
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIEDZYLESIE

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

informuję

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla 
Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Międzylesie na lata 2009-2020.

Zgodnie z art. 57 pkt 2 i art. 58 pkt 2, w związku z art. 48 ust. 1 i 2 w/w ustawy w dniu 
05.11.2009 r.  wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu 
oraz  Państwowego  Wojewódzkiego  Inspektora  Sanitarnego  we  Wrocławiu  z  wnioskiem 
o zajęcie  stanowiska,  w sprawie  przeprowadzenia  strategicznej  oceny oddziaływania na 
środowisko  dla  Lokalnego  Programu  Rewitalizacji  dla  Miasta  Międzylesie  na  lata 
2009-2020.

Postanowieniem  nr  ZNS-DG-621-11303/09  z  dnia  17.11.2009  r.  Państwowy 
Wojewódzki  Inspektor  Sanitarny  we  Wrocławiu  stwierdził,  że  dla  w/w programu nie  ma 
potrzeby przeprowadzania  strategicznej  oceny oddziaływania  na  środowisko.  Analogiczne 
stanowisko  zajął  Regionalny  Dyrektor  Ochrony  Środowiska  we  Wrocławiu  w  piśmie  nr 
RDOŚ-02-WSI-6617-2/161/09/ja z dnia 26.11.2009 r.

Biorąc pod uwagę w/w opinie oraz uwarunkowania określone w art. 49 w/w ustawy, 
a w szczególności charakter działań przewidzianych w przedmiotowym dokumencie, rodzaj 
i  skalę  oddziaływania  na  środowisko  oraz  cechy  obszaru  objętego  oddziaływaniem  na 
środowisko,  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Międzylesie  odstąpił  od  przeprowadzenia 
strategicznej  oceny  oddziaływania  na  środowisko  dla  Lokalnego  Programu  Rewitalizacji 
Miasta Międzylesie na lata 2009-2020.

Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko umieszczono na  stronie  internetowej  Urzędu Miasta  oraz  na  tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu Pl. Wolności 1.

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można składać w terminie 14 dni od dnia podania 
do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone 
w  formie  pisemnej,  ustnie  do  protokołu  oraz  za  pomocą  komunikacji  elektronicznej 
(urzad@miedzylesie.pl)
Organem właściwym do rozpatrywania  wniosków i  uwag jest  Burmistrz  Miasta  i  Gminy 
Międzylesie. 

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości 02.12.2009 r. na okres 14 dni.


