
Obwieszczenie  
Wójta Gminy Kroczyce 

z dnia 19.07.2018 r. 
 

o przystąpieniu do opracowania projektu Programu Ochrony Środowiska  
dla Gminy Kroczyce na lata 2018-2021  

 
Stosownie do art. 39 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 2017 r., poz. 1405, t. j. ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację 
o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn.: 
 

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kroczyce 
na lata 2018-2021”  

(link w załączniku, format PDF) 
 

Projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kroczyce na lata 2018-2021” nie wyznacza ram 
dla realizacji późniejszych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Działania 
określone w Projekcie Programu prowadzone będą na terenach zabudowanych, w związku z tym nie 
przewiduje się negatywnego wpływu tych prac na środowisko przyrodnicze, w tym na położone w 
granicach gminy obszary chronione, w tym Obszary Natura 2000. Z uwagi na lokalizację planowanych 
zadań na terenach zurbanizowanych w granicach jednej gminy oraz proekologiczny charakter działań 
planowanych do podjęcia można uznać, że realizacja postanowień Programu nie wpłynie znacząco 
negatywnie na środowisko przyrodnicze gminy.  

Wystąpiono w wnioskiem o uzgodnienie konieczności lub braku konieczności przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu i uzyskano opinię 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak: WOOŚ.410.252.2018.AOK z dnia 20 
czerwca 2018 r., który uzgodnił brak potrzeby przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania 
na środowiska dla projektu ww. dokumentu.  
 
 
W terminie do 10.08.2018 r. można składać uwagi i wnioski do projektu dokumentu: 

 w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Kroczyce, ul. Batalionów Chłopskich 29, 42-425 
Kroczyce, 

 ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu (ul. Batalionów Chłopskich 29, 42-425 Kroczyce, pok. 
16, od poniedziałku do piątku  w godz. 8.00-15.00, nr tel. (34) 315 21 50-5), 

 za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem 
elektronicznym, na adres poczty elektronicznej: mnowak@kroczyce.pl,  pbugaj@kroczyce.pl 
 

 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków Wójt Gminy Kroczyce. Uwagi i wnioski 
złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. 
 
Kopiowanie, przetwarzanie, skanowanie i zapisywanie całości lub fragmentów niniejszego 
opracowania wymaga podania nazwy dokumentu oraz jego autora IGO Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Sp. k., ul. Barbary 21a, 40 - 053 Katowice. 
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