
ZAŁĄCZNIK NR 2 

PODSUMOWANIE 

 STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU  

GMINY ZĘBOWICE  

 

Do przygotowania prognozy oddziaływania na środowisko przystąpiono po opracowaniu projektu 

Strategii Rozwoju Gminy Zębowice. Prognoza została opracowana zgodnie z art. 51 ust 2 i art. 52 ust 

1                 i 2 ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz jest 

zgodna ze szczegółowym zakresem uzgodnionym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w 

Opolu.  

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu oraz Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor 

Sanitarny pozytywnie zaopiniował projekt dokumentu wraz z prognozą.  

Na procedurę zapewniania udziału społeczeństwa w opiniowaniu projektu dokumentu, dla którego 

konieczność przeprowadzenia tej procedury określa ustawa z dnia 3 października 2008 r.                                      

o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) wskazuje 

art. 39 ww. ustawy. Określa on sposób oraz terminy niezbędne do przeprowadzenia ww. procedury. 

Organ opracowujący projekt Strategii, tj. Wójt Gminy Zębowice działając na podstawie art. 39 ust. 1 

oraz  art. 54 ust. 2 ustawy podał do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do jego 

opracowaniu. Tym samym działając w myśl powyżej przytoczonych artykułów ustawy, przekazano   

projekt dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do opiniowania i procesu 

konsultacji społecznych.  

Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu Strategii ukazała się obwieszczeniem Wójta 

Gminy Zębowice z dnia 30 maja 2016 roku. Zostało ono zamieszczone w zwyczajowy sposób                        

w następujących miejscach: na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Zębowicach, na stronie 

internetowej Biuletynie Informacji Publicznej oraz w prasie. Zainteresowani mogli zapoznać się z ww. 

dokumentami w Urzędzie Gminy Zębowice, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 

oraz na stronie internetowej Gminy Zębowice.   

Organ opracowujący dokument wyznaczył termin na składanie uwag i wniosków od dnia 31.05.2016 

r. do dnia 20.06.2016 r. W trakcie procedury opiniowania i konsultacji społecznych do organu 

opracowującego projekt dokumentu nie wpłynęły uwagi oraz wnioski.  


