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RAPORT
Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych na zasadach
określonych w Uchwale Nr XXXIV/605/2013 z dnia 27.03.2013 r. w
sprawie określania zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
społecznych z mieszkańcami Gminy Olsztyn dotyczących projektu
Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna
W dniach 17.03-31.03.2015 roku odbyły się konsultacje społeczne dotyczące dokumentu pn.
"Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna". Jest to dokument strategiczny,
wyznaczający kierunki rozwoju gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna na lata 20142020. Ponad to jest on dokumentem, który ułatwi pozyskiwanie środków finansowych w nowej
perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020.
Główne cele Planu gospodarki niskoemisyjnej to przyczynienie się do osiągniecia celów, które
zostały określone w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, który w warunkach
Polskich zakłada:


redukcję emisji gazów cieplarnianych o 20%,



zwiększenie udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii o 15%,



zwiększenie efektywności energetycznej o 20%.

Dokument ten obejmuje swym zakresem zarówno działania inwestycyjne, jak i nie
inwestycyjne w obszarach takich jak: transport publiczny i prywatny, budownictwo i
mieszkalnictwo, gospodarka przestrzenna, energetyka i oświetlenie, gospodarka odpadami,
gospodarka wodno-ściekowa oraz informacja i edukacja. Zawarte w Planie działania mają na
celu poprawę jakości powietrza w obrębie Miasta, w tym ograniczenia emisji gazów
cieplarnianych (w szczególności CO2) oraz ograniczenia zjawiska niskiej emisji. Osiągnięcie
tych celów będzie możliwe dzięki zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
redukcję zużycia energii finalnej i poprawę efektywności energetycznej.

Strona

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem przekrojowym, który swym zakresem
obejmuje wiele dziedzin funkcjonowania miasta. W tym celu konieczna jest jego skuteczna
koordynacja oraz monitoring realizacji. Zaproponowano, aby koordynację realizacji Planu
sprawował specjalnie powołany Zespół Koordynujący, w skład którego wchodzić będą
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W ramach dokumentu zrealizowano inwentaryzację bazową emisji CO2, a w harmonogramie
rzeczowo-finansowym zawarto przewidziane przez gminę działania do realizacji. Oparte są
one w szczególności na działaniach i zatwierdzonych planach zatwierdzonych przez Miasto.

pracownicy Wydziałów Urzędu Miasta Olsztyna. Rekomenduje się także ścisłą współpracę z
interesariuszami zewnętrznymi. Za monitoring realizacji Planu odpowiedzialny będzie
Koordynator Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.
W dniu 31.03.2015 r. o godz. 17.00 w Urzędzie Miasta (pl. Jana Pawła II 1) w sali 219 odbyło
się spotkanie z mieszkańcami, które było elementem przeprowadzanych konsultacji
społecznych. Głównym celem konsultacji społecznych było zasięgnięcie opinii i wysłuchanie
głosu mieszkańców Miasta, którzy stanowią istotny głos doradczy w projekcie.
Informacje o konsultacjach społecznych dotyczących opracowania Planu gospodarki
niskoemisyjnej dla miasta Olsztyna zostały opublikowane m.in. na stronach internetowych:
Urzędu Miasta, stronie MPEC, stronie Kuriera Olsztyńskiego.

Uwagi do dokumentu można było zgłaszać poprzez stronę internetową
www.konsultacje.olsztyn.eu oraz drogą mailową komunikacjaspoleczna@olsztyn.eu.
Uwagi zgłoszone w czasie trwania konsultacji społecznych, zarówno poprzez stronę
internetową, drogę mailową oraz ustnie i pisemnie w trakcie spotkania z mieszkańcami, będą
mieć wpływ na dalszy kierunek działań w opracowywanym Planie gospodarki niskoemisyjnej.
Działania informacyjne dot. konsultacji społecznych zestawiono w załączniku nr 3.
Prace nad Planem gospodarki niskoemisyjnej rozpoczęto od następujących etapów:







UCHWAŁA RADY MIASTA Nr XLI/716/13 z 28-08-2013 w sprawie wyrażenia zgody
na przystąpienie do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla
Miasta Olsztyna
ZARZĄDZENIE PREZYDENTA OLSZTYNA Nr 213 z 03-06-2014 w sprawie powołania
Zespołu ds. realizacji projektu pn. "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta
Olsztyna".
Zamówienie publiczne: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta
Olsztyna, Nr ogłoszenia 74165-2014; data zamieszczenia 2014-04-04.
Wybór wykonawcy Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna: Ogłoszenie
z dnia 2014-05-29 Nr głoszenia: 115371 - 2014; data zamieszczenia: 29.05.2014.

1. Uwagi zgłaszane ustnie w trybie konsultacji społecznych na
spotkaniu z mieszkańcami 2015-03-31
Podczas spotkania z mieszkańcami w trybie konsultacji społecznych mieszkańcy zgłosili uwagi
ustnie. Zgłaszane ustnie uwagi wraz z wyjaśnieniami stanową załącznik nr 1 do raportu.
Zgłaszane pisemnie uwagi wraz z wyjaśnieniami stanowią załącznik nr 2 do raportu.
Większość zgłaszanych uwag w tym zakresie dotyczyła obaw mieszkańców związanych z
„Zadanie 5.1.1. Budowa instalacji termicznego przekształcania frakcji palnej powstałej w
wyniku przetworzenia odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” i
potencjalnym zaniechaniem przeprowadzenia OOŚ tego zadania.
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„Zamieszczenie zadania w Planie gospodarki niskoemisyjnej i przeprowadzenie strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ) dokumentu PGN, zgodnie z art. 46 Ustawy, nie
zwalnia z obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

2

W tym zakresie w PGN dodano następującą informację:

(OOŚ), zgodnie z art. 59 Ustawy, dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko określonych w Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1235.”

2. Uwagi zgłaszane pisemnie w trybie konsultacji społecznych na
spotkaniu z mieszkańcami 2015-03-31
Podczas spotkania z mieszkańcami w trybie konsultacji społecznych mieszkańcy zgłosili uwagi
pisemnie na kartach zgłoszeniowych. Zgłaszane pisemnie uwagi wraz z wyjaśnieniami
stanowią załącznik nr 2 do raportu.
Większość zgłaszanych uwag w tym zakresie dotyczyła obaw mieszkańców związanych z
„Zadanie 5.1.1. Budowa instalacji termicznego przekształcania frakcji palnej powstałej w
wyniku przetworzenia odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” i
potencjalnym zaniechaniem przeprowadzenia OOŚ tego zadania.
W tym zakresie w PGN dodano następującą informację:
„Zamieszczenie zadania w Planie gospodarki niskoemisyjnej i przeprowadzenie strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ) dokumentu PGN, zgodnie z art. 46 Ustawy, nie
zwalnia z obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
(OOŚ), zgodnie z art. 59 Ustawy, dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1235.”

3. Uwagi zgłaszane elektronicznie na
komunikacjaspoleczna@olsztyn.eu
Uwagi przesłane na adres komunikacjaspoleczna@olsztyn.eu z adresu mciska44@gmail.com
2015-03-31 23:33:36 +0200 (CEST) Subject:
konsultacji "gospodarki nisko emisyjnej"
stanowisko części uczestników spotkania konsultacyjnego w sprawie projektu PGN.
Zgłoszone uwagi:
1) "Przedstawiona koncepcja "gospodarki niskoemisyjnej" jest sprzeczna z interesem
mieszkańców Olsztyna"
Odpowiedź: koncepcja nie jest sprzeczna, gdyż prowadzi m.in. do poprawy jakości życia
mieszkańców (np. rozwój transportu niskoemisyjnego) i poprawy jakości powietrza.
Zmniejszenie energochłonności prowadzi do wymiernych oszczędności finansowych.
2) "Przedstawiona koncepcja jest niespójna"
Odpowiedź: w PGN zawarte są zestawienia bilansów emisyjnych i finansowych wszystkich
zgłoszonych inwestycji.
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Odpowiedź: zaproponowane zadania zapewniają optymalizację kosztów, zysków
(środowiskowych i ekonomicznych) z uwzględnieniem zadań niezbędnych do realizacji (np.
budowa nowego źródła ciepła na potrzeby MSC).
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3) "Przedstawiona przez Miasto koncepcja nie zapewnia niskich kosztów funkcjonowania"

4) "Istnieje obawa, ze koncepcja ta jest nieprzyjazna dla społeczeństwa i środowiska"
Odpowiedź: PGN został poddany Strategicznej Ocenie Oddziaływania na Środowisko w której
stwierdzono, iż skutki zrealizowania działań określonych w PGN będą miały korzystny wpływ
na środowisko i ludzi, gdyż obniżą emisję CO2 i innych ubocznych produktów spalania, jak też
przyczynią się do zmniejszenia zużycia energii i wzrostu wykorzystania OZE.
5) "Wyrażamy swój sprzeciw przeciwko budowie spalarni"
Odpowiedź: planowana inwestycja polegająca na budowie spalarni odpadów (Zadanie 5.1.1.
Budowa instalacji termicznego przekształcania frakcji palnej powstałej w wyniku
przetworzenia odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą) zostanie poddana
oddzielnym konsultacjom społecznym oraz ocenie odziaływania na środowisko.

4. Uwagi zgłaszane na platformie konsultacyjnej
www.konsultacje.olsztyn.eu
Odpowiedzi na uwagi zgłaszane na platformie konsultacyjnej zostały udzielone na platformie
konsultacyjnej.

5. Uwagi Społecznej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Odpowiedzi na zgłoszone uwagi:
1) UWAGA 1 - postulat o uwzględnienie Strategii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla
Olsztyna na lata 2014-2020.
Odpowiedź: Dokument został uwzględniony w podstawie dokumentów planistycznych
stanowiących podstawę opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.
2) UWAGA 2 - cytowany w zgłoszonej uwadze fragment tekstu stoi w sprzeczności z punktami
4.3.1 i 4.3.3 Strategii.
Odpowiedź: Budowa i modernizacja obwodnic i odcinków drogowych, może prowadzić to
pewnego zwiększenia wykorzystania pojazdów w transporcie prywatnym. Z drugiej strony
realizacja tych inwestycji przyczyni się także do zwiększenia komfortu i skrócenia czasu
podróży pasażerów korzystających z transportu publicznego. Ponad to zrealizowanie tych
inwestycji wpłynie w znaczący sposób na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz
towarzyszącej jej komunikacji pieszej i rowerowej.
Inwestycje zgłoszone w PGN przyczynią się do ograniczenia ruchu tranzytowego w centrum
miasta, co będzie mieć znaczący wpływ na ograniczenie emisji hałasu. Wzrost ilości
samochodów osobowych (które emitują mniej hałasu niż samochody wykorzystywane w
celach tranzytowych) nie powinien się zatem przyczynić do wzrostu emisji hałasu.
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Odpowiedź: Celem PGN jest redukcja emisji, wzrost wykorzystania OZE, wzrost efektywności
energetycznej i w konsekwencji poprawa jakości powietrza. Zadania drogowe polegające na
np. modernizacji ulic wpływają na poprawę ich bezpieczeństwa. Ewaluacja zgłoszonych
inwestycji drogowych dokonywana jest w kontekście gospodarki niskoemisyjnej, ze
szczególnym uwzględnieniem redukcji emisji CO2 i poprawy jakości powietrza. W opisie
poszczególnych inwestycji znajdują się informacje nt. ich roli w systemie drogowym. W PGN
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3) UWAGA 3 - postulat hierarchizacji zgodnie z Działaniem 4.1.1

nie przeprowadza się hierarchizacji zadań przywołanej w Działaniu 4.1.1 Strategii
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla Olsztyna na lata 2014-2020.

6. Uwagi zgłoszone przez Forum Rozwoju Olsztyna
Uwagi zgłoszone elektronicznie przez Forum Rozwoju Olsztyna.
Rozpatrzenie zgłoszonych pytań/wniosków:
1) Co jest ważniejszym czynnikiem powodującym redukcję emisji spalin samochodowych:
zmniejszenie liczby samochodów w ruchu ulicznym, czy poprawa warunków jazdy?
Odpowiedź: Stwierdzenie który z rozpatrywanych czynników jest ważniejszy przy
rozpatrywaniu redukcji emisji spalin samochodowych zależy od przyjętych warunków
brzegowych. Poprawa warunków jazdy, czyli "upłynnienie" ruchu wpływa na zmniejszenie
emisji CO2 z samochodów w ruchu miejskim (odnosi się to do większej liczby samochodów,
niż rozpatrywana redukcja liczby tych samochodów w natężeniu ruchu).
2) Dlaczego nowe drogi planuje się jako szerokie arterie zachęcające do korzystania z
indywidualnych środków transportu? (Bałtycka, Pstrowskiego, Towarowa,).
Dlaczego ten dokument akceptuje takie rozwiązania?
Odpowiedź: Poszerzanie dróg służy upłynnieniu ruchu, co jednocześnie zmniejszy częstość
występowania zatorów ulicznych. Jazda ze zmienną prędkością, ze szczególnym
uwzględnieniem częstego hamowania i rozpędzania samochodu powoduje znaczny wzrost
emisji zanieczyszczeń do atmosfery w odróżnieniu od jazdy jednostajnej. Upłynnienie ruchu
nie wpływa zachęcająco jedynie na rozwój transportu indywidualnego – dzięki temu środki
komunikacji zbiorowej, także przemieszczają się szybciej, przyczyniając się jednocześnie do
zwiększenia komfortu jazdy, co stanowi argument zachęcający do korzystania z tego typu
rozwiązań.
3) W priorytecie: ”4.4. Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w celu upłynnienia
ruchu i ograniczenia emisji”
Zawarto szereg inwestycji polegających na budowie nowych lub rozbudowie istniejących dróg.
Jako spodziewany efekt napisano: „Dzięki nowym odcinkom drogowym poprawi się płynność,
przejezdność i bezpieczeństwo ruchu drogowego. Ponieważ poprawią się warunki
komunikacyjne, to należy przewidzieć, że wykorzystanie pojazdów w transporcie prywatnym
wzrośnie. Jednakże, zakłada się, że wzrost płynności ruchu spowoduje zmniejszenie zużycia
paliwa w ruchu lokalnym (w korkach zdecydowanie wzrasta zużycie paliwa, w porównaniu do
płynnego ruchu miejskiego). Jako efekt działania przyjęto założenie spadku emisji z transportu
prywatnego i komercyjnego o 0,5%.”

Należy dążyć do ograniczenia liczby samochodów na ulicach, co powinno być zawarte w
priorytecie „4.3. Zrównoważona mobilność mieszkańców”.
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Wnioskuję o wykreślenie w całości powyższego priorytetu.
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Jak wynika z powyższego zostaną stworzone lepsze warunki do wykorzystania
indywidualnych środków transportu, a im lepsze warunki na drodze, tym większa chęć do
przemieszczania się własnym samochodem, przez co wzrośnie liczba samochodów w ruchu,
tym samym wzrośnie emisja spalin.

Odpowiedź: Ustosunkowanie się do tego postulatu jest analogiczne jak w pkt 2. W związku
z tym uważa się za bezzasadne wykreślenie tego punktu.
4) Prawie w każdym załączonym projekcie drogowym zawarte są zatoki autobusowe.
Jak to się ma do priorytetyzacji niskoemisyjnego transportu zbiorowego?
Wnioskuję za wykreśleniem zapisów o budowie zatok autobusowych. Zatoki
autobusowe poprawiają warunki jazdy w transporcie indywidualnym, a nie zbiorowym.
http://www.zm.org.pl/?a=zatoki_przystanki_1
Odpowiedź: Zapisy zawarte w planach gospodarki niskoemisyjnej powinny odnosić się do
zadań zapewniających m.in. redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Budowa zatok
autobusowych powoduje upłynnienie ruchu na drogach znajdujących się na terenie objętym
Planem, ale co więcej wchodzi w zakres mobilności miejskiej, stanowiąc jeden z jej elementów,
jakim jest: bezpieczeństwo ruchu drogowego w miastach.
5) „Przebudowa ciągu ulic Pstrowskiego, Wyszyńskiego, Leonharda w Olsztynie w ciągu drogi
krajowej DK-16. Projekt komplementarny do Mobilny MOF (7b) i Mobilny MOF (4e). Inwestycja
umożliwi większy dostęp mieszkańcom do powiatu olsztyńskiego i metropolii warszawskiej
drogą krajową nr 16 Wielkich Jezior Mazurskich.” Str.151
Powstanie południowa obwodnica Olsztyna (str.153), która przejmie funkcje DK nr 16, tym
samym nie będzie konieczności przejazdu przez miasto. Co do polepszenia dostępu
mieszkańcom powiatu do stolicy województwa, należy rozbudowywać transport zbiorowy, w
szczególności kolejowy.
Powyższe zadanie nie kwalifikuje się jako ograniczenie emisji.
Odpowiedź: Dzięki tej inwestycji znaczna część ruchu zostanie przeniesiona w kierunku
południowej obwodnicy Olsztyna. Dzięki wzmocnieniu konstrukcji jezdni zmniejszy się pylenie
wtórne. Ponad to w ramach inwestycji zostaną wybudowane chodniki i ścieżki rowerowe.
Realizacja południowej obwodnicy miasta Olsztyna powinna się przyczynić do zmniejszenia
liczby samochodów wyjeżdżających do centrum miasta co przyczyni się do zmniejszenia ilości
zanieczyszczeń emitowanych w obrębie centrum miasta. Dzięki tej inwestycji zwiększy się
płynność, przejezdność i bezpieczeństwo ruchu drogowego.
6) Przebudowa al. Sybiraków wraz z Al. Wojska Polskiego od skrzyżowania z Al. Sybiraków
do granicy Olsztyna.
Realizacja inwestycji przyczyni się do udrożnienia przejazdu przez miasto Olsztyn na północ,
w kierunku miejscowości Dobre Miasto i Bartoszyce. Nowo przebudowana trasa ma polepszyć
komunikację z zamieszkałymi przedmieściami Olsztyna oraz usprawnić transport
międzyosiedlowy.

Powyższe zadanie nie kwalifikuje się jako ograniczenie emisji.
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Ponadto kosztem mieszkańców Zatorza Urząd Miasta planuje udrożnienie przejazdu przez
miasto. A w spodziewanych korzyściach środowiskowych wyraźnie napisano o zmniejszeniu
emisji zanieczyszczeń transportowych (str.153).
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Z powyższego uzasadnienia wynika, że nastąpi poprawa w dojeździe na przedmieścia
Olsztyna, co spowoduje wzrost atrakcyjności osiedlania się na przedmieściach, przez co ruch
samochodowy wzrośnie.

Wnioskuję za jego wykreśleniem.
Należy rozbudować system transportu zbiorowego z przedmieściami Olsztyna.
Odpowiedź: rozbudowa dróg w kierunku przedmieść może być czynnikiem sprzyjającym
rozwojowi transportu zbiorowego (np. autobusowego) w tych obszarach.
7) Co to jest łańcuch ekomobilności? Wielokrotnie wymieniany przy projektach drogowych.
Odpowiedź: Łańcuchy ekomobilności są to systemy transportowe promujące tzw. transport
ekologiczny, czyli transport przyczyniający się do zmniejszania emisji zanieczyszczeń.
Systemy takie stanowią dogodne powiązanie transportu publicznego z komunikacją
indywidualną samochodową, rowerową i pieszą.
8) W zadaniu „4.3.1. Rozwój infrastruktury rowerowej:” wpisano typowe inwestycje drogowe,
których głównym celem jest przebudowa jezdni, tym samym poprawa warunków do jazdy
samochodem.
Wpisane inwestycje nie są priorytetowymi dla rozwoju infrastruktury rowerowej. Należy
je wykreślić, pozostawiając jedynie rozbudowę chodników i ścieżek rowerowych.
Odpowiedź: rozbudowa infrastruktury rowerowej będzie realizowana równolegle (jako
element) zgłoszonych inwestycji drogowych.
9) W ramach obszaru „3. Ograniczanie emisji w budynkach” wpisano zadanie: 3.1.4.
Bezpieczny MOF, gdzie w zakresie zadania możemy przeczytać: - wykonanie nowych
schodów wejściowych; - wzmocnienie ścian okalających pomieszczenie podręcznego
magazynu broni oraz kancelarii tajnej z archiwum; - wzmocnienie i dostosowanie konstrukcji
nośnej budynku oraz dostosowanie klatki schodowej do obowiązujących przepisów; wykonanie witryny szklanej w klatce schodowej;
Jak to się ma do ograniczenia gospodarki niskoemisyjnej?
Odpowiedź: zadanie wpisuje się w ramy gospodarki niskoemisyjnej z uwagi na to, iż w
ramach planowanej przebudowy zostanie podniesiony standard energetyczny budynku
(zmniejszenie energochłonności) poprzez m.in.:




wymiana oraz wykonanie nowej stolarki okiennej i drzwiowej;
wykonanie nowych instalacji c.o, wentylacji mechanicznej;
docieplenie bryły i zmiana wykończenia zewnętrznego i wewnętrznego (ściany
zewnętrzne należy ocieplić styropianem EPS 70 040 FASADA gr.18,0 cm).

10) W zagrożeniach SWOT napisano: „ze względu na politykę UE w zakresie odpadów
komunalnych może zabraknąć paliwa do projektowanej nowej elektrociepłowni miejskiej.” Co
wtedy? Jaki jest plan awaryjny?

O ile zmniejszeniu ulegnie emisja gazów cieplarnianych?
Proszę o porównanie nowego stadionu w stosunku do obecnego.
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11) „Zadanie 3.1.8. Przebudowa Stadionu Miejskiego w Olsztynie”
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Odpowiedź: Plany dotyczący wszelkich zdarzeń ewentualnych i awaryjnych związanych
bezpośrednio z określoną inwestycją powinny zostać umieszczone w dokumentach
projektowych związanych ściśle z określoną inwestycją. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej nie
uwzględnia wariantowania każdej z inwestycji, ponieważ nie tego dotyczy ten dokument.

Odpowiedź: redukcja emisji CO2 na skutek realizacji tej inwestycji to 283 Mg CO2/rok. Zostało
to obliczone na podstawie podanych parametrów w opisie zadania, a nie poprzez przyjęcie %
redukcji w odniesieniu do aktualnego zużycia energii przez obiekt.
12) Według założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla
Miasta Olsztyn modernizacji podlegać będzie:
80% kotłów w zabudowie wielorodzinnej zostanie wymienione na ekologiczne;
90% nisko sprawnych kotłowni węglowych w zabudowie jednorodzinnej zostanie
wymienionych na ekologiczne; str.96
Kto je wymieni, mieszkańcy, miasto, będą dotacje?
Odpowiedź: Inwestycje będą mogły zrealizowane przez inwestorów przy wsparciu funduszy,
które będą mogły być pozyskane w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Konsultacje
społeczne dotyczą Planu gospodarki niskoemisyjnej.
13) Obszar 9. Gospodarka przestrzenna Priorytet 9.1. Niskoemisyjna gospodarka
przestrzenna. Realizacja tego priorytetu stworzy w mieście strefę, gdzie będą budowane
obiekty, które będą wykorzystywały technologie OZE (np. geotermia płytka, kolektory
słoneczne), jak również wprowadzenie transportu niskoemisyjnego. Budynki będą budowane
według specjalnych wytycznych, dzięki czemu będą miały niskie zapotrzebowanie na energię.
Takie osiedle będzie również wizytówką miasta przyjaznego środowisku. Str.162
Powstanie przykładowe, wzorcowe osiedle, a reszta miasta?
Zapisy o budynkach o zerowej lub minimalnej emisji obowiązkowo powinny znaleźć się
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Przy tworzeniu MPZP należy
uwzględniać możliwości wietrzenia miasta, zwiększenia różnorodności funkcji w każdym
obszarze miasta co zmniejszy konieczność codziennego przemieszczania się, zielona
infrastrukturę (parki, zieleń przyuliczna, parki kieszonkowe, itd.)
Wszystkie wytyczne powinny zostać zawarte w Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna.
Odpowiedź: powstanie wzorcowego osiedla nie wyklucza rozwoju technologii OZE w innych
częściach Miasta. Może posłużyć ono jako inspiracja i zachęcić do rozwoju podobnych
inicjatyw w innych obszarach miasta. Nowotworzone lub aktualizowane dokumenty przez
Miasto powinny być spójne z już powstałymi dokumentami w tym z PGN. Opis priorytetu
wskazuje kierunek działań.
14) Dokument przyjął założenia innych dokumentów, a powinien być dla nich nadrzędny (np.
studium komunikacyjne). Dlaczego?
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15) Plan gospodarki niskoemisyjnej powinien wyznaczać kierunki działania i stanowić zbiór
zasad, jakie należy spełnić aby na ich podstawie realizować konkretne działania. Zastrzeżenia
budzi wpisanie konkretnych zadań do realizacji w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej.
Czy wpisanie konkretnego zadania oznacza, że zostało one zaakceptowane do dalszej
realizacji i spełnia wymogi gospodarki niskoemisyjnej?
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Odpowiedź: Wynika to z tego, iż nowopowstające dokumenty powinny być spójne z
dokumentami już istniejącymi (aktualizacja studium komunikacyjna powinna uwzględniać
zapisy zawarte w ramach PGN).

Odpowiedź: Umieszczenie w Planie poszczególnych zadań związane jest z wcześniejszą
analizą tychże zadań pod kątem gospodarki niskoemisyjnej i określeniem konsekwencji
wynikających z ich realizacji. Wpisanym do Planu przedsięwzięciom określono efekt
ekologiczny i energetyczny, czyli możliwe redukcje: emisji dwutlenku węgla i zużycia energii
finalnej. Ich dalsza realizacja zależy od indywidualnego rozwoju każdego z przedsięwzięć.
16) Czytając uzasadnienia dla części zadań mam wrażenie, że wytyczne zostały dopasowane
do zadań. A przecież powinno być odwrotnie. Szczególnie jest to widoczne przy projektach
drogowych. Dlatego składam wniosek o zmianę układu dokumentu.
Plan gospodarki niskoemisyjnej powinien składać się z części zasadniczej, w której zawarte
by były kierunki działania, wytyczne i zbiór zasad jakie należy spełnić aby zgłoszone działanie
mogło być zakwalifikowane jako niskoemisyjne.
W drugiej części, która podlegałaby bieżącej aktualizacji wpisane by były zgłoszone i przyjęte
do realizacji zadania, z wyszczególnieniem efektów, które dzięki nim zostaną osiągnięte.
Odpowiedź: PGN jest zbiorem kierunków (obszary, priorytety) i konkretnych zadań (dla
których szacowane są efekty energetyczne i ekologiczne) przypisanych do
obszarów/priorytetów.
Zaproponowana
struktura
pozwala
na
zidentyfikowanie
obszarów/priorytetów w których zdefiniowano wiele zadań i tych które nie posiadają
zdefiniowanych zadań (priorytety potencjalnego rozwoju).

7. Podsumowanie konsultacji społecznych
Wnioski płynące z przeprowadzonych konsultacji społecznych to:
1) Mieszkańcy Olsztyna aktywnie wzięli udział w przeprowadzanych konsultacjach i
licznie przybyli na spotkanie z mieszkańcami.

4) Szereg uwag dotyczyło inwestycji związanych z transportem, zarówno publicznym, jak
i prywatnym. Do wszystkich uwag przedstawiono stosowne wyjaśnienia.
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3) W zgłaszanych uwagach pojawiały się zastrzeżenia, iż czas trwania konsultacji był zbyt
krótki (14 dni). Tymczasem był on zgodny z Uchwałą Rady Miasta dot.
przeprowadzania konsultacji społecznych (Nr XXXIV/605/13). Niemniej postanowiono,
iż kolejne spotkanie z mieszkańcami odbędzie się w dniu 6 maja 2015 r. o godzinie
17:00. Realizacja PGN przewiduje podwójne konsultacje społeczne, te wynikające z
prawa lokalnego (Uchwała Rady Miasta dot. przeprowadzania konsultacji społecznych
Nr XXXIV/605/13) i prawa krajowego (Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko), dzięki czemu
mieszkańcy Olsztyna mają możliwość większego udziału w kształtowaniu PGN niż w
większości gmin w Polsce.
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2) Głównym powodem zaniepokojenia mieszkańców było domniemana próba ukrywania
konsultacji społecznych dot. realizacji inwestycji zawartej w Zadaniu 5.1.1 polegającej
na budowie „spalarni odpadów”. W związku z obawami Mieszkańców o negatywnym
wpływie tej inwestycji na środowisko i zdrowie ludzi w PGN dodano zapis stanowiący
o tym, iż przeprowadzona SOOŚ PGN nie zwalnia z przeprowadzenia pełnej Oceny
Oddziaływania na Środowisko tej inwestycji, która wykaże, czy obawy Mieszkańców
są zasadne,

Strona
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5) W dokumencie PGN zostały wprowadzone niezbędne poprawki w celu uwzględnienia
uwag zgłaszanych w trakcie konsultacji społecznych.

Załącznik nr 1. Uwagi zgłaszane ustnie na spotkaniu z mieszkańcami 2015-03-31
FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG I WNIOSKÓW
do Projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Olsztyna
1. Informacje o zgłaszającym
1

Wyrażam opinię jako:

2

Nazwa instytucji/organizacji:

osoba prywatna
reprezentując instytucję/organizację

2. Uwagi i wnioski zgłoszone do Projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Olsztyna

1

1. Ile kosztowało przygotowanie PGN?
2. Jak wygląda zatrucie środowiska metalami ciężkimi w
wiekach średnich i dzisiaj – jak się ma zanieczyszczenie
środowiska do tego?
3. Ile było w epoce karbon CO2 a dziś – i jaki jest prawdziwy
wzrost CO2 w stosunku do przeszłości?

2

1. Podanie kwoty uzyskania dofinasowania
2. Pieniądze na finansowanie spalarni przez prezydenta
Olsztyna
3. Konsultacje społeczne PGN są konsultacjami społecznymi
spalarni.
4. Czy prezentujemy – CCE i KAPE - jakieś lobby? Spalarnia
nie ma nic wspólnego z gospodarką niskoemisyjną.

ODPOWIEDŹ WYKONAWCY
1) Została podana kwota z przetargu która jest dostępna publicznie
2) Pytanie nie jest związane z opracowywanym dokumentem – Planem
gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Olsztyna.
3) Porównywanie obecnego stężenia CO2 ze stężeniem w epoce karbonu
jest bezcelowe z uwagi na to, iż w obecnych czasach redukowana jest
emisja CO2 pochodzenia antropogenicznego – która w epoce karbon nie
występowała.
1) Dofinansowanie PGN jest równe 85% jego kosztów całkowitych
2) Dofinansowanie dotyczy szeregu inwestycji objętych PGN, a nie tylko
inwestycji polegającej na budowie spalarni odpadów
3) Konsultacje społeczne dotyczyły PGN a nie konsultacji ws spalarni odpadów
4) Wykonawcy PGN nie stanowią lobby. Dokument PGN nie jest programem
do ograniczenia niskiej emisji. Obecny producent części energii na cele
MSC nie jest zainteresowany dalszą produkcją ciepła na cele MSC w
związku z czym konieczna jest budowa nowego źródła ciepła. Planowane
źródło ciepła będzie produkować energię cieplną na potrzeby sieci
ciepłowniczej, jednocześnie będzie źródłem OZE.
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TREŚĆ UWAGI/WNIOSKU / ZAPIS W DOKUMENCIE DO KTÓREGO
ZGŁASZANE SĄ UWAGI/WNIOSKI
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Lp.

1) PGN przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia
wykorzystania OZE, zwiększenia efektywności energetycznej i poprawy jakości
powietrza w tym ograniczeniu emisji pyłów, SO2 itd. Redukcja
zapotrzebowania na paliwa i energię (np. poprzez termomodernizację,
wykorzystanie OZE itd.), nawet bez zmiany źródła energii, wpływa na
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i innych ubocznych produktów
spalania (np. pyłów).

3

Redukcja emisji CO2 jest elementem polityki UE. PGN nie
odpowiada na problem zapylenia, SO2, dioksyny, furany etc.

4

1) Do UMO – przedłużenie konsultacji, czy zostaną przedłużone? W
PGN jest współpraca z interesariuszami – mamy wątpliwości co do
zasadności gospodarki niskoemisyjnej. Jedno spotkanie jest
niewystarczające. Jakie były kryteria wyboru interesariuszy PGN –
czy były wysyłane zaproszenia? Czy zadania będzie można
zgłaszać w najbliższych dniach?

1) Odpowiedź udzielona w trakcie konsultacji przez Bartosza
Kamińskiego: "Po tym spotkaniu będziemy zbierać jeszcze zadania.
Zapytania były wysyłane"

5

1) Brak informacji o konsultacjach społecznych na osiedlach.

1) Informacja o konsultacjach społecznych została zamieszczona w wielu
miejscach w tym m.in. strony na stronie urzędu miasta, MPEC, stronie Kuriera
Olsztyńskiego

6

1) Zarządzenie prezydenta o konsultacjach społecznych
(wymienienie punktów) – PGN jest manipulacją (ideologii i nauki),
również w kwestii spalarni odpadów (obszar 5)

8

1) Plan przyjmuje się do realizacji. Wyłączenie punktu związanego
ze spalarnią jest konieczne.

9

1) Co ma wspólnego spalarnia z niskoemisyjnością/gospodarką
niskoemisyjną?

Odpowiedź udzielona w trakcie konsultacji: Spalarnia pojawiała się już w
planach w 2011 roku. ZPZC były również konsultowane.
Spalarnia będzie nowoczesną instalacją spełniającą najnowsze normy
emisyjne (ostrzejsze niż te dotyczące ciepłowni np. węglowych) przy
jednoczesnej produkcji odnawialnej energii.
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1) Konsultacje społeczne PGN to manipulacja
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1) Odpowiedź w trakcie konsultacji: Prezydent nie powiedział, że będą
trwały 2 tygodnie – zadecydują dzisiejsze konsultacje społeczne. Jest
możliwość wydłużenia konsultacji. Informacja zostanie przekazana do
prezydenta. RPO dla Warmii i Mazur wynosi ponad 60 mld zł do podziału,
pod warunkiem posiadania PGN. Krótkie konsultacje są wynikiem
konieczności pośpiechu uchwalenia PGN – termin konkursów UE zbliża
się.
Pan Karol Więckowski – to nie są konsultacje ws. spalarni, wszystkie
zadania wpisane do PGN podlegają SOOŚ i konsultacjom osobnym.
Wysyłamy wezwania do instytucji w mieście – odpowiedziały jednostki
miejskiej, Uniwersytet, niektóre spółdzielnie i deweloperzy.
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1) Jak PGN odnosi się do emisji z silników diesla?
2) Analiza SWOT – może zabraknąć paliwa do elektrociepłowni
miejskie – co wtedy?
3)Spalarnia – jak działa?
4) Układ komunikacyjny – co to jest upłynnienie ruchu?
5) Przebudowa ulic. Modernizacja ulic – racja. Zwiększenie
przejazdu przez Olsztyn i jednocześnie ograniczenie tranzytu,
budowa obwodnicy – może powinno być wykreślone? Sprzeczność
w uzasadnieniu. Zwiększenie przepustowości dróg tym większy
ruch samochodowy. Zadania preferują jazdę samochodem.
Co ma największe znaczenie przy ograniczaniu emisji
samochodów?
6) Planuje się budowę szersza droga – im lepsza droga, tym
większa chęć jeżdżenia samochodem – dlaczego plan akceptuje to
rozwiązanie.

1) Dlaczego miasto nie starało się żeby podłączyć domki
jednorodzinne w Kortowie do MPEC? Dawno temu.
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1) Czy będą jeszcze konsultacje społeczne ws. spalarni? Kiedy?
Splarnia – bomba ekologiczna. Alternatywa – oferta firmy Bioelektra

14

1) Wniosek o ujęcie Bioelektry w PGN – czy ten projekt będzie
ujęty?
2) Czy w Lublinie jest taki sam projekt PGN?
3) Czy technologia to spalanie rusztowe?
Dziennik Polski – artykuł o spalaniu rusztowym – stara technologia
- sprawdzić.

1) Czas trwania konsultacji społecznych był zgodny z uchwałą Rady Miasta
fot. przeprowadzania konsultacji społecznych (Nr XXXIV/605/13)
1) Ograniczenie tej emisji obejmuje jeden z celów PGN którym jest poprawa
jakości powietrza. Jednym z tych zadań ograniczających emisję z silników
diesla Zadanie 4.1.1. Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego.
2) To kwestia bezpieczeństwa energetycznego, instalacja pozwoli na spalanie
innych substancji.
3) Przedmiotem opracowania PGN nie jest wyjaśnienie sposobu
funkcjonowania spalarni odpadów
4) Upłynnienie ruchu to szybsze przemieszczanie się z pkt. A do B. Zadania z
obszaru transportu są zintegrowane ze sobą.
5) Poszerzanie dróg służy upłynnieniu ruchu, co jednocześnie zmniejszy
częstość występowania zatorów ulicznych. Jazda ze zmienną prędkością, ze
szczególnym uwzględnieniem częstego hamowania i rozpędzania samochodu
powoduje znaczny wzrost emisji zanieczyszczeń do atmosfery w odróżnieniu
od jazdy jednostajnej. Upłynnienie ruchu nie wpływa zachęcająco jedynie na
rozwój transportu indywidualnego – dzięki temu środki komunikacji zbiorowej,
także przemieszczają się szybciej, przyczyniając się jednocześnie do
zwiększenia komfortu jazdy, co stanowi argument zachęcający do korzystania
z tego typu rozwiązań.
6) Realizacja południowej obwodnicy miasta Olsztyna powinna się przyczynić
do zmniejszenia liczby samochodów wyjeżdżających do centrum miasta co
przyczyni się do zmniejszenia ilości zanieczyszczeń emitowanych w obrębie
centrum miasta. Dzięki tej inwestycji zwiększy się płynność, przejezdność i
bezpieczeństwo ruchu drogowego.
1) Pytanie nie dotyczy bezpośrednio opracowywanego PGN
1) Tak. Czerwiec – przekazania dokumentów do przetargów do
potencjalnych wykonawców. W grudniu dopiero konsultacje na ten temat.
Miasto nie może eksperymentować. Firma nie złożyła oferty, więc nie
uczestniczy w postępowaniu.
1) Technologia firmy Bioelektra stanowi alternatywę dla już niemal
zrealizowanej inwestycji zakładu ZGOK (System zagospodarowania
odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa zakładu unieszkodliwiania
odpadów) i nie stanowi bezpośrednio źródła energii niezbędnego dla
zapewnienia dostaw energii cieplnej na potrzeby MSC, które zapewnia
planowana inwestycja Zadanie 5.1.1. Budowa instalacji termicznego
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1) Zbyt krótki termin konsultacji społecznych.
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17
18

1) Uwzględnienie rozszerzenia konsultacji społecznych o temat
spalarni. Co spalarnia śmieci w Wiedniu co robi z dioksynami i
furanami po spaleniu?
1) Nowoczesne technologie to aktualnie podstawa, nowe
technologie są sprawdzone np. za granicą. Czy Wykonawca zna
technologię arobio – proces hydroseparacji?
1) Czy jeżeli nie wiadomo co robić z metalami ciężkimi po spaleniu,
to nie jest eksperyment w mieście?
1) Spalarnia traktujemy jako eksperyment dla miasta. Sprzeciw
przeciwko spalarni
1) Gospodarka przestrzenna – tworzenie stref gdzie będzie osiedle
wykorzystujące OZE. Powinno się ogarnąć tym pomysłem całe
miasto. Brakuje wprost wskazania, że takim pomysłem powinno
być objęte całe miasto.

19

2) Podział dokumentu na część strategiczną (bez zadań), a jako
załącznik – konkretne zadania – większa przejrzystość dokumentu.
3) Czy wpisanie do zadań termomodernizacji szpitala lub
spółdzielni to znaczy że otrzymają dotację z budżetu miasta?

1) Spalarnia odpadów zostanie poddana odrębnym konsultacjom
społecznym.
1) W kwestii spalarni wynajęci zostali już stosowni eksperci i
zaproponowali wspomniane rozwiązania.
Wypracowana technologia była wcześniej, Wykonawca obliczył tylko
efekt ekologiczny (redukcja CO2) i został wpisany do PGN.
PGN musi zostać poddany SOOŚ. W ramach tej oceny będzie poddany
konsultacjom (21 dni). Opinia do WIOŚ i Sanepid.
1) Oferent ma przedstawić ekonomiczne korzyści dla miasta, technologię,
odpowiedzialność za szkody.
1) Spalarni odpadów będą poświęcone oddzielne konsultacje społeczne.
1) Powstanie wzorcowego osiedla nie wyklucza rozwoju technologii OZE w
innych częściach Miasta. Może posłużyć ono jako inspiracja i zachęcić do
rozwoju podobnych inicjatyw w innych obszarach miasta. Nowotworzone lub
aktualizowane dokumenty przez Miasto powinny być spójne z już powstałymi
dokumentami w tym z PGN. W Priorytet 9.1. Niskoemisyjna gospodarka
przestrzenna dopisano „Niskoemisyjna gospodarka przestrzenna powinna
stopniowo być wdrażana w całym mieście”.
2) PGN jest zbiorem kierunków (obszary, priorytety) i konkretnych zadań
(dla których szacowane są efekty energetyczne i ekologiczne)
przypisanych do obszarów/priorytetów. Zaproponowana struktura
pozwala na zidentyfikowanie obszarów/priorytetów w których
zdefiniowano wiele zadań i tych które nie posiadają zdefiniowanych
zadań (priorytety potencjalnego rozwoju).

14
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przekształcania frakcji palnej powstałej w wyniku przetworzenia odpadów
komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
2) Nie, nie jest to taki sam projekt. W PGN wskazujemy pewne parametry,
nie konkretne technologie. Będą prowadzone konsultacje ZPZC, kwestie
energetyczne będą jeszcze konsultowane.
3) Technologia rusztowa – będzie wykorzystane palenisko - ruszt.
P. Szymański – Bioelektra jako technologia w fazie nieprzemysłowej nie
może wziąć udziału w przetargu, ponieważ ta oferta byłaby odrzucona
przez Komisję Europejską (brak referencji, nie ma sprawdzenia
funkcjonalności technologii).
4) Ta informacja nie zmienia sytuacji opisanej w pkt. 1.

Strona

4) Bioelektra wybuduje spalarnię za darmo. Gwarantuje korzyści dla
miasta szybciej niż inne firmy.

1) Osobno zostaną zorganizowane konsultacje ws. budowy spalarni.

2) Czy dzisiejsze spotkanie będzie zakończeniem konsultacji
społecznych?

2) Plan będzie poddany dalszemu procedowaniu, podczas SOOŚ.
Konsultacje kończą się z dniem 31.03.2015. Dzisiejsze spotkanie nie
oznacza że Państwo zaakceptowali wszystkie zadania.

Strona
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1) Inne zadania są ciekawe, ale ich skutek jest znacznie mniejszy
niż spalarnia.

15

3) Wpisanie inwestycji do PGN nie jest równoznaczne z otrzymaniem
dofinansowania, ale otwiera taką możliwość

Załącznik nr 2. Uwagi zgłaszane pisemnie na spotkaniu z mieszkańcami 2015-03-31
.

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG I WNIOSKÓW – 1
do Projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Olsztyna
3. Informacje o zgłaszającym
1

Wyrażam opinię jako:

2

Nazwa instytucji/organizacji:

osoba prywatna
reprezentując instytucję/organizację

Jan Pilipienko

4. Uwagi i wnioski zgłoszone do Projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Olsztyna
ZAPIS W DOKUMENCIE DO
KTÓREGO ZGŁASZANE SĄ
UZASADNIENIE
Lp.
UWAGI/WNIOSKI (wraz z
TREŚĆ UWAGI/WNIOSKU
UWAGI/WNIOSKU
podaniem numeru rozdziału i
strony)
Konsultacje uważam za nie
ważne. Nie wyrażam zgody na
budowę spalarni odpadów

Forma przeprowadzenia
konsultacji jest karygodna

Projekt budowy spalarni
odpadów indywidualnie
poddawany będzie ocenie
oddziaływania na środowisko
przez RDOŚ1, dzięki czemu
uzyskana zostanie informacja o
jej wpływie na środowisko.

1

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Strona

16

1

Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej
Str. 154-155

ODPOWIEDŹ WYKONAWCY

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG I WNIOSKÓW – 2
do Projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Olsztyna
1. Informacje o zgłaszającym

2

Nazwa instytucji/organizacji:

osoba prywatna
reprezentując instytucję/organizację

Jan Martyniak

2. Uwagi i wnioski zgłoszone do Projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Olsztyna
ZAPIS W DOKUMENCIE DO
KTÓREGO ZGŁASZANE SĄ
UZASADNIENIE
Lp.
UWAGI/WNIOSKI (wraz z
TREŚĆ UWAGI/WNIOSKU
UWAGI/WNIOSKU
podaniem numeru rozdziału i
strony)

1

Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej
Str. 154-155

1) Nie wyrażam zgody na
budowę spalarni w wyniku
której nastąpi
zanieczyszczenie środowiska
i 3 krotny wzrost cen za
śmieci
2) Nie wyrażam zgody na
podział MPEC-u

Zdrowy rozsądek !!!

ODPOWIEDŹ WYKONAWCY

1) Projekt budowy spalarni
odpadów indywidualnie
poddawany będzie ocenie
oddziaływania na środowisko
przez RDOŚ, dzięki czemu
uzyskana zostanie informacja
o jej wpływie na środowisko.
2) Decyzja o podziale MPEC-u
nie jest przedmiotem
przeprowadzanych konsultacji.

17

Wyrażam opinię jako:

Strona

1

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG I WNIOSKÓW – 3
do Projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Olsztyna
3. Informacje o zgłaszającym

2

Nazwa instytucji/organizacji:

osoba prywatna
reprezentując instytucję/organizację

Teresa Kałudzińska, Władysław Kałudziński, tel. 89 534 35 55

4. Uwagi i wnioski zgłoszone do Projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Olsztyna
ZAPIS W DOKUMENCIE DO
KTÓREGO ZGŁASZANE SĄ
UZASADNIENIE
Lp.
UWAGI/WNIOSKI (wraz z
TREŚĆ UWAGI/WNIOSKU
UWAGI/WNIOSKU
podaniem numeru rozdziału i
strony)

1

2

Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej
Str. 154-155

Ocena oddziaływania na środowisko

Nie wyrażam zgody na budowę
spalarni odpadów. Konsultacje
powinny być wydłużone z
możliwością bliższego poznania
treści

Postępowanie powinno być
poprzedzone odrębnymi
konsultacjami społecznymi.
Takie instalacje nie powinny
być realizowane w
granicach miasta. Opinia
publiczna powinna być
informowana o wszystkich
aspektach budowy w tym
środowiskowych.

ODPOWIEDŹ WYKONAWCY

Projekt budowy spalarni
odpadów indywidualnie
poddawany będzie ocenie
oddziaływania na środowisko
przez RDOŚ, dzięki czemu
uzyskana zostanie informacja o
jej wpływie na środowisko.
Procedura wykonywania OOŚ2
obejmuje w swoim zakresie
konsultacje społeczne.
Budowa spalarni odpadów ma
rację bytu tylko w sytuacjach,
w których strumień

18

Wyrażam opinię jako:

Strona

1

Strona
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produkowanych odpadów jest
względnie stały i utrzymany na
wysokim poziomie. Stąd
wszystkie spalarnie budowane
są przy większych
aglomeracjach miejskich.
Każda instalacja związana z
emisją zanieczyszczeń do
środowiska spełniać musi
odpowiednie kryteria i
zapewniać odpowiednie
oczyszczenie emisji gazów
emitowanych do atmosfery.

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG I WNIOSKÓW – 4
do Projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Olsztyna
5. Informacje o zgłaszającym

2

Nazwa instytucji/organizacji:

osoba prywatna
reprezentując instytucję/organizację

Czesław Hołubowski, ul. Iwaszkiewicza 25/15

6. Uwagi i wnioski zgłoszone do Projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Olsztyna
ZAPIS W DOKUMENCIE DO
KTÓREGO ZGŁASZANE SĄ
UZASADNIENIE
Lp.
UWAGI/WNIOSKI (wraz z
TREŚĆ UWAGI/WNIOSKU
UWAGI/WNIOSKU
podaniem numeru rozdziału i
strony)

1

Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej
Str. 154-155

Konsultacje uważam za
nieważne i jestem przeciwko
budowie spalarni odpadów

Konsultacje w tak istotnej
sprawie są karygodnie
zaniedbane

ODPOWIEDŹ WYKONAWCY

Projekt budowy spalarni
odpadów indywidualnie
poddawany będzie ocenie
oddziaływania na środowisko
przez RDOŚ, dzięki czemu
uzyskana zostanie informacja o
jej wpływie na środowisko.
Procedura wykonywania OOŚ
obejmuje w swoim zakresie
konsultacje społeczne.

20

Wyrażam opinię jako:

Strona

1

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG I WNIOSKÓW – 5
do Projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Olsztyna
7. Informacje o zgłaszającym

2

Nazwa instytucji/organizacji:

osoba prywatna
reprezentując instytucję/organizację

Ireneusz Nowik, Przewodniczcy Rady Osiedla Zielona Górka

8. Uwagi i wnioski zgłoszone do Projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Olsztyna
ZAPIS W DOKUMENCIE DO
KTÓREGO ZGŁASZANE SĄ
UZASADNIENIE
Lp.
UWAGI/WNIOSKI (wraz z
TREŚĆ UWAGI/WNIOSKU
UWAGI/WNIOSKU
podaniem numeru rozdziału i
strony)

1

Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej
Str. 154-155

Konsultacje uważam za nie
ważne i nie wyrażam zgody na
budowę spalarni odpadów

Forma przeprowadzenia
konsultacji jest karygodna.

ODPOWIEDŹ WYKONAWCY

Projekt budowy spalarni
odpadów indywidualnie
poddawany będzie ocenie
oddziaływania na środowisko
przez RDOŚ, dzięki czemu
uzyskana zostanie informacja o
jej wpływie na środowisko.
Procedura wykonywania OOŚ
obejmuje w swoim zakresie
konsultacje społeczne.
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Wyrażam opinię jako:

Strona

1

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG I WNIOSKÓW – 6
do Projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Olsztyna
9. Informacje o zgłaszającym

2

Nazwa instytucji/organizacji:

osoba prywatna
reprezentując instytucję/organizację

Dariusz (str 10) tel. 537 46 49 10

10. Uwagi i wnioski zgłoszone do Projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Olsztyna
ZAPIS W DOKUMENCIE DO KTÓREGO
UZASADNIENIE
Lp. ZGŁASZANE SĄ UWAGI/WNIOSKI (wraz TREŚĆ UWAGI/WNIOSKU
UWAGI/WNIOSKU
z podaniem numeru rozdziału i strony)

1

Powyższy dokument
nie został omówiony
przez osoby które go sporządzały.
Napisany jest niezrozumiałym
językiem. Zawiera dużo określeń,
które wymagają wyjaśnień
specjalisty.
Dlatego uważam, że konsultacje
są niezgodne z procesem a zatem są
nie ważne.

Mieszkańcy Olsztyna mają
prawo do dokładnego
zapoznania się z
warunkami i zagrożeniami
budowy spalarni i
oddziaływania jej na
środowisko i ludzi

Możemy powtórzyć
konsultacje. Sposób
informacji o
konsultacjach był ukryty i
niejawny. Nie zgadzam
się na budowę spalarni w
Olsztynie !!!

ODPOWIEDŹ
WYKONAWCY
Plan gospodarki
niskoemisyjnej jest
dokumentem strategicznym,
którego treść sporządzana
jest w języku
specjalistycznym. W języku
niespecjalistycznym
sporządzane jest
streszczenie, umożliwiające
zapoznanie się z treścią
Planu.
Projekt budowy spalarni
odpadów indywidualnie
poddawany będzie ocenie
oddziaływania na
środowisko przez RDOŚ,
dzięki czemu uzyskana
zostanie informacja o jej

22

Wyrażam opinię jako:

Strona

1

wpływie na środowisko.
Procedura wykonywania
OOŚ obejmuje w swoim
zakresie konsultacje
społeczne.

Strona
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Informacje o konsultacjach
społecznych dotyczących
opracowania Planu
gospodarki niskoemisyjnej
dla miasta Olsztyna zostały
opublikowane m.in. na
stronach internetowych:
Urzędu Miasta, stronie
MPEC, stronie Kuriera
Olsztyńskiego

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG I WNIOSKÓW – 7
do Projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Olsztyna
11. Informacje o zgłaszającym
osoba prywatna

1

Wyrażam opinię jako:

2

Nazwa instytucji/organizacji:

reprezentując instytucję/organizację

Adam Socha

Nie wyrażam zgody na budowę
spalarni

Projekt budowy spalarni odpadów
sporządzany jest oddzielnie, a
jedynie jego elementy
uwzględniane są w Planie
gospodarki niskoemisyjnej dla
miasta Olsztyna.
Projekt budowy spalarni
indywidualnie poddawany będzie
ocenie oddziaływania na
środowisko przez RDOŚ, dzięki
czemu uzyskana zostanie
informacja o jej wpływie na
środowisko.
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1

VII.4
Obszar 5
Gospodarka odpadami

-zbyt droga, spowoduje
podwyższenie podatku
śmieciowego
-zbyt duże ryzyko dla
środowiska
- zbyt mało RDF

ODPOWIEDŹ WYKONAWCY

Strona

12. Uwagi i wnioski zgłoszone do Projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Olsztyna
ZAPIS W
DOKUMENCIE DO
KTÓREGO
UZASADNIENIE
Lp.
ZGŁASZANE SĄ
TREŚĆ UWAGI/WNIOSKU
UWAGI/WNIOSKU
UWAGI/WNIOSKI (wraz
z podaniem numeru
rozdziału i strony)

Strona
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W ramach gospodarki odpadami,
produkowane na terenie miasta
odpady muszą być w odpowiedni
sposób przekształcane. Jednym z
rozwiązań jest ich termiczne
przekształcanie. Od roku 2016 nie
będzie możliwości składowania na
składowiskach odpadów
komunalnych o kaloryczności
przekraczającej 6 MJ/kg suchej
masy, co może zostać zastąpione
budową lokalnej instalacji
termicznego przekształcania.

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG I WNIOSKÓW – 8
do Projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Olsztyna
13. Informacje o zgłaszającym
osoba prywatna

1

Wyrażam opinię jako:

2

Nazwa instytucji/organizacji:

reprezentując instytucję/organizację

Zofia Dziedzic

Nie wyrażam zgody na budowę
spalarni w Olsztynie

W Planie gospodarki
niskoemisyjnej dla miasta Olsztyna
uwzględnione są jedynie elementy
niezbędne do realizacji
przedsięwzięcia związanego z
umieszczeniem w PGN, dotyczące
budowy instalacji termicznego
przekształcania odpadów.
Projekt budowy spalarni powstał
jako osobny dokument, który
będzie indywidualnie poddawany
ocenie oddziaływania na
środowisko przez RDOŚ, dzięki
czemu uzyskana zostanie
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1

VII.4
Obszar 5
Gospodarka odpadami

Jest to społecznie i
ekonomicznie
nieuzasadnione, brak
fundamentalnej wiedzy
mieszkańców, zagrożenie dla
zdrowia ludzi

ODPOWIEDŹ WYKONAWCY

Strona

14. Uwagi i wnioski zgłoszone do Projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Olsztyna
ZAPIS W
DOKUMENCIE DO
KTÓREGO
UZASADNIENIE
Lp.
ZGŁASZANE SĄ
TREŚĆ UWAGI/WNIOSKU
UWAGI/WNIOSKU
UWAGI/WNIOSKI (wraz
z podaniem numeru
rozdziału i strony)

Strona
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informacja o jej wpływie na
środowisko.

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG I WNIOSKÓW – 9
do Projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Olsztyna
1. Informacje o zgłaszającym

2

Nazwa instytucji/organizacji:

osoba prywatna
reprezentując instytucję/organizację

Marianna Hołubowska

2. Uwagi i wnioski zgłoszone do Projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Olsztyna
ZAPIS W
DOKUMENCIE DO
KTÓREGO
UZASADNIENIE
Lp.
ZGŁASZANE SĄ
TREŚĆ UWAGI/WNIOSKU
ODPOWIEDŹ WYKONAWCY
UWAGI/WNIOSKU
UWAGI/WNIOSKI (wraz
z podaniem numeru
rozdziału i strony)
1) Uważam, że konsultacje
powinny być przedłużone:
Czas trwania konsultacji wyniósł
brak czasu na zapoznanie
14 dni zgodne jest z §2 Uchwały Nr
się z dokumentem liczącym
XXXIV/605/13
ponad 200 stron, dokument
Rady Miasta Olsztyna
VII.4
1) Nie zgadzam się na budowę
strategiczny dla miasta
z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie
1
Obszar 5
spalarni w Olsztynie:
Olsztyna, brak możliwości
określenia zasad i trybu
Gospodarka odpadami
dyskusji na temat tak
przeprowadzania konsultacji
opasłego dokumentu
społecznych z mieszkańcami
podczas jednego spotkania
Gminy
z mieszkańcami kończącego
Olsztyn
czas dyskusji

28

Wyrażam opinię jako:

Strona

1

2

VII.4
Obszar 5
Gospodarka odpadami

29

VII.4
Obszar 5
Gospodarka odpadami

W Planie gospodarki
niskoemisyjnej dla miasta Olsztyna
1) Istnieją technologie
uwzględnione są jedynie elementy
nowoczesne, dostępne,
niezbędne do realizacji
umożliwiające recykling
przedsięwzięcia związanego z
prawie w 95%m z których
umieszczeniem w PGN, dotyczące
miasto nie chce uparcie
budowy instalacji termicznego
2) Nie zgadzam się na
skorzystać.
przekształcania odpadów.
budowę spalarni w Olsztynie:
2) Niezasadne jest budowanie
Projekt budowy spalarni powstał
przewymiarowanej
jako osobny projekt, który będzie
inwestycji, która spowoduje
indywidualnie poddawany ocenie
zwóz śmieci z całej Polski oddziaływania na środowisko przez
do Olsztyna
RDOŚ, dzięki czemu uzyskana
zostanie informacja o jej wpływie
na środowisko.
Plan gospodarki niskoemisyjnej
umożliwia pozyskanie
dofinansowania na poszczególne
inwestycje. Zamieszczenie w treści
3) Bezzasadne jest korzystanie z
Planu przedsięwzięć jest
funduszy unijnych za wszelka
konieczne, aby możliwe było
cenę, podczas gdy są
pozyskanie dofinansowania,
inwestorzy, którzy deklarują
jednakże nie powoduje to
chęć budowy zakładu do
zapewnienia o udzieleniu dotacji.
utylizacji odpadów
Ponadto dofinansowania te nie
komunalnych w bardzo krótkim
będą obejmować całości kosztów
czasie i za własne środki.
dotyczących realizacji
przedsięwzięcia – planowanie
każdego z przedsięwzięć
uwzględnia także wkład środków

Strona
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własnych jednostki realizującej
dane przedsięwzięcie.

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG I WNIOSKÓW – 10
do Projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Olsztyna
1. Informacje o zgłaszającym

2

Nazwa instytucji/organizacji:

osoba prywatna
reprezentując instytucję/organizację

Marek Matfiejuk, matfiej1104@wp.pl

2. Uwagi i wnioski zgłoszone do Projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Olsztyna
ZAPIS W
DOKUMENCIE DO
KTÓREGO
UZASADNIENIE
Lp.
ZGŁASZANE SĄ
TREŚĆ UWAGI/WNIOSKU
UWAGI/WNIOSKU
UWAGI/WNIOSKI (wraz
z podaniem numeru
rozdziału i strony)
Konsultacje Pan Prezydent
VII.4
Nie wyrażam zgody na budowę
ogłosił w terminie, w którym
1
Obszar 5
spalarni, konsultacje uważam za
wyznaczył jednocześnie
Gospodarka odpadami
nieważne
wybory do Rady Osiedla
Podgrodzie

ODPOWIEDŹ WYKONAWCY

Zbieżność terminów została
ustalona przypadkowo.
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Wyrażam opinię jako:

Strona

1

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG I WNIOSKÓW – 11
do Projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Olsztyna
1. Informacje o zgłaszającym
osoba prywatna

1

Wyrażam opinię jako:

2

Nazwa instytucji/organizacji:

reprezentując instytucję/organizację

Ireneusz Nowik, Przewodniczcy Rady Osiedla Zielona Górka

Nie wyrażam zgody na budowę
spalarni. Konsultacje uważam za
nieważne.

Zbyt krótki czas konsultacji.
Tylko jedno spotkanie z
mieszkańcami. Spalarnia za
droga, duże zagrożenie
dioksynami.

Projekt budowy spalarni odpadów
indywidualnie poddawany będzie
ocenie oddziaływania na
środowisko przez RDOŚ, dzięki
czemu uzyskana zostanie
informacja o jej wpływie na
środowisko. Procedura
wykonywania OOŚ obejmuje w
swoim zakresie konsultacje
społeczne.

32

1

VII.4
Obszar 5
Gospodarka odpadami

ODPOWIEDŹ WYKONAWCY

Strona

2. Uwagi i wnioski zgłoszone do Projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Olsztyna
ZAPIS W
DOKUMENCIE DO
KTÓREGO
UZASADNIENIE
Lp.
ZGŁASZANE SĄ
TREŚĆ UWAGI/WNIOSKU
UWAGI/WNIOSKU
UWAGI/WNIOSKI (wraz
z podaniem numeru
rozdziału i strony)

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG I WNIOSKÓW – 12
do Projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Olsztyna
1. Informacje o zgłaszającym
osoba prywatna

1

Wyrażam opinię jako:

2

Nazwa instytucji/organizacji:

reprezentując instytucję/organizację

Czesław Hołubowski, ul. Iwaszkiewicza 25/15

Nie wyrażam zgody na budowę
spalarni. Konsultacje uważam za
nieważne.

Zbieżność terminów została
ustalona przypadkowo.
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1

VII.4
Obszar 5
Gospodarka odpadami

Konsultacje Pan Prezydent
ogłosił w terminie, w którym
wyznaczył jednocześnie
wybory do Rady Osiedla
Podgrodzie gdzie
zamieszkuję

ODPOWIEDŹ WYKONAWCY

Strona

2. Uwagi i wnioski zgłoszone do Projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Olsztyna
ZAPIS W
DOKUMENCIE DO
KTÓREGO
UZASADNIENIE
Lp.
ZGŁASZANE SĄ
TREŚĆ UWAGI/WNIOSKU
UWAGI/WNIOSKU
UWAGI/WNIOSKI (wraz
z podaniem numeru
rozdziału i strony)

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG I WNIOSKÓW – 13
do Projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Olsztyna
1. Informacje o zgłaszającym

2

Nazwa instytucji/organizacji:

osoba prywatna
reprezentując instytucję/organizację

Teresa Kałudzińska, Władysław Kałudziński, tel. 89 534 35 55

2. Uwagi i wnioski zgłoszone do Projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Olsztyna
ZAPIS W
DOKUMENCIE DO
KTÓREGO
UZASADNIENIE
Lp.
ZGŁASZANE SĄ
TREŚĆ UWAGI/WNIOSKU
UWAGI/WNIOSKU
UWAGI/WNIOSKI (wraz
z podaniem numeru
rozdziału i strony)

1

VII.4
Obszar 5
Gospodarka odpadami

Nie wyrażam zgody na
budowę spalarni.

- Zbyt droga, spowoduje
podwyższenie podatku
śmieciowego
- zbyt duże ryzyko dla
środowiska
- Zbyt mało RDF

ODPOWIEDŹ WYKONAWCY

Projekt budowy spalarni odpadów
sporządzany jest oddzielnie, a
jedynie jego elementy
uwzględniane są w Planie
gospodarki niskoemisyjnej dla
miasta Olsztyna.
Projekt budowy spalarni
indywidualnie poddawany będzie
ocenie oddziaływania na
środowisko przez RDOŚ, dzięki
czemu uzyskana zostanie
informacja o jej wpływie na
środowisko.
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Wyrażam opinię jako:

Strona

1

Strona

35

W ramach gospodarki odpadami,
produkowane na terenie miasta
odpady muszą być w odpowiedni
sposób przekształcane. Jednym z
rozwiązań jest ich termiczne
przekształcanie. Od roku 2016 nie
będzie możliwości składowania na
składowiskach odpadów
komunalnych o kaloryczności
przekraczającej 6 MJ/kg suchej
masy, co może zostać zastąpione
budową lokalnej instalacji
termicznego przekształcania.

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG I WNIOSKÓW – 14
do Projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Olsztyna
1. Informacje o zgłaszającym
osoba prywatna

1

Wyrażam opinię jako:

2

Nazwa instytucji/organizacji:

reprezentując instytucję/organizację

Anna Piotrowska - Prot

2. Uwagi i wnioski zgłoszone do Projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Olsztyna
ZAPIS W
DOKUMENCIE DO
KTÓREGO
UZASADNIENIE
Lp.
ZGŁASZANE SĄ
TREŚĆ UWAGI/WNIOSKU
UWAGI/WNIOSKU
UWAGI/WNIOSKI (wraz
z podaniem numeru
rozdziału i strony)

Projekt budowy spalarni powstał
jako osobny projekt, który będzie
indywidualnie poddawany ocenie
oddziaływania na środowisko przez
RDOŚ, dzięki czemu uzyskana
zostanie informacja o jej wpływie
na środowisko.

36

Żądam wykorzystania
technologii autoklawów,
bezodpadowej, do której
miasto nie będzie dopłacać.
Są nowsze już technologie na
zachodzie i w takim kierunku
kierować.

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG I WNIOSKÓW – 15

Strona

1

VII.4
Obszar 5
Gospodarka odpadami

Konsultacje uważam za nieważne.
Nie wyrażam zgody na budowę
spalarni w Olsztynie. Nie dla
emisji szkodliwych spalin, Nie dla
biosuszarni, Nie dla śmierdzących
miejsc pracy. Olsztyn już i tak
„cały śmierdzi gumą z fabryk
opon” to chyba aż nadto za dużo.

ODPOWIEDŹ WYKONAWCY

do Projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Olsztyna
1. Informacje o zgłaszającym
osoba prywatna

1

Wyrażam opinię jako:

2

Nazwa instytucji/organizacji:

reprezentując instytucję/organizację

maska44@gmail.com

2. Uwagi i wnioski zgłoszone do Projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Olsztyna
ZAPIS W
DOKUMENCIE DO
KTÓREGO
UZASADNIENIE
Lp.
ZGŁASZANE SĄ
TREŚĆ UWAGI/WNIOSKU
UWAGI/WNIOSKU
UWAGI/WNIOSKI (wraz
z podaniem numeru
rozdziału i strony)
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VII.4
Obszar 5
Gospodarka odpadami

Opinia publiczna nie
poinformowana w
odpowiednim terminie
-wyjaśnienia nie na temat,
odp. ”Bo mamy taki sposób
prowadzenia konsultacji”

Czas trwania konsultacji wyniósł
14 dni zgodne jest z §2 Uchwały Nr
XXXIV/605/13
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie
określenia zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji
społecznych z mieszkańcami
Gminy
Olsztyn

Strona

1

Nie wyrażam zgody na budowę
spalarni odpadów na terenie
miasta. Konsultacje
nienagłośnione w wyjątkowo
niekorzystnym okresie czasowym
uważam za nieważne

ODPOWIEDŹ WYKONAWCY

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG I WNIOSKÓW – 16
do Projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Olsztyna
1. Informacje o zgłaszającym

2

Nazwa instytucji/organizacji:

osoba prywatna
reprezentując instytucję/organizację

mieszkaniec

2. Uwagi i wnioski zgłoszone do Projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Olsztyna
ZAPIS W DOKUMENCIE
DO KTÓREGO
ZGŁASZANE SĄ
UZASADNIENIE
Lp.
TREŚĆ UWAGI/WNIOSKU
UWAGI/WNIOSKI (wraz
UWAGI/WNIOSKU
z podaniem numeru
rozdziału i strony)

1

Zgadzam się
na inwestycję- spalarnia

Dotrzymać termin

Miasto, które wytwarza śmieci
samo powinno je niwelować a
nie podsyłać innym.

ODPOWIEDŹ WYKONAWCY

Celem przedsięwzięcia jest trwałe
zabezpieczenie potrzeb
mieszkańców Olsztyna w zakresie
zaopatrzenia w ciepło oraz
unieszkodliwienie frakcji palnej
odpadów komunalnych wraz z
odzyskiem energii. Realizacja
projektu wpisuje się zatem w dwa
cele, jakie miasto Olsztyn jest
zobowiązane zrealizować.
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Wyrażam opinię jako:

Strona

1

Załącznik nr 3. Działania informacyjne dot. konsultacji społecznych
1. Informacja na stronach Miasta Olsztyna
Urząd Miasta Olsztyna poinformował 16.03.2015 mieszkańców o konsultacjach w artykule na
stronie internetowej:
http://www.olsztyn.eu/urzad-miasta/aktualnosci/article/konsultacje-dot-planu-gospodarkiniskoemisyjnej.html
Treść artykułu:
Konsultacje dot. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

W dniach 17-31.03.2015 roku odbędą się konsultacje społeczne z zakresu planu
gospodarki niskoemisyjnej – dokumentu, który systematyzuje działania w zakresie
redukcji emisji CO2, podnoszenie efektywności energetycznej i wzrostu wykorzystania
odnawialnych źródeł energii w Olsztynie.
Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) dla Olsztyna to projekt dokumentu strategicznego, nad
którym Urząd Miasta Olsztyna pracuje od czerwca 2014 roku. Obecnie prace nad zasadniczą
częścią dokumentu zostały zakończone. Kolejnym etapem są konsultacje.
W dniach 17-31.03.2015 roku odbędą się konsultacje społeczne z zakresu planu gospodarki
niskoemisyjnej – dokumentu, który systematyzuje działania w zakresie redukcji emisji CO2,
podnoszenie efektywności energetycznej i wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii
w Olsztynie.

Strona

Celem głównym PGN jest wspominana transformacja miasta w kierunku
zrównoważonej gospodarki, opartej na wykorzystaniu OZE, poprawy efektywności
energetycznej budynków i urządzeń w mieście, dążącej do redukcji emisji gazów
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PGN to pierwszy krok w postaci dokumentu, który wyznacza drogę i cele dla miasta w zakresie
przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Gospodarka niskoemisyjna, jako jeden z głównych
celów gospodarczych UE, charakteryzuje się przede wszystkim proekologicznym podejściem
do rozwoju gospodarczego. Stawia na wzrost konkurencyjności gospodarki poprzez
zastosowanie zielonych technologii tj. zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
minimalizację wykorzystania paliw kopalnych oraz zwiększenie efektywności energetycznej,
zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

cieplarnianych, a tym samym – poprawy jakości powietrza w Olsztynie. Planowane
zadania zostały zapisane w 12 obszarach. Dotyczą one m.in. wykorzystania odnawialnych
źródeł energii, ograniczenia emisji w budynkach, niskoemisyjnego transportu, gospodarki
odpadami, czy wykorzystania energooszczędnych technologii oświetleniowych. W sumie
omawianych będzie 26 priorytetów dla miasta z zakresu gospodarki niskoemisyjnej, w ramach
których wydzielono 49 zadań.
W ramach przeprowadzonej inwentaryzacji emisji CO2 w Olsztynie przyjęto za rok bazowy
(BEI – rok w stosunku do którego będą odnoszone założone cele w PGN) rok 2010. Wielkość
emisji CO2 wynosi 13 823 830 t CO2. W roku pośrednim (MEI) tj. 2013 oszacowano sumę
wielkości emisji CO2 na 1 301 795 t CO2. Największy udział w wielkości emisji gazu
cieplarnianego przypada na sektor przemysłu i sektor mieszkaniowy.
Wdrożenie działań wymienionych w PGN zakłada osiągnięcie redukcji emisji dwutlenku
węgla o 14,9% tj. 193 559 t CO2 oraz zaoszczędzenie 509 668 MWh energii w mieście do
2020 roku.
Działania z planu przyczynią się do wypracowania oszczędności dla miejskiego budżetu,
dzięki zoptymalizowaniu zużycia energii i paliw w budynkach gminnych. Skutkiem wdrożenia
wszystkich przewidzianych w dokumencie działań (obok redukcji emisji gazów cieplarnianych)
redukcja stężenia ubocznych produktów spalania (tlenków węgla, azotu i siarki,
benzo(a)pirenu oraz pyłów PM10 i PM2.5) w powietrzu, co pozytywnie wpłynie na zdrowie
mieszkańców miasta.
W tworzeniu Planu gospodarki niskoemisyjnej mają swój udział również mieszkańcy miasta.
W tym celu Urząd Miasta organizuje konsultacje społeczne. Podczas konsultacji
przedstawiciele władz oraz wykonawcy Planu przedstawią obywatelom zakres działań i zadań
zapisanych obecnie w Planie. Organizatorzy przedstawią również projektowane efekty
wdrażania planu i poinformują o korzyściach z niego wynikających (zwłaszcza o
możliwościach ubiegania się o dofinansowanie na różne środowiskowe przedsięwzięcia).
Podczas konsultacji możliwe będzie zgłoszenie swoich uwag do Planu,
zaproponowanie uzupełnień do zadań i wyrażenie opinii na temat jego zapisów.

Strona

Zachęcamy do czynnego udziału mieszkańców w planowanych konsultacjach, ponieważ mają
one nie tylko charakter informacyjny, ale mają przede wszystkim wywołać dyskusję na temat
niskoemisyjnej przyszłości Olsztyna. Celem konsultacji jest przede wszystkim zasięgnięcie
opinii mieszkańców, którzy stanowią głos doradczy w tym projekcie. Zgłoszone uwagi będą
mieć wpływ na dalszy kierunek działań w opracowywanym Planie gospodarki niskoemisyjnej.
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Konsultacje społeczne dotyczące Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta
Olsztyna przewidziane na okres 17-31.03.2015 r., w tym spotkanie z mieszkańcami
odbędzie się 31.03.2015 r. o godz. 17.00 w Urzędzie Miasta (pl. Jana Pawła II 1) w sali
219. Konsultacje będą prowadzone przez ten okres na miejskiej Platformie Konsultacji
Społecznych (www.konsultacje.olsztyn.eu). Składnie uwag drogą elektroniczną będzie
odbywać się za pomocą Platformy.

Więcej informacji znajduje się na miejskiej Platformie Konsultacji Społecznych:
www.konsultacje.olsztyn.eu w zakładce Konsultacje.

2. Zestawienie działań informacyjnych

2.

Do

Zakres realizowanych prac

Medium

2015-02-25 2015-02-25

Wewnętrzne ustalenia
dotyczące przeprowadzenia
kampanii informacyjnej o
konsultacjach społecznych
PGN

nd.

2015-02-26 2015-02-26

Przesłanie materiałów
informacyjnych na Platformę
Konsultacyjną Olsztyna oraz
stronę internetową Urzędu
na temat zakresu konsultacji
społecznych

Platforma Konsultacji
Społecznych Miasta
Olsztyna
Strona internetowa
Urzędu Miasta

Dystrybucja plakatów B1
(100 szt.) i A4 (300 szt.) na
terenie Olsztyna

nd.

2015-03-13

Publikacja tekstu o PGN nr 1
(‘Miasto bardziej
ekologiczne”)

Gazeta Wyborcza –
Gazeta Olsztyńska
(format 1/3 str.)

5.

2015-03-13

Publikacja tekstu o PGN nr 1
(‘Plan gospodarki
niskoemisyjnej Olsztyna”)

Gazeta Olsztyńska
(format 1/4 str.)

6.

2015-03-20

Publikacja tekstu o PGN nr 2
(„Zielona wizja miasta”)

Gazeta Wyborcza –
Gazeta Olsztyńska
(format 1/3 str.)

7.

2015-03-20

Publikacja tekstu o PGN nr 2
(„Czas na mieszkańców”)

Gazeta Olsztyńska
(format 1/4 str.)

2015-03-27

Publikacja tekstu o PGN nr 3
(„Pomóż miastu odetchnąć”)

Gazeta Wyborcza –
Gazeta Olsztyńska
(format 1/3 str.)

2015-03-27

Publikacja tekstu o PGN nr 3
(„Niższa emisja, większe
możliwości”)

Gazeta Olsztyńska
(format 1/4 str.)

3.

2015-03-16 2015-03-20

4.

8.

9.

41

1.

Od

Strona

Lp.

2015-03-27

11.

2015-03-27 2015-03-31

Emisja 30 spotów (30 sek.) o
konsultacjach społecznych

Radio Gold

12.

2015-03-28 2015-03-31

Emisja 30 spotów (30 sek.) o
konsultacjach społecznych

Radio Olsztyn
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nd.

10.

Strona

Zatwierdzenie spotu
radiowego (30 sek.) na
temat konsultacji
społecznych

