
Dobrzyń nad Wisłą, dnia 6 kwietnia 2011r. 

  

INFORMACJA 

O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA STRATEGICZNEJ OCENY  

ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

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 (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) 

informuję 

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
projektu„Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy 
Dobrzyń nad Wisłą na lata 2011-2032”.  

Zgodnie z art. 57 pkt 2 i art. 58 pkt 2 ww. ustawy w związku z art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy 
wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o zajęcie stanowiska w sprawie 
uzgodnienia odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko projektu „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i 
gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2011-2032”. 

Pismem znak: N.NZ-400-9-3-567111 z dnia 16.02.2011r. Państwowy Wojewódzki Inspektor 
Sanitarny w Bydgoszczy uzgodnił możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko dla projektu ww. dokumentu. 

Pismem znak: WOO.410.44.2011.KB z dnia 17.03.2011r. Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Bydgoszczy również uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko projektu ww. dokumentu. 

Biorąc pod uwagę 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 (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz 
powyższe uzgodnienia Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą odstąpił od 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionego 
opracowania.  

Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko projektu „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i 
gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2011-2032” umieszczono w publicznie dostępnym wykazie 
danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na 
stroniewww.bip.dobrzyn.pl w zakładce Dostęp do informacji o środowisku oraz na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą. 

                                                                                          Z up. Burmistrza 
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