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OŚR.612.02.2018.AK 

 

 

OBWIESZCZENIE 

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
dla projektu dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino na lata  

2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022-2025” 

Na podstawie art. 48 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępniani  informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 poz. 1405 z późn. zm.), Wójt Gminy Będzino podaje 
do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko dla „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino na lata  
2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022-2025”. 

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 oraz art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Będzino wystąpił do 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Zachodniopomorskiego 
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie z wnioskiem 
o odstąpienie od konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko dla „Programu Ochrony Środowiska  dla Gminy Będzino na lata  2018-2021 
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022-2025”. 

W piśmie z dnia 4 czerwca 2018 r. Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor 
Sanitarny w Szczecinie (znak pisma: NZNS.7040.1.32.2018) uzgodnił możliwość odstąpienie 
od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Programu Ochrony 
Środowiska  dla Gminy Będzino na lata  2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 
2022-2025”. 

W piśmie z dnia 7 czerwca 2018 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  
w Szczecinie (znak sprawy: WOPN-OS.410.93.2018.MB) uzgodnił odstąpienie od 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Programu Ochrony 
Środowiska  dla Gminy Będzino na lata  2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 
2022-2025”. 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie 
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Będzino oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu 
Gminy w Będzinie 76-037 Będzino 19.  

Uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko dla „Programu Ochrony Środowiska  dla Gminy Będzino na lata  2018-2021 z 

uwzględnieniem perspektywy na lata 2022-2025” zamieszczono w załączniku do niniejszego 
obwieszczenia. 

 

 

 


