Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego
Wójta Gminy Przywidz (wykonanie POŚ)

ZAKRES USŁUGI

1. Zapytanie ofertowe obejmuje wykonanie dla Gminy Przywidz jako Zamawiającego
nw. opracowania: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Przywidz na lata 2012 –
2015 z perspektywą do roku 2019” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
ustaleń tego programu.
2. Zamawiający upoważni wybranego Wykonawcę do występowania w jego imieniu
przed organami administracji oraz innymi podmiotami na podstawie udzielonych
specjalnie w tym celu upoważnień imiennych.
3. Zakres zadania określonego w pkt 1 obejmuje:
a) opracowanie projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przywidz na
lata 2012 – 2015 z perspektywa do roku 2019”
Projekt dokumentu należy opracować biorąc pod uwagę ustalenia:
- polityki ekologicznej państwa,
- wojewódzkiego programu ochrony środowiska (zaleca się uwzględnienie też
kwestii zawartych w innych dokumentach strategicznych województwa, w tym
wojewódzkiego planu gospodarki odpadami)
- powiatowego programu ochrony środowiska
- gminnych dokumentów strategicznych.
Projekt musi zostać opracowany zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony
środowiska (art. 17-18) oraz zaleca kierowanie się „Wytycznymi sporządzania
programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym” z 2002 r.,
uzyskać stosowne uzgodnienia innych organów oraz podlegać konsultacjom
społecznym.
b) opracowanie prognozy oceny oddziaływania na środowisko ustaleń gminnego
programu ochrony środowiska wraz z opracowaniem dokumentów na potrzeby
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, tzn.
przygotowaniem:
- obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia projektu programu i
opracowania dla niego prognozy,
- przygotowanie pisma do organów uzgadniających w sprawie zakresu prognozy
do SOOŚ
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- opracowanie prognozy (zgodnie z art. 51 ooś i ustaleniami organów
uzgadniających)
- przygotowanie pisma do organów opiniujących prognozę i projekt POŚ
- przygotowanie obwieszczenia o udziale społecznym
- udział w rozpatrzeniu uwag i wniosków od społeczeństwa
- przygotowanie podsumowania z przeprowadzonej SOOŚ (dołączanej potem do
Poś).
c) udział w spotkaniach z mieszkańcami oraz innymi jst/ organizacjami
pozarządowymi / zainteresowanymi podmiotami na etapie konsultacji społecznych
oraz z członkami komisji Rady Gminy Przywidz na etapie opiniowania projektu
Programu …. wraz z prognozą … do przyjęcia uchwałą.
4. Wykonawca będzie zobowiązany do wprowadzania ewentualnych poprawek,
uzupełnień, wyjaśnień na etapie opracowywania dokumentacji.

5. Projekt Programu Ochrony Środowiska… oraz Prognozy… przesyłany do opiniowania
przed przyjęciem musi zostać wykonany w 3 egz. papierowych i 1 egz.
elektronicznym (jako dokument PDF) .

6. Wersja Programu Ochrony Środowiska… oraz Prognozy… po uzyskaniu stosownych
opinii i uzgodnień, kierowana do przyjęcia przez Radę Gminy Przywidz musi zostać
wykonana w 2 egz. papierowych i 1 egz. elektronicznym (jako dokument PDF).

7. Podczas całego procesu opracowywania dokumentacji Wykonawca jest zobowiązany
do ścisłej współpracy z wyznaczonym pracownikiem Urzędu Gminy Przywidz.

8. Planowany, wstępny harmonogram prac:
do 14.06.2012 r. – składanie ofert na wykonanie usługi
do 21.06.2012 r. – wybór Wykonawcy
do 29. 06 2012 r. – podpisanie umowy z Wykonawcą
do 30.09.2012 r. – opracowanie projektu Programu Ochrony Środowiska oraz
prognozy
do 16.11.2012 r.

– uzyskiwanie opinii, uzgodnień do dokumentacji, konsultacje

społeczne
do 31.12.2012 r. – przyjęcie uchwałą Rady Gminy Przywidz sporządzonego
Programu Ochrony Środowiska … wraz z Prognozą… .
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9. Proponowany zakres Programu Ochrony Środowiska….
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spis treści,
Streszczenie Programu …. w języku nietechnicznym,
Podstawa prawna dla POŚ,
Diagnoza stanu
- położenie administracyjne
- ludność, demografia
- rzeźba i ukształtowanie terenu, pokrycie terenu, sytuacja urbanistyczna
- gospodarka (rolnictwo, usługi, przemysł)
- komunikacja
- różnorodność biologiczna, rośliny, zwierzęta (w tym formy ochrony przyrody)
- wody (podziemne, powierzchniowe)
- powietrze
- powierzchnia ziemi
- krajobraz
- klimat
- gospodarka odpadami
- zasoby naturalne (szczególnie kruszywa, potencj. złoża gazu niekonwencjonalnego)
- zabytki i strefy ochrony konserwatorskiej
- dobra materialne,
Analiza SWOT,
Główne problemy zdefiniowane po diagnozie,
Wizja stanu środowiska Gminy Przywidz,
Cele strategiczne, operacyjne i działania do realizacji w obszarze ochrony środowiska,
Indykatywny harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji działań z podaniem
możliwych źródeł finansowania,
Monitoring realizacji założonych celów.
Zgodność zapisów POŚ z innymi dokumentami strategicznymi (kraju, województwa,
powiatu),
Informacja o przeprowadzonych konsultacjach społecznych oraz wynikach
przeprowadzonej SOOŚ,
Wykaz wykorzystanych materiałów i aktów prawa mających zastosowanie do
stworzenia Poś.
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