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Działając na podstawie art. 47 i art. 57 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), 

w odpowiedzi na pismo z dnia 28 sierpnia 2017 r. (data wpływu 29 sierpnia 2017 r.), dotyczące 

wyrażenia stanowiska w sprawie konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko dla projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czaplinek”, uprzejmie informuję, 

że zgodnie z art. 47 ww. ustawy przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

jest wymagane także w przypadku projektów dokumentów, innych niż wymienione w art. 46 

(dokumenty planistyczne i sektorowe oraz dokumenty, których realizacja może spowodować znacząco 

negatywne oddziaływanie na obszary Natura 2000), jeżeli w uzgodnieniu z właściwym organem,  

o którym mowa w art. 57, organ opracowujący projekt dokumentu stwierdzi, że wyznaczają one ramy 

dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub, że 

realizacja postanowień tych dokumentów może spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko. 

Przy rozważeniu konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

dla ww. projektu dokumentu organ wziął pod uwagę uwarunkowania wynikające z 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 2017 r. 

poz. 1405 ze zm.), a mianowicie: 

1) charakter działań przewidzianych w projektowanym dokumencie – projekt Gminnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Czaplinek jest dokumentem o charakterze strategicznym, w ramach którego 

przewidziano działania inwestycyjne oraz nieinwestycyjne mające na celu rewitalizację obszarów 

zdegradowanych. W ramach działań inwestycyjnych zaplanowano m.in. modernizację budynków 

użyteczności publicznej, likwidacje barier architektonicznych komunikacyjnych i społecznych, 

utrudniających życie osobom niepełnosprawnym, zagospodarowanie nabrzeża jeziora Drawsko 

itp.; 

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 większość z nich nie będzie wyznaczała ram dla 

przedsięwzięć mogących 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 ze zm.), a jedynie niektóre z nich mogą być 



 

 

rozpatrywane, po szczegółowym określeniu ich zakresu i parametrów jako przedsięwzięcia mogące 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W przypadku, gdy na późniejszych etapach 

planowania okaże się, że działania inwestycyjne będą wymagały przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko, zostaną one poddane stosownej ocenie; 

 cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, w tym formy ochrony przyrody 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 

ze zm.) – zaplanowane w projekcie dokumentu działania inwestycyjne obejmują tereny 

zurbanizowane i antropogenicznie przekształcone. Należy mieć także na względzie, że jest to 

dokument o charakterze strategicznym, który nie przesądza o technologii stosowanej w trakcie 

realizacji inwestycji, a potem ich funkcjonowaniu. Dokładne określenie oddziaływania 

poszczególnych działań inwestycyjnych przewidzianych do zrealizowania w ramach 

przedmiotowego dokumentu, będzie można ocenić dopiero w oparciu o konkretne dane projektowe  

i lokalizacyjne na etapie procedury oceny oddziaływania na środowisko i obszary Natura 2000 dla 

konkretnych przedsięwzięć. Działania inwestycyjne prowadzone na terenach objętych formami 

ochrony przyrody (w tym w granicach obszarów Natura 2000) będą musiały być prowadzone w 

sposób, który nie będzie naruszał przedmiotu ich ochrony oraz nie będzie wpływał znacząco 

negatywnie na integralność tych obszarów. 

 

Mając powyższe na względzie stwierdzono, że nie zachodzi konieczność przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji 

Gminy Czaplinek”. 
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