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I\4azolł,iecki Państrł,orły Wojewodzki Inspektor Sanitarny na podstalł-ie art. 48 ust. 1

zrł,iązku z art. 58 ust. l pkt 2 ustalły z dnia 3 paździemika 2008 r, o udostęllnialtiu
infornlacji o środolłisku i jego ochronie, udziale spoleczeńs^|a y, ochronie środoluiska oraz
o ocenach oddziałlu,ania na środowisko (tekst jednolity: Dz, U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.),

odpolviadając na pismo Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 grudnia 2020 r.. znak,.

G.602.3.4.2020.MG (data rł-pływu do organu: 07 stycznia 2021 r.). dotl,czące odstąpienia
od przeprorł,adzenia strategicznej oceny oddziałyrł,ania na środorł,isko dla dokumentu
pn.: ..Progran usuwania rłyrobów zawierających azbest dla Gminy Mszczonów na lata 20ż0-
2032". uprzejmie informuje. co następuje.

, Zgodnie art. 46 ust. I pkt 2 ustawy z dńa 3 pażdziernika 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaĄłuania na środowisko (tekst jednolĘ: Dz. U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.),
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziĄwania na środowisko wymagają projekty

Polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinię przemysfu, energetyki, transportu
telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa,

rybołówstwa, turystyki i wykorzystania terenu, opracowywanych lub przyjmowanych przez
organy administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realżacji przedsięwzięć
mo gących znacząco oddziaĘw aó na środowisko.

Z przedłożonego wystąpienia wynika, ze dokument o którym mowa na wstępie, nie
jest dokumentem, dla którego wymagane jest przeprowadzęnię strategicznej oceny
oddziaŁywania na środowisko, poniewaz nie ustala ram dla późniejszej realizacji
przedsięwzięć mogący ch znacząco oddziaływać na środowisko.

Zaten - zdaniem tut. oiganu - przeprowadzenie procedurTl o której mowa
w dziale IV pt. ,,Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko" ustawy z dnia
3 paździemika 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. z2020 r.,poz.283, ze zm.) jest bęzzasadne.
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