
Santok, dnia 08 maja 2018r. 

Nasz znak: RGKROŚ.6232.7.3.2018.JFD 

 

OBWIESZCZENIE  

WÓJTA GMINY SANTOK 
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko 

 

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 

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

o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405) podaję do publicznej 

wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 

na środowisko dla projektu „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest                  

z terenu Gminy Santok na lata 2018 – 2032 - aktualizacja”. 

Zgodnie z art. 48 ust. 1 w/w ustawy wystąpiono z pismem z dnia 27 marca 2018r. 

znak: RGKROŚ.6232.7.3.2018.JFD do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska                   

w Gorzowie Wlkp. i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie 

Wlkp. z prośbą o wyrażenie zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko dla w/w projektu programu. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. w piśmie z dnia                  

06.04.2018r. (znak: WZŚ.411.51.2018.DT) oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 

w Gorzowie Wlkp. w piśmie z dnia 24.04.2018r. (znak:                                          

NZ.9022.147.2018.MZ) wyrazili zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Santok na lata 2018 – 2032 - aktualizacja”. 

Przy odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko dla w/w dokumentu wzięto pod uwagę uwarunkowania określone w art. 49 w/w 

ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwie                 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

Realizacja postanowień projektu „Programu usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Santok na lata 2018 – 2032 - aktualizacja”                             

nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. 

Biorąc powyższe pod uwagę odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko dla w/w dokumentu. 

Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko dla w/w dokumentu zamieszczono: na stronie internetowej Urzędu Gminy Santok 

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Santok oraz na tablicy ogłoszeń                          

w siedzibie tut. Urzędu. 

Z up. Wójta Gminy Santok 

            (-) mgr Halina Garczyńska 

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej  

          Rolnictwa Ochrony Środowiska  

 


