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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. z 2020 r. poz. 283) - informuję o odstąpieniu od 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu  

pn. „Programu usuwania wyrobów zawierających z terenu gminy Pysznica”. 

Zgodnie z art. 57 pkt 2 i art. 58 pkt 2, w związku z art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy wystąpiono 

do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Podkarpackiego 

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie z wnioskiem o zajęcie 

stanowiska w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla 

Programu usuwania wyrobów zawierających z terenu gminy Pysznica. 

• Pismem z dnia 15 października 2020 r. znak WOOŚ.410.1.47.2020.AP.2 Regionalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla  „Programu usuwania wyrobów 

zawierających z terenu gminy Pysznica” 

• Opinią sanitarną z dnia 24 września 2020 r. znak SNZ.9020.1.66.2020.JM Podkarpacki 

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie wyraził zgodę na 

odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla 

projektu dokumentu pn.: „Program usuwania wyrobów zawierających z terenu gminy 

Pysznica”.  

Biorąc pod uwagę ww. opinie oraz uwarunkowania określone w art. 49, ustawy  

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

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a w szczególności charakter działań 

przewidzianych w przedmiotowym dokumencie, rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko 

oraz cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, Wójt Gminy Pysznica odstąpił 

od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu usuwania 

wyrobów zawierających z terenu gminy Pysznica. 

Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko dla przedmiotowego dokumentu umieszczono na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej Urzędu Gminy Pysznica, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w/w Urzędu, przy 

 ul. Wolności 322.  

Ze zgromadzonymi dokumentami wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się w Urzędzie 

Gminy w Pysznicy przy ul. Wolności 322, w pokoju Nr 26, w godzinach pracy Urzędu. 
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