
Burmistrz Polanowa              

ul. Wolności 4 

76-010 Polanów   

PG.I.042.6.2017 

OBWIESZCZENIE 
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla 

projektu dokumentu pod nazwą „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Polanów 

na lata 2017 – 2023” z dnia 19.09.2017 r. 

 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U z 2017 

r. poz. 1257) oraz art. 48 ust. 4 i art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) 

zawiadamiam 

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla 

projektu dokumentu pod nazwą „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Polanów na 

lata 2017 – 2023” 

  W oparciu o zapisy art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji      

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), Burmistrz Polanowa  zwrócił się z wnioskiem z dnia 

20.07.2017 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz wnioskiem z dnia 

21.08.2017 r. do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego                     

w Szczecinie o uzgodnienie możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 

na środowisko dla projektu dokumentu pod nazwą „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Polanów 

na lata 2017 – 2023”.         

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie pismem z dnia 16.08.2017 r. znak                

WOPN-OS.410.218.2017.AM uzgodnił możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pod nazwą „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta      

i Gminy Polanów na lata 2017 – 2023”.         

  Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie pismem z dnia 

15.09.2017 r. znak NZNS.70.40.1.77.2017 uzgodnił możliwość odstąpienia od przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pod nazwą „Lokalny Program 

Rewitalizacji Miasta i Gminy Polanów na lata 2017 – 2023”.      

  Biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 roku      

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), uzgodnienia Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego 

Inspektora Sanitarnego w Szczecinie, w szczególności charakter działań przewidzianych do realizacji           

w przedmiotowym dokumencie, rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko, cechy obszaru objętego 

oddziaływaniem na środowisko, a także to, że dokument dotyczy obszaru w granicach jednej                   

gminy – odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu 

dokumentu pod nazwą „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Polanów na lata 2017 – 2023”. 

  Powyższe uzgodnienia są dostępne do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanowie,       

ul. Wolności 4, 76-010 Polanów, w Referacie Promocji Pokój Nr 18.     

  Niniejsze  obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanowie www.bip.polanow.pl oraz na tablicy 

ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanowie oraz Sołectwa Cetuń, Rzeczyca Wielka, Chocimino 

oraz Nacław.            

  Mając na uwadze powyższe doręczenie przedmiotowego obwieszczenia uważa się za dokonane 

po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

           Burmistrz Polanowa  
          /-/  Grzegorz Lipski 
 

Otrzymują: 

1. Strony postępowania  w trybie art. 49 K.P.A 

2. Tablica ogłoszeń Sołectwa Cetuń, Rzeczyca Wielka, Chocimino oraz Nacław 

3. a/a 

http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgmydsmzxgq4ti

