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WOJTA GMINY OSTROWEK

O stwierdzcniu braku koniecznosci przcprowadzania strategicznej oceny oddziaiywania

na srodowisko dla projektu ,,Programu usuwania wyrobow zawieraj^cych azbest dla Gminy

Ostrowek na lata 2019-2032".

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 46 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.

o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie

srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2018 poz. 2081),

przeprowadzcnia strategicznej oceny oddzialywania na srodowisko wymagaja^ projekty:

1. koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowari i kierunkow

zagospodarowania przestrzennego gminy, planow zagospodarowania przestrzennego oraz

strategii rozwoju regionalnego;

2. polityk, strategii, planow lub programow w dziedzinie przemyslu, energetyki, Iransportu,

telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, lesnictwa, rolnictwa,

rybolowstwa, turystyki i wykorzystania terenu, opracowanych lub przyjmowanych przez

organy administracji, wyznaczaj^cych ramy dla pozniejszej realizacji przedsiewziec

mogqcych znaczqco oddzialywac na srodowisko;

3. polityk, strategii, planow lub programow innych niz wymienione w pkt. 1 i 2, ktorych

realizacja moze spowodowac znacz^ce oddziatywanie na obszar Natura 2000 jezeli nie 54 one

bezposrednio zwiazane z ochron^ obszaru Natura 2000 lub nie wynikaj^ z tej ochrony.

Zgodnie z art. 47 ww. Ustawy, Strategicznej ocenie oddzialywania na srodowisko

podlegajq rowniez projekty dokumentow innych niz wymienione w art. 46, jezeli w

uzgodnieniu z wlasciwym organem, o ktorym mowa w art. 57, organ opracowujacy projekt

dokumentu stwierdzi, ze \a on ramy dla pozniejszej realizacji przedsi^wzi?c

mogqcych znacz^co oddzialywac na srodowisko i ze realizacja postanowicn tych

dokumentow moze spowodowac znaczqce oddziatywanie na srodowisko.

Gmina Ostrowek, jako organ opracowujqcy projekt ww. dokumentu, uwaza, ze nie jest

to dokument dla ktorego wymagane jest przeprowadzenie strategicznej oceny oddzialywania

na srodowisko, poniewaz:



- cclem opracowania przedmiotowego dokumentu jest stopniowe usuniecie

niebezpiecznych wyrobow i odpadow azbestowych z terenu gminy przez wyspecjalizowana

firm?, spelniajacq wszelkie wymogi bezpieczenstwa, i ich utylizacja na skladowisku

odpadow,

- dokument nie przewiduje powstania skladowiska odpadow azbestowych na terenie

gminy Ostrowek,

- dokument ten nie ustala ram dla pozniejszej realizacji przedsiewziec mogacych

znaczaco oddzialywac na srodowisko,

- realizacja postanowien dokumentu nie spowoduje znaczacego oddziatywania na

obszar Natura 2000,

- realizacja postanowien dokumentu nie spowoduje znaczacego oddzialywania na

srodowisko.

- wdrozenie zapisow przedmiotowego dokumentu wplynie pozytywnie na srodowisko,

w szczegolnosci na warunki zycia i zdrowia ludzi.

Obwieszczenie umieszczono na:
• TV.UI' ' IT/-I ^ * - i mora r̂ Ryszard Turek1. Tablicy ogloszen UG Ostrowek

2. Stronie internetowej www.ostrowekgmina.pl

3. a/a


