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Obwieszczenie 
o odstąpieniu od przeprowadzenia  

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
 

 
Na podstawie art. 48 ust. 4 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 (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm. ) – zwanej dalej 
ustawą OOŚ,  
 

informuję 
 
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na  środowisko dla 
projektu „Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności 
Skarbu Państwa, położonych na terenie wsi Chmielów obowiązującego na okres 01.01.2014 r. 
– 31.12.2023 roku”. 

Na podstawie art. 47 w związku z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy OOŚ wystąpiono do 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o uzgodnienie w przedmiocie 
konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. 
projektu Planu. Pismem z dnia 14.05.2014 r. znak: WPN-II.410.35.2014AN Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach wniósł o uzupełnienie dokumentacji i ponowną 
analizę niektórych założeń projektu UPUL dla miejscowości Chmielów tj. planowanego 
odnowienia na haliźnie w miejscu występowania nieleśnego siedliska przyrodniczego kod 
6210 w oddz. 2f, a także prowadzenia gospodarki leśnej w rejonie siedlisk kod 3150, 6430 
oraz 9170, która może niekorzystnie wpłynąć na właściwy stan ich ochrony, a przez to 
znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000 mający znaczenie dla Wspólnoty 
„Wzgórza Kunowskie” PLH 260039. Po dokonaniu powyższych uzupełnień pismem z dnia 
15.07.2014 r. znak: WPN-II.410.35.2014.AN Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  
w Kielcach wskazał,, że przedmiotowy projekt nie wyznacza ram dla realizacji przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko, jak również nie przewiduje się wystąpienia 
znaczącego oddziaływania na środowisko, w związku z czym uzgodnił brak konieczności 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.  

Przy odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko dla  projektu „Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących 
własności Skarbu Państwa, położonych na terenie wsi Chmielów obowiązującego na okres 
01.01.2014 r. – 31.12.2023 roku” wzięto pod uwagę art. 49 ustawy OOŚ.  



Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko dla  ww. projektu Planu umieszczona została w publicznie dostępnym wykazie 
danych o środowisku i jego ochronie. 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez 
zamieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa 
Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz w prasie lokalnej.    
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