
Białystok, dnia 9 grudnia 2015 r.

Lokalna Grupa Działania
- "Brama na Podlasie"
ul. Mickiewicza lA

18-200 Wysokie Mazowieckie
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\...ó:~~\~···.~·····~~·~odstawie art. 47 w związku z art. 49, art. 57 ust. 1 pkt. 2, art. 131 ust. 1 pkt. 1
? ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie

o~hronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz.1235, ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18 listopada
2015 r., o zajęcie stanowiska w sprawie stwierdzenia braku konieczności przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu dokumentu pn. "Lokalna
Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Brama na Podlasie",

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku stwierdza brak konieczności
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do przedmiotowego
projektu dokumentu.

Wnioskiem z dnia 18 listopada 2015 r., (data wpływu 23.11.2015 r.), Lokalna Grupa Działania
- "Brama na Podlasie" wystąpiła do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Białymstoku o zajęcie stanowiska w sprawie stwierdzenia braku konieczności
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu dokumentu
pn. "Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Brama na Podlasie".
Przedmiotowy wniosek zawiera uzasadnienie zgodne z uwarunkowaniami określonymi w art.
49 ww. ustawy.

"Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Brama na Podlasie" swoim
zakresem obejmuje obszar 16 gmin zlokalizowanych w województwie podlaskim w powiatach:

• wysokomazowieckim (gmina Ciechanowiec, Czyżew, Klukowo, Kulesze Kościelne,
Nowe Piekuty, Szepietowo, Wysokie Mazowieckie);

• bielskim (gmina Brańsk, Rudka);
• zambrowskim (gmina Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, Zambrów).

Przedmiotowy dokument stanowi instrument realizacji założeń "Strategii Rozwoju
Województwa Podlaskiego do 2020 roku" poprzez możliwość wykorzystania środków
unijnych, w tym środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
dotyczących przede wszystkim wsparcia finansowego i alokacji środków niezbędnych do
realizacji określonych zadań wymienionych w tym dokumencie na terenie 16 gmin.



Biorąc pod uwagę powyższe oraz charakter przewidzianych w projekcie działań
zdaniem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku spełnia on kryteria art. 47
ww. ustawy.

Jak wynika z przedłożonego uzasadnienia, ujęte w "Lokalnej Strategii Rozwoju
Lokalnej Grupy Działania - Brama na Podlasie cele oraz działania, są w pełni zgodne
z założeniami nadrzędnych dokumentów strategicznych m.in. Strategii Rozwoju Województwa
Podlaskiego do roku 2020, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
2014-2020. Przeprowadzone dla tych dokumentów strategiczne oceny oddziaływania na
środowisko wskazały możliwe zagrożenia i przewidywane oddziaływania na środowisko,
w tym na obszary Natura 2000, nie stwierdzając negatywnego wpływu realizacji ustaleń tych
dokumentów na stan środowiska naturalnego.

Ponadto cele oraz działania przewidziane w projekcie Lokalnej Strategii są spójne
z założeniami innych dokumentów przyjętych na poziomie lokalnym, np. Planu Rozwoju
Lokalnego dla Powiatu Wysokomazowieckiego, Programu Rozwoju Powiatu Zambrowskiego
do roku 2020, lokalnych strategii rozwoju poszczególnych gmin.

Przedmiotowy projekt dokumentu nie zakłada konkretnych przedsięwzięć a jedynie
wskazuje obszary, na które zostanie ukierunkowana interwencja z poszczególnych funduszy
europejskich w ramach przewidzianych w nich celów tematycznych i priorytetów
inwestycyjnych. Na podstawie charakteru projektowanego dokumentu oraz przewidzianych
w nim działań można stwierdzić, iż nie wyznacza on nowych ram do realizacji przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko a jego realizacja nie spowoduje znaczącego
negatywnego oddziaływania na środowisko.

Wobec powyższego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku, nie
stwierdza konieczności przeprowadzani~ strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko dla projektu dokumentu pn. "Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy
Działania - Brama na Podlasie "

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 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 (Dz.
U. 2013 poz.1235, ze zm.) informacja o niniejszej opinii została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie
danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku ijego ochronie.


