WÓJT GMINY MANOWO

Manowo, 25.01.2018r.

PR.042.4.2018
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Manowo
z dnia 25.01.2018r.
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu
„Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Manowo na lata 2017-2023”

Działając na podstawie art. 48 ust. 2 i 4 w związku z art. 46 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405),

informuję
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu
„Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Manowo na lata 2017-2023”
Uzasadnienie
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 Manowo wystąpił do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego w Szczecinie z wnioskiem o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzania
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Lokalny Program
Rewitalizacji dla Gminy Manowo na lata 2017-2023”.
W odpowiedzi na ww. wniosek Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
w Szczecinie pismem z dnia 23 stycznia 2018r. znak NZNS.7040.1.157.2017 wyraził opinię, że dla
dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Manowo na lata 2017-2023” nie jest
konieczne przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Szczecinie pismem z dnia 22 stycznia 2018r. znak WOPNOS.410.383.2017.AM stwierdził, że istnieje możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego dokumentu.
Zgodnie z art. 49 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 przy odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
wzięto pod uwagę:
1) charakter działań przewidzianych w projektowanym dokumencie – projekt „Lokalnego Programu
Rewitalizacji Gminy Manowo na lata 2017-2023” jest dokumentem o charakterze strategicznym, w
ramach którego przewidziano działania mające na celu rewitalizację obszarów zdegradowanych. W
przedmiotowym dokumencie zawarto listę projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych
przewidzianych do zrealizowania w obrębie obszarów przeznaczonych do rewitalizacji. Działania
inwestycyjne obejmują następujące działania:
- przeprowadzenie remontu Gminnego Ośrodka Kultury wraz z wyposażeniem,
- stworzenie pracowni rękodzielniczej oraz pracowni multimedialnej w Wyszewie,
- rozbudowę remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszewie,

-

zagospodarowanie obszaru przy Gminnym Ośrodku Kultury wraz z budową obiektów małej
architektury,
- zagospodarowanie obszaru przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszewie,
- stworzenie ścieżki edukacyjnej „Kamienne Kręgi” wraz z organizacją inscenizacji historycznej Gotów,
- przeprowadzenie ocieplenia budynku mieszkaniowego w Grzybnicy,
- stworzenie muralu w ramach prowadzonej rewitalizacji przestrzeni,
- uporządkowanie obszaru przy obiektach sportowych wraz z rozbudową boiska i stworzenie miejsca
spotkań w miejscowości Wyszebórz,
- modernizację drogi Wyszebórz-Policko;
2) rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko – biorąc pod uwagę charakter planowanego dokumentu
(dokument o charakterze strategicznym) należy stwierdzić, że realizacja jego ustaleń nie powinna
spowodować znacząco negatywnego oddziaływania na środowisko. Ponadto rodzaj działań ujętych w
przedmiotowym dokumencie wskazuje, że działania te nie będą wyznaczały ram dla przedsięwzięć
mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), a jedynie niektóre z nich mogą być rozpatrywane, po
szczegółowym określeniu ich zakresu i parametrów jako przedsięwzięcia mogące potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko (np. modernizacja drogi). W przypadku, gdy na późniejszych
etapach planowania okaże się, że działania inwestycyjne będą wymagały przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko lub na obszar Natura 2000, zostaną one poddane stosownej ocenie.
Należy mieć także na względzie, że przedmiotowy dokument jest opracowaniem o charakterze
koncepcyjnym, a zawarte w nim propozycje działań inwestycyjnych nie będą dawały podstawy
prawnej do ich wykonania oraz będą poddawane ocenie na późniejszych etapach planowania;
3) cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, w tym obszary o szczególnych
właściwościach naturalnych lub posiadające znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, wrażliwe na
oddziaływania, istniejące przekroczenia standardów jakości środowiska lub intensywne
wykorzystanie terenu, a także formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody oraz obszary podlegające ochronie zgodnie z prawem międzynarodowym –
wyznaczone w przedmiotowym dokumencie obszary rewitalizacji obejmują częściowo tereny
zlokalizowane w granicach obszaru Natura 2000 „Dolina Radwi, Chocieli i Chotli” PLH320022 oraz
obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Radwi”. Biorąc jednak pod uwagę charakter działań
przewidzianych do zrealizowania (są to głównie działania modernizacyjne oraz związane z
przebudową istniejących obiektów i dróg, zlokalizowane w większości w obrębie obszarów
zabudowanych i antropogenicznie przekształconych) nie przewiduje się znaczącego oddziaływania
realizacji ustaleń przedmiotowego dokumentu na ww. formy ochrony przyrody. Należy mieć także
na względzie, że jest to dokument o charakterze koncepcyjnym, który nie przesądza o parametrach
technicznych inwestycji, technologii stosowanej w trakcie jej realizacji, a potem jej funkcjonowaniu.
Dokładne określenie oddziaływania poszczególnych działań inwestycyjnych na obszary chronione
będzie można ocenić dopiero w oparciu o konkretne dane projektowe dla konkretnych przedsięwzięć.
Działania inwestycyjne prowadzone na terenach objętych formami ochrony przyrody będą musiały
uwzględniać ograniczenia wynikające z przepisów obowiązujących na ich terenie.
Biorąc pod uwagę powyższe uzgodnienia oraz fakt, że realizacja postanowień „Lokalnego
Programu Rewitalizacji dla Gminy Manowo na lata 2017-2023” nie spowoduje znaczącego
oddziaływania na środowisko przy uwzględnieniu uwarunkowań określonych w art. 49 wyżej cytowanej
ustawy, odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Manowo oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w
Manowie.
Wójt Gminy Manowo
/-/ Roman Kłosowski

