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Opolski Państwowy
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Burmistrz Krapkowic
ul. 3 Maja 17 
47-303 Krapkowice

Odpowiadając na pismo z dnia 2018.09.24, znak: GGR.601.6.2018 (data wpływu: 
2018.09.26), z uzupełnieniem z dnia 2018.10.15 (przesłanym poprzez platformę ePUAP), 
dot. odstąpienia od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu 
(aktualizacji) dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krapkowice na lata 
2019-2022 z perspektywą do roku 2026 - PROJEKT”, Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor 
Sanitarny informuje, że działając zgodnie z art. 58 ust. 1 pkt 2 i art. 48 ust. 1 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 (tekst jednolity 
- Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 ze zmianami), 

o  p  i  n  i  u  j  e

pozytywnie Gminie Krapkowice, z siedzibą w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, odstąpienie 
od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu 
(aktualizacji) dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krapkowice na lata 
2019-2022 z perspektywą do roku 2026 - PROJEKT”.

U  z  a  s  a  d  n  i  e  n  i  e:

Burmistrz Krapkowic (działając w imieniu Gminy Krapkowice) wystąpił z wnioskiem jw., 
celem uzyskania opinii w sprawie odstąpienia od przeprowadzania strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko dla projektu (aktualizacji) dokumentu pn. „Program Ochrony 
Środowiska dla Gminy Krapkowice na lata 2019 - 2022 z perspektywą do roku 2026 - PROJEKT”.

Zgodnie z przesłanym uzasadnieniem aktualizacja programu jest kontynuacją zadań już 
rozpoczętych. W ramach aktualizacji programu prowadzona będzie modernizacja dróg 
równolegle z wymianą infrastruktury wodno-kanalizacyjnej (odcinki modernizowanych dróg 
poniżej 1 km). 

Projektowany dokument nie wyznacza również ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

W związku z powyższym stwierdzono jw.

Do wiadomości :
Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Krapkowicach
ul. Ks. Koziołka 30,   47-303 Krapkowice  

p.o.  Z-cy Opolskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
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