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1. Podstawy prawne 

Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Programu 

Rewitalizacji Gminy Opatowiec na lata 2016–2023 (Program) wynika z przepisów 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.  

z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.). Dodatkowo jest spełnieniem obowiązku prawnego 

wynikającego z Dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 

2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz. Urz. WE 

L 197 z 21.07.2001). 

Na podstawie art. 43 ww. ustawy do Programu Rewitalizacji Gminy Opatowiec na 

lata 2016–2023 załącza się podsumowanie z przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko w zakresie wynikającym z art. 55 ust. 3 zawierającej m. in. informacje, w jaki 

sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione ustalenia zawarte  

w Prognozie Oddziaływania na Środowisko; opinie właściwych organów, o których mowa  

w art. 57 i 58; 

 zgłoszone uwagi i wnioski; 

 wyniki postępowania transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało 

przeprowadzone; 

 propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzenia monitoringu skutków 

realizacji postanowień dokumentu. 
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2. Przebieg strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

 Program Rewitalizacji Gminy Opatowiec na lata 2016–2023 jest dokumentem, którego 

projekt, zgodnie 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, może wymagać przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Jednakże zgodnie z art. 47, po 

uzgodnieniu z właściwym organem, o których mowa w art. 57 tejże ustawy, organ 

opracowujący projekt dokumentu może wydać decyzję o braku konieczności 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że 

realizacja postanowień dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na 

środowisko, a projekt dokumentu stanowi modyfikację przyjętego już dokumentu lub gdy 

dotyczy obszarów w granicach jednej gminy. W związku z tym, że dokument może 

spełniać wyżej wymienione przesłanki, Wójt Gminy Opatowiec zwrócił się do właściwego 

organu, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z prośbą o wydanie 

decyzji co do braku konieczności przeprowadzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania na 

Środowisko dla Programu Rewitalizacji Gminy Opatowiec na lata 2016–2023. 

 

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach pismem z dnia 30 marca 2017 r. 

znak: WPN-II.410.30.2017.DZ zajął stanowisko, iż uwzględniając zakres i charakter 

działań ujętych w Programie Rewitalizacji Gminy Opatowiec na lata 2016–2023, 

dokument ten nie wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko (załącznik 1). Na stronie internetowej Gminy Opatowiec (ug.opatowiec.pl  

w zakładce Program Rewitalizacji Gminy Opatowiec na lata 2016-2023) zamieszczona 

została informacja odnośnie stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

w Kielcach w sprawie braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko. 

 

 Projekt Programu Rewitalizacji Gminy Opatowiec na lata 2016–2023 został poddany 

konsultacjom społecznym. Obwieszczenie Wójta Gminy Opatowiec w tej sprawie ukazało 

się w dniu 20 stycznia 2017 roku na stronie internetowej Gminy Opatowiec 

(ug.opatowiec.pl w zakładce Program Rewitalizacji Gminy Opatowiec na lata 2016-2023). 
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Konsultacje trwały od 20 stycznia 2017 roku do 18 lutego 2017 roku. W ramach konsultacji 

społecznych nie wpłynęły żadne uwag i/lub wnioski. Na stronie internetowej Gminy 

Opatowiec (ug.opatowiec.pl w zakładce Program Rewitalizacji Gminy Opatowiec na lata 

2016-2023) zamieszczona została Informacja podsumowująca przeprowadzone 

konsultacje społeczne. 

 

 Zważywszy na uzyskane od właściwego organu uzgodnienia oraz uwarunkowania 

określone w art. 49 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, opisane szczegółowo w Uzasadnieniu braku 

konieczności od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla 

dokumentu pn. Program Rewitalizacji Gminy Opatowiec na lata 2016–2023 po 

stwierdzeniu, iż nie zachodzą przesłanki do przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko, stwierdzono brak konieczności przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. Program 

Rewitalizacji Gminy Opatowiec na lata 2016–2023. 

 

 Dokument Program Rewitalizacji Gminy Opatowiec na lata 2016–2023 przedłożony 

został na Sesji Rady Gminy w Opatowcu w dniu 28 marca 2017 r. Dokument został 

uchwalony – Uchwała Nr XXX/164/2017 Rady Gminy Opatowiec z dnia  

28 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Opatowiec na 

lata 2016–2023.  
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3. Podsumowanie 

 

W związku z tym, że stwierdzono brak konieczności przeprowadzenia strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. Program Rewitalizacji Gminy 

Opatowiec na lata 2016–2023 nie była przeprowadzona pełna procedura opisana w Dziale IV 

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. 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) – Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko i nie 

ma możliwości opracowania podsumowania w formie, o której mowa w art. 55 ust. 3 tejże 

ustawy. 
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Załączniki 

 

Załącznik 1 Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach  w sprawie braku 

konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Programu 
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