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OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BoGUCHWAŁY

z dn|a 22 czerw c^ Ż0l7 r,

o odstąpicniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaĘwania na środorvisko

Burmistrz Boguchwały działając na podstawie ar1. 48 ust. 4 ustawy z dnia
3 pażdziemika 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczęństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śiodowisko (tj. Dz. U.
z2016r. poz. 353 z późn. zm.)'

informuj e

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddzial}'wania na środowisko
projektu dokumentu pn.: Projekt ',Założeń 

do planu zaopatrzenl'a w ciepło, energię
elektryczną i paliwa kopalne dla Gminy Boguchwała na lala2015 2030"

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.5J ust. 1 pkt. 2 i ar1. 58 ust. 1pkt.2,w związku z arI' 48 ust. ] i2
w/w ustawy wystąpiono do Regionalnego Dyrektora ochrony Srodowiska w Rzeszowie oraz
Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie
z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia
strategicznej ocer-ry oddziaływania na środowisko dla projektu niniejszego programu.

Zgodnie z art. 46 pkt 2 oraz ań. 50 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku
ijego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko' przeprowadzenie Stlategicznej oceny wymagane jest dla projektów polityk,
strategii, planów oraz programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transpońu,
telekomunikacj i, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa,
turystyki i wykorzystania terenu, opracowanych lub przyjmowanych przez organ administracji,
wyznaczający ramy dla póŹniej szych realizacji przedsięwzięó mogących znacząco oddziaływać
na środowisko, a takze w przypadku wprowadzenia zmian do tych dokumentów.

Podkarpacki Państwowy Wojewódzkie Inspektor Sanitarny w Rzeszowie uzgodnił odstąpienie
od wymogu przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na

środowisko dla proj ektu ,,Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
kopalne dla Gminy Boguchwała nalata20l5 2030'', (znak pisma: SNZ.9020.l.13 5.2017.EP).

Regionalny Dyrektor ochrony Środowiska w Rzeszowie uzgodnił odstąpienie od
przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddział1łvania na środowisko
d1a plojektu ,,Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa kopalne dla
Gminy Boguchwała na lata 2015 - 2030'' (znak pisma: woos.410.1 .142.2017 .AK.4).



/

Po przeanalizowaniu wniosku o odstąpierrie od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko organy uzgadniające stwierdziły, że nie jest wymagane
przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, o której mowa w aft' 46,

'ł7 i 50 ustawy z dn:ia 3 puździemlka 2008 r. o udostępnianiu informacj i o środowisku i jego

ochronie' udziale społeczeństwa w ochlonie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na

środowisko (tj. Dz.U. z2016r..poz.353 zpóżn. zm.), a organ opracowujący projekt dokumentu
w tym przypadku może skorzystać z at. 48 w/w ustawy biorąc pod uwagę uwarunkowania
wynikające z art. 49 ustawy ooś.

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 Rzeszowie oraz Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego w Rzeszowie, a w szczególności charakter działan ptzewidzianych
w przedmiotowym programie' rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko, cęchy obszaru
objętego oddziaływaniem na środowisko a takŻe to, Że dokument ten dotyczy obszaru
w granicach jednej gminy, a działania w nim ujęte powiązane są z działaniami określonymi
w dokumentach nadrzędnych - odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko dla dokumentu projektu ,,ZałoŻęń do planu zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa kopalne dla Gminy Boguchwała na lata2015 '2030"

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości popruez zantieszczęnie na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Boguchwale oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
Gminy Boguchwała (http ://www.bip.boguchwala.pl).
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