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GKM.671.1.2016.MS       

OBWIESZCZENIE 
Wójta Gminy Zaleszany 

 

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r  r.  o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 353 z późn. zm.) - informuję 
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla 
dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Zaleszany na lata 2016-2025”. Zgodnie 
z art. 48 ust. 1 ust. 2 w związku z art. 47 i 57 pkt 1.2 ww. ustawy wystąpiono do Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego w Rzeszowie z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla opracowywanego programu rewitalizacji  
gminy Zaleszany. 

 
 

I. Opinią sanitarną z dnia 23 marca 2017 r. znak SNZ.9020.15.7.2017.JM Państwowy Wojewódzki 
Inspektor Sanitarny w Rzeszowie wyraził opinię, o odstąpieniu od przeprowadzania 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Gminny 
Program Rewitalizacji Gminy Zaleszany na lata 2016-2025” 

II. Pismem z dnia 23 marca 2017 r. znak WOOŚ.410.1.71.2017.AP.2 Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Rzeszowie wydał opinię, że dla projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji 
Gminy Zaleszany na lata 2016-2025” nie jest wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko.  

 

Biorąc pod uwagę ww. opinie oraz 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 oraz cechy obszaru objętego 
oddziaływaniem na środowisko, Wójt Gminy Zaleszany odstąpił od przeprowadzania strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy 
Zaleszany na lata 2016-2025”. 
 

Informacje o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko dla przedmiotowego dokumentu umieszczono na: 
- stronie internetowej Urzędu  Gminy Zaleszany, 
- stronie BIP Urzędu  Gminy Zaleszany, 
-  tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zaleszany, ul. T. Kościuszki 16, 37-315 Zaleszany. 
Ze zgromadzonymi dokumentami wszyscy zainteresowania mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy 
Zaleszany, Referat Gospodarki i Ochrony Środowiska, w godzinach pracy Urzędu. 

 

 

 

   

   


