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Burmistrz Działdowa

Odpowiadając na pismo z 9 lipca 2019 r., znak: RZE.062.3.2015 (data wpływu do
RDOŚ w Olsztynie 10.07.2019 r.), przedłożone przez Burmistrza Działdowa w sprawie
uzgodnienia odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko do zmiany (aktualizacji)
Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy – Miasto Działdowo na lata 2015 – 2020
Informuję jak niżej.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie (RDOŚ w Olsztynie) dokonał
analizy wymienionych poniżej dokumentów:
 wniosku o uzgodnienie odstąpienia, zawierającego opis zmiany dokumentu,
 informacji, o których mowa 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z
późn. zm.) – ustawa ooś
i uznał, że w przedmiotowym przypadku można uzgodnić odstąpienie od procedury sooś,
uzasadniając swoje stanowisko poniższymi uwarunkowaniami i przesłankami.
Na podstawie art. 50 ustawy ooś przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko jest także wymagane w przypadku wprowadzania zmian do już przyjętych
dokumentów, o którym mowa w art. 46 lub 47 ww. ustawy.
W związku z powyższym, organ opracowujący projekt aktualizacji dokumentu wystąpił
o przedmiotowe uzgodnienie, uznając, że zachodzą przesłanki określone w art. 48 ust. 2 ww.
ustawy, stanowiące uzasadnienie do odstąpienia od procedury strategicznej ooś, załączając
jednocześnie informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 49 tejże ustawy.
Zgodnie z art. 48 ustawy ooś, po uzgodnieniu z właściwymi organami ochrony
środowiska i organami inspekcji sanitarnej, organ opracowujący projekt dokumentu może
odstąpić od przeprowadzenia procedury sooś, jeżeli uzna, że realizacja postanowień tego
dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. Odstąpienie od
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko może dotyczyć wyłącznie
projektów dokumentów stanowiących niewielkie modyfikacje przyjętych już dokumentów lub
projektów dokumentów, dotyczących obszarów w granicach jednej gminy.
Z przedmiotowego pisma wynika, że Gmina-Miasto Działdowo, przystępuje do prac
nad aktualizacją dokumentu. W roku 2016 Rada Miasta Działdowo uchwałą nr XVIII/162/16
z dnia 25 kwietnia 2016 r. przyjęła Lokalny Program Rewitalizacji Gminy – Miasto Działdowo
na lata 2015 – 2020. Podczas przygotowywania dokumentu została przeprowadzona
strategiczna ocena oddziaływania na środowisko. Zapisy LPR dopuszczają możliwość
aktualizacji dokumentu, w tym również poprzez włączanie nowych projektów. Gmina-Miasto

Działdowo planuje obecnie włączyć do Lokalnego Programu Rewitalizacji nowy projekt
pn. „Rewitalizacja miejskiej przestrzeni publicznej – Park Honorowych Dawców Krwi". W
ramach projektuje przewiduje się zagospodarowanie parku o nowe ścieżki, nasadzenia
roślinne, małą architekturę (latarnie parkowe, tablice informacyjne, ławostoły, stoły do
szachów, ławki), urządzenia zabawowe typu park linowy i linaria (sposób wykonania
urządzeń nie będzie związany z istniejącym drzewostanem) oraz powiększenie utwardzenia
wokół sceny. Projektowany zakres działań nie spowoduje istotnych zmian w środowisku.
Park Honorowych Dawców Krwi, w którym zaplanowano realizację projektu znajduje się
w obszarze przewidzianym w LPR do rewitalizacji.
Projekt aktualizacji dokumentu nie jest sprzeczny z innymi strategiami i dokumentami,
opracowanymi na poziomie unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym. Wymaganiem jest,
aby zapewnić mechanizmy komplementarności między poszczególnymi projektami,
przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami różnych podmiotów
i funduszy na obszarze objętym programem rewitalizacji.
Mając powyższe na uwadze należy uznać, że istnieją zasadne przesłanki,
pozwalające na uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko dla zmiany przedmiotowego dokumentu.
Nadmieniam, że stosownie do art. 48 ust. 4 ooś informację o odstąpieniu od
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, organ opracowujący
projekt dokumentu, podaje do publicznej wiadomości bez zbędnej zwłoki. Sposób podania
do publicznej wiadomości został zdefiniowany w art. 3 ust. 1 pkt 11 ww. ustawy.
Zaznaczam też, że powyższe stanowisko dotyczy uzgodnienia odstąpienia,
w oparciu o zapisy ustawy ooś, w zakresie, w jakim wprowadzenie do realizacji zapisów
dokumentu, mogłoby spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko.
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