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WSTĘP 

 

Niniejszy dokument opracowano zgodnie z art. 42 pkt. 2 i art. 55 ust. 3 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.2017.1405 ze zm.).  

 

Art. 42. Organ opracowujący projekt dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa: 

2) dołącza do przyjętego dokumentu uzasadnienie zawierające informacje o udziale 

społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim 

zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem 

społeczeństwa. 

 

Art. 55. 3. Do przyjętego dokumentu załącza się pisemne podsumowanie zawierające 

uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań 

alternatywnych, a także informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim 

zakresie zostały uwzględnione: 

1) ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko; 

2) opinie właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58; 

3) zgłoszone uwagi i wnioski; 

4) wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli 

zostało przeprowadzone; 

5) propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków 

realizacji postanowień dokumentu. 

 

 

1. Informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu. 

 

Burmistrz Miasta Lęborka zawiadomił o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu 

dokumentu pn.: „Gminny Program Rewitalizacji Miasta Lęborka” oraz o możliwości 

zapoznania się z dokumentacją sprawy i wnoszenia ewentualnych uwag i wniosków. 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lęborka w tej sprawie ukazało się w dniu 07.04.2017 r. na 

stronie internetowej miasta Lęborka w aktualnościach www.lebork.pl, w zakładce 

„Rewitalizacja” www.lebork.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

www.bip.um.lebork.pl   

Podczas konsultacji zbierano uwagi dotyczące oddziaływania projektu na środowisko. 

W projekcie GPR zawarto m.in. Analizę negatywnych zjawisk środowiskowych oraz przyjęty 

cel rewitalizacji nr 2 „Nowy Świat zapewnia dobre warunki do życia”, które wskazują m.in. 

na realizację zdań sprzyjających poprawie stanu środowiska.  

 

 

2. Podsumowanie przyjętego dokumentu. 

 

„Gminny Program Rewitalizacji Miasta Lęborka” jest dokumentem, którego projekt, zgodnie 

z art. 46 pkt. 2 wyżej cytowanej ustawy, co do zasady wymaga przeprowadzenia strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko. 

Jednakże, zgodnie z art. 48 ust. 1 i 2, organ opracowujący projekt GPR, po uzgodnieniu 

z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58 tejże ustawy czyli z Regionalną 

http://www.lebork.pl/
http://www.lebork.pl/
http://www.bip.um.lebork.pl/


Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Pomorskim Państwowym Wojewódzkim 

Inspektoracie Sanitarnym w Gdańsku, niniejszy organ może odstąpić od przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień 

dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko oraz gdy dotyczy 

obszarów w granicach jednej gminy. 

W związku z tym „Gminny Program Rewitalizacji Miasta Lęborka” spełnia wyżej 

wymienione przesłanki i Burmistrz Miasta Lęborka zwrócił się do właściwych organów, tj. 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz do Pomorskiego 

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku z prośbą o uzgodnienie 

odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego 

dokumentu, przesyłając im jednocześnie uzasadnienie odstąpienia. 

W odpowiedzi: 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku pismem z dnia 08 lutego 2017 r. nr 

RDOŚ-Gd-WOO.410.113.2016.AM.WR.1 również stwierdził, iż realizacja Programu 

faktycznie nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko i że nie zachodzą 

przesłanki do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, o której 

mowa w art. 46, 47 oraz 50 ww. ustawy.  

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku uzgodnieniem nr 

ONS.9022.1.101.2016.LZ z dnia 03.01.2017 r. stwierdził, że realizacja ustaleń „Gminnego 

Programu Rewitalizacji Miasta Lęborka” nie spowoduje znaczącego oddziaływania na 

środowisko i przychylił się do wniosku o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko.  

Zważywszy na uzyskane od właściwych organów uzgodnienia oraz uwarunkowania 

określone w art. 49 wyżej cytowanej ustawy, opisane szczegółowo w „Uzasadnieniu 

odstąpienia …” po stwierdzeniu, iż nie zachodzą przesłanki do przeprowadzenia strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko, odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko projektu dokumentu pn.: „Gminny Program Rewitalizacji 

Miasta Lęborka”. 

Projekt obwieszczenie Burmistrza Miasta Lęborka o odstąpieniu od przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko został podany konsultacją społecznym 

poprzez ogłoszenie na stronie internetowej miasta Lęborka www.lebork.pl, w zakładce 

„Rewitalizacja” www.lebork.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

www.bip.um.lebork.pl. Nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski. 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lęborka o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko zostało podane do publicznej wiadomości poprzez 

ogłoszenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lęborku 

www.bip.um.lebork.pl wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lęborku przy 

ul. Armii Krajowej 14 oraz poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych 

www.ekoprtal.pl – numer wpisu 31/2017. 

W związku z tym, że odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko projektu dokumentu pn.: „Gminny Program Rewitalizacji Miasta Lęborka”, nie 

została prowadzona pełna procedura opisana w Dziale IV ustawy z dnia 3 października 2008r. 

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

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405 ze zm.) – 

„Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko” i nie ma potrzeby i możliwości 

opracowania podsumowania w formie, o której mowa w art. 55 ust. 3 tejże ustawy. 
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