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OBWIESZCZENIE 

Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego 

 

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) 

podaję do publicznej wiadomości informację, iż odstąpiono od przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji dokumentu  

pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie” 

w ramach „Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow”. 

 

Zgodnie z art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy organ opracowujący projekt dokumentu, może  

po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58 ustawy 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, odstąpić  

od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja 

postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. 

Jednocześnie odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania  

na środowisko, może dotyczyć wyłącznie projektów dokumentów stanowiących niewielkie 

modyfikacje w ustaleniach przyjętych już dokumentów lub projektów dokumentów dotyczących 

obszarów w granicach jednej gminy. W związku z powyższym, Burmistrz Nowego Miasta 

Lubawskiego w dniu 14 grudnia 2017 r. wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego w Olsztynie o uzgodnienie możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji „Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie”. 

W odpowiedzi na wniosek Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w piśmie z dnia  

22 grudnia 2017 r. (znak WOOŚ.410.178.2017.MT), oraz Warmińsko-Mazurski Państwowy 

Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie w piśmie z dnia 9 stycznia 2018 r. (znak 

ZNS.9022.5.182.2017.KM) uzgodnili odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny 



oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji 

Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie”. 

„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie” został 

przyjęty przez Radę Miejską w Nowym Mieście Lubawskim uchwałą nr IX/60/2015 z dnia 3 lipca 

2015 r. w sprawie przyjęcia „Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow”  

i podlegał strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.  

Po przeanalizowaniu wniosku o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko organy uzgadniające stwierdziły, że nie zachodzą przesłanki  

do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, o której mowa w art. 46, 47 

i 50 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, a organ opracowujący projekt dokumentu w tym przypadku może skorzystać  

z art. 48 w/w ustawy biorąc pod uwagę uwarunkowania wynikające z art. 49 ustawy. 

Dokument obejmuje obszar jednej gminy. Realizacja zadań zawartych w projekcie 

dokumentu ma zasięg lokalny i nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy 

Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie” zakłada realizację zadań i inwestycji, których celem jest 

poprawa aktywności społecznej oraz zmniejszenie poziomu ubóstwa i wykluczenia społecznego 

wraz z rozwojem infrastruktury służącej mieszkańcom.  

W związku z powyższym w świetle art. 48 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 

na środowisko jest zasadne. 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie 

na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim 

http://nml-um.bip-wm.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowym 

Mieście Lubawskim. 
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