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W odpowiedzi na wniosek znak: WK.DOS.602.1.2019.1

z

dnia 24 pazdzie.nika 2018 t.

(data wplywu: 2listopada 2018 r.), w sprawie uzgodnienia odstqpienia od pzeprowadzenia

strategicznej oceny oddzialywania na Srodowisko dla pro1ektu dokumentu pn. Program
Ochrony Srodowiska dta Gminy Miejskiej Glog6w na lata 2018-2021 informujg, co nastepuje.
Zgodnie

z atl. 48

ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. o udostqpnianiu infomacji

o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczehstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na Srodowisko (Dz. U.

z

2016 r., poz.353 z p62n. zm.,) odstEpienie od

pzeprowadzenia strategicznej oceny oddziatywania

na

Srodowisko moze dotyczyd

dokument6w, o kt6rych mowa w art. 46 ust. 2 ]t'{yzel cyl. ustawy. Natomiast peedmiotowy
projekt nie jest dokumentem w rozumieniu art. 46 pkt 2 ww. ustawy, zatem wlnien on by6
analizowany w Swietle art. 47 tejze ustawy.

Na terenie Gminy lvliejskiej Glog6w wystqpujE nastepujqce formy ochrony pzyrody,
ustanowione na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie pzyrody (Dz. U. z 2018

r.

po2.1614): obszar majqcy znaczenie dla Wsp6lnoty Lqgi Odzahskie PLH020018, Obszar

Specjalnej Ochrony ptak6w t-ggi Odzanskie PLB020008, Uzytek ekologiczny

,,LQgi

Glogowskie".

Program ochrony 6rodowiska dla Gminy Miejskiej Glog6w na lala 2018

-

2021

podzielony jest na dwie czqsci. Pierwsza z nich to ocena stanu Srodowiska, gdzie na podstawie

analizy dostgpnych material6w 2r6dlowych, zidentyfikowano i podsumowano za pomocE
analiz SWOT najwazniejsze wyzwania w ramach polityki ochrony Srodowiska na najblizsze

4 lata. Druga czeS6 opracowania przestawia cele iwska2niki ich realizacji, kierunki interwencji

oraz zadania i 2r6dla ich finansowania, a lakze zasady wdtazania

i

monitoringu realizacji

Programu. Polityka ochrony Srodowiska prowadzona jest na wszystkich szczeblach
administracji eadowej i samozadowej za pomocE strategii rozwoju i dokument6w

z tym w POS dokonano analizy najwazniejszych z nich, aby
zapewni6 sp6jnos6 i adekwatno56 cel6w wyznaczonych w dokumencie z celami polityki
programowych. W zwiqzku

w

dokumentach strategicznych wyzszego szczebla oraz
z gminnE strategiq rozwoju. Nalezy z aznaczye,ze program ochrony Srodowiska nie jest aktem
ochrony Srodowiska zawartymi

prawa miejscowego, zatem zaplanowane w nim zadania nie sq obligatoryjnie wymagane do
realizac.ji, a wyznaczone cele i kierunki dzialah powinny by6 traktowane jako wytyczne do
okreslania zadari inwestycyjnych i nieinwestycyjnych na kolejne lata.

Wskazane

w Programie dzialania

inwestycyjne: termomodernizacja

efektywno6ci energetycznej budynk6w, modernizacja

i

i

zwiekszanie

rozbudowa dr6g oraz infrastruktury

towazyszacej, rekultywacja teren6w zdegradowanych, pielggnacja teren6w zieleni oraz
powiekszanie ich powierzchni oraz budowa i konserwacja sieci i uzEdzen melioracji wodnych
na terenie gminy bgdq realizowane na terenach zurbanizowanych i nie bedq stanowi6 du2ej

ingerencji

w

Srodowisko pzyrodnicze terenu, zatem

nie powinny one

spowodowae

znaczEcego negatywnego oddziatywania na Srodowisko przyrodnicze terenu gminy.

Zatem po zapoznaniu sig z treSciq projektu oraz zalAczonych do niego material6w,
a tak2e po uwzglgdnieniu uwarunkowan, o kt6rych mowa w art.49 ustawy o udostQpnianiu

informacji o Srodowisku i jego ochronie

(

..

.)

i2 dla Programu Ochrony
2017-2020 z perspektywq na lata

|'/{ytazam opiniq,

Srodowiska dla Gminy Rudna na lata
2021-2024 nie jest wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny oddziatywania
5rodowisko.
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W Slad za pismem znak: WS|.410.552.2018.KM z dnia 30 listopada 2018

r.

stwierdzajqcym brak koniecznoSci pzeprowadzenia strategicznej oceny oddziatywania na
Srodowisko dla pro.iektu dokumentu pn. Program Ochrony Srodowiska dla Gminy Miejskiej

Glog6w na lata 2018-2021 uprzejmie informujq, i2 w tresci ww. pisma znalazla sig omylka
pisarska.

W powyzszym pi6mie na stronie 2 blednie wskazano nazwQ dokumentu. Zatem
nazwq Program Ochrony Srodowiska dla Gminy Rudna na lata 2017-2020 nalezy zastEpi6
nazwq Program Ochrony Srodowiska dla Gminy Miejskiej Gtog6w na lata 2018-2021.

Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska we Wroclawiu
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Sp@we prcwadzi: Kafiila Moczydbwska, tel. (71)747-93-13.

