Krakowski Program Konsultacji Społecznych - założenia

Krakowski Holding Komunalny w ramach działań przygotowujących do budowy
spalarni wprowadza Program Konsultacji Społecznych, obejmujący:
 Stworzenie Krakowskiego Kodeksu Konsultacji Społecznych i w ich wyniku
Białej Księgi, zawierającej historię prowadzonych konsultacji: działań
wymaganych prawem, a także dodatkowych elementów kampanii
informacyjnej: debat, spotkań, materiałów prasowych edukacyjnych.
 Informowanie o każdym etapie inwestycji, podejmowanych zamierzeniach i
planach; udostępnianie informacji.
 Forum Współpracy i Wymiany Informacji – regularne spotkania
z
mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, w tym ekologicznymi,
stowarzyszeniami, samorządowcami.
 Stosowanie zasad: przejrzystości, jawności, otwartości, rzetelności.
 Wystąpienie do ekologicznych organizacji pozarządowych, uczestniczących
w procesie konsultacji o wskazówki dotyczące procesu konsultacji.

Celem programu jest wdrożenie partnerskiego dialogu ze wszystkimi stronami
zainteresowanymi rozwojem Krakowa na zasadach zrównoważonego rozwoju.
Działania Holdingu znacznie poszerzają wymagane prawem konsultacje społeczne,
odnoszące się do decyzji dotyczących środowiska.
W procesie konsultacji będziemy kierować się zapisami zawartymi w następujących
dyrektywach, konwencjach, ustawach oraz raportach np. organizacji
ekologicznych:
 Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu
decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska
sporządzona w Aarhus dnia 25.06.1998 r. Trzy filary Konwencji to – dostęp do
informacji-udział
społeczeństwa
w
procesach
decyzyjnych-dostęp
do
sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska
 Dyrektywie Rady 85/337/EWG z dnia 27.06.1985 r. z późń.zm. w sprawie oceny
skutków niektórych publicznych i prywatnych przedsięwzięć dla środowiska.
„Państwa członkowskie zapewnią zainteresowanej społeczności sposobność
wyrażenia opinii, uwag i wniosków dotyczących projektu, kiedy wszystkie opcje są
dostępne organowi podejmującemu decyzje, zanim decyzja zostanie podjęta”
(art.6)”Informacje (...)muszą być uwzględnione w procedurze wydawania
zezwolenia inwestycyjnego”-(art.8)

 Dyrektywie 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28.01.2003 r. w
sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska. „Celem
Dyrektywy jest zagwarantowanie prawa dostępu do informacji o środowisku”(art1)

 Dyrektywie 2003/35/WE z dnia 26.05.2003 r. przewidującej udział społeczeństwa w
odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie środowiska
oraz zmieniająca w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru
sprawiedliwość. „Społeczeństwo jest informowane, czy to poprzez ogłoszenia
publiczne lub Inn środki, takie jak media elektroniczne; społeczeństwo jest
uprawnione do wyrażania komentarzy i opinii.””(art2)
 Dyrektywie 2000/76/WE w sprawie spalania odpadów. Art. 12 dyrektywy
gwarantuje dostęp do informacji, a więc umożliwia społeczeństwu zapoznanie się z
wnioskami o nowe pozwolenia. „Władze mają obowiązek publikować raporty z
monitoringu działania spalarni”.
 Ustawie z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko.
 Ustawie Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001
 Raporcie „Warunki dobrych konsultacji społecznych” sporządzonego przez
organizację WWF for a living planet.
„Konsultowanie ze społeczeństwem decyzji dotyczących środowiska ma się przyczyniać do
podejmowania decyzji optymalnych–wypracowanych w oparciu o najlepszą dostępną
wiedzę uczestników procesu; decyzji akceptowanych społecznie, bo podejmowanych
wspólnie z obywatelami, przy ich aktywnym udziale.(…)społeczeństwo ni tylko
współdecyduje, ale i sprawuje rolę bezpośredniego kontrolera poczynań władz w sferze
środowiska.”
„Uspołecznianie podejmowania decyzji dotyczących środowiska, także procesu
inwestycyjnego, opiera się na następujących działaniach na rzecz społeczeństwa”
 Informowaniu o planowanych przedsięwzięciach, poddaniu ich procedurze oceny
oddziaływania na środowisko, a także o organach udzielających informacji i
zbierających uwagi oraz wydających decyzje,
 Podawaniu do publicznej wiadomości zasad prowadzenia konsultacji (miejsca,
terminów i trybu udostępniania informacji o zamierzeniach, których decyzja ma
dotyczyć, zasadach składania uwag, trybu odpowiadania na nie itp.)
 Udostępnianiu wszystkim zainteresowanym wszelkich informacji dostarczonych
przez inwestora i zebranych przez właściwe organy)na temat przedsięwzięcia ,
planu czy programu, jego alternatyw, środowiska na które inwestycja może mieć
wpływ, możliwych oddziaływań będących skutkiem realizacji zamierzeń,
zaplanowanych środków łagodzących itp.,
 Dostatecznie wczesnym informowaniu na temat możliwości udziału w procesie
podejmowania decyzji, głównie procedurze ocen oddziaływania na środowisko i
zapewnieniu wystarczającej ilości czasu, by zainteresowani mogli efektywnie w tym
procesie uczestniczyć,

 Podawaniu do publicznej wiadomości podjętej decyzji wraz z uzasadnieniem, w tym
powodami uwzględnienia lub/i odrzucenia składanych w konsultacjach uwag.

