
RGS.602.1.2017                            Miechów-Charsznica dn.  01.03.2017 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy 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 (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.)

informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko dla projektu :

„Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Charsznica na lata 2018 – 2021
z perspektywą do roku 2025”

Zgodnie z art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko,  organ
opracowujący  projekt  dokumentu,  może  po  uzgodnieniu  z  właściwymi  organami,  odstąpić  od
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień
danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, a projekt dokumentu dotyczy
obszaru w granicach jednej gminy. W związku  z powyższym Wójt Gminy Charsznica w dniu 4.01.2018 r.
wystąpił  z  wnioskiem  do  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  w  Krakowie  i  Małopolskiego
Państwowego  Wojewódzkiego  Inspektora  Sanitarnego  w  Krakowie  o  uzgodnienie  odstąpienia
od przeprowadzenia  strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu „ Programu
Ochrony Środowiska dla Gminy Charsznica na lata 2018 – 2021 z perspektywą do roku 2025”.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie pismem znak OO.410.1.1.2018.MaZ z dnia
24.01.2018r. uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla
projektu dokumentu pn.  „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Charsznica na lata 2018 – 2021
z perspektywą do roku 2025”.

Małopolski  Państwowy  Wojewódzki  Inspektor  Sanitarny  w  Krakowie,  w  piśmie
nr NS.9022.10.6.2018 z dnia 6.02.2018 r. również  uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Programu Ochrony Środowiska dla
Gminy Charsznica na lata 2018 – 2021 z perspektywą do roku 2025”.

Biorąc  pod  uwagę  uwarunkowania  określone  w  art.  49  ustawy  o  udostępnianiu  informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko, uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Małopolskiego
Państwowego  Wojewódzkiego  Inspektora  Sanitarnego  w  Krakowie  odstępuję  od  przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.


