
BURMlSTRZ
DOBRODZIENIA Dobrodzień, dnia 16 stycznia 2018 L

OBWIESZCZENIE

o odstąrieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie alt. 48 ust. 4 ustawy Z dnia 3 paździemika 200Br. o udostępnianiu

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeńst\.{a w ochronie śIodowiska oraz

o ocenach oddzia}ywania na środowisko (t.j. DZ. U. Z 2017 r. poz. !405 z póź\. Zm.),

podaje się do publicznej wiadomości informację o odstąrieniu od przeprowadzenia

stTategicznej oceny oddziałFłr'ańa na środowisko projektu ,,Uproszczonego Planu

UrządzeŃa Lasów Gminy Dobrodzień na okres 01.01.201a r. - 3t.lz,2027 r.", który

zatwierdzony Zostanie pźez Stalostę Powiatu oleskiego.
Zgodrtie z art.57 ust. 1 pkt 1 oraz afi. 58 ust. 1Pkt 1ustawy z dnia 3 paździemika

2oo8 rcku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochlonie, udziale społeczeństwa

w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko Burmistz Gminy

Dobrodzień wyst@i] do Regiona]nego Dyrektola Ochrony Środowiska w Opolu oraz do

Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitamego w Opolu z wnioskiem

o uzgodnienie możliwości odstą)ienia przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia]ywania

na środowisko w/w projektu.

opolski Państwowy Wojewódzki Inspektol Sanitamy w opolu w piśmie znak:

NZ.9022.r.220.20l7.ESz z dnia L9.I2,2077r. /data wpływu 27.I2.20I7r./ opinfuje

Pozytywnie odstą)ienie od przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływada na

środowisko dla \,v/w plojekfu dokumenfu.

Regionalny Dyrektol ochroly Środowiska w opolu, pismami znak; wooŚ.411.2.B5-

95.2017 z dIlia 22.I2.2o1h. /data wpływu 22.I2.2o17r.l stwieldził, iż isurieją podstawy do

uzgodnienia odstą)ienia od przeprowadzenia sbategicznej oceny oddziaływania na

środowisko dla w/w projektu. Biorąc pod uwagę powyższe uzgodnienia oraz fakt, że

realizacja postanowień dw planu nie spowoduje Zl7acząCego oddziaływania na środowisko

plzy uwzględnieniu uwarunkowań określonych W afi. 49 Wyżej cytowanej ustawy,

odstąliono od przeprowadzenia stategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w Biuletynie

Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Doblodzieniu oraz na tablicy ogłoszeń w

budynku Urzędu: P]ac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień.
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