
       Czerwionka-Leszczyny, 8.03.2018 r. 
ZKO.621.1.2018 
 

Obwieszczenie  
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 

 
 Działając 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 o ocenach oddziaływania 
na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), informuję 
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko dla projektu aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 
na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”. 
 Zgodnie z art. 48 ust. 1 i 2, w związku z art. 57 ust. 1 pkt 2 i art. 58 ust.1 
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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 
z późn. zm.) tutejszy organ wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Katowicach i Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego w Katowicach o odstąpienie od konieczności 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla 
projektu aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny”. 
 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach pismem 
o znakach WOOŚ.410.73.2018.BM z dnia 27.02.2018 r. i Śląski Państwowy 
Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach pismem o znakach 
NS-NZ.042.8.2018 z dnia 9.02.2018 r. uzgodnili odstąpienie od 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla 
ww. projektu aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”. 
 Biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 49 ww. 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, uzgodnienia  Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Katowicach i Śląskiego Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach oraz to, że projekt 
aktualizacji Planu  dotyczy obszarów w granicach jednej gminy i stanowi 
modyfikację wcześniej przyjętego dokumentu, Burmistrz Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko dla projektu  aktualizacji „Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”. 
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