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Katowice, dnia 6 września 2017 r.

Prezydent Miasta Gliwice
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice

Odpowiadając na wniosek z dnia 4 września 2017 r., w sprawie konieczności
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu drugiej
aktualizacji „Gliwickiego Programu Rewitalizacji do roku 2023”, po przeanalizowaniu
załączonych do wniosku dokumentów, działając na podstawie art. 47, w związku z art. 57
ust. 1 pkt 2 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 (tekst jedn.: Dz. U z 2017r., poz. 1405)
uzgadniam
brak potrzeby przeprowadzenia
dla projektu ww. dokumentu.

strategicznej oceny
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Lokalny Program Rewitalizacji jest dokumentem o charakterze programowym,
identyfikującym potrzeby w zakresie rewitalizacji. Z założenia wyznacza cele i kierunki
planowanych działań rewitalizacyjnych, których zadaniem jest zwiększanie szans
rozwojowych miasta i poprawa jakości życia jego mieszkańców, przy zachowaniu zasad
zrównoważonego rozwoju.
Z przedłożonych informacji wynika, iż analizowany Gliwicki Program Rewitalizacji
stanowi niewielką modyfikację istniejącego dokumentu, polegającą głównie na
wprowadzeniu 2 nowych projektów kluczowych oraz 16 uzupełniających.
Niezależnie od powyższego - należy pamiętać, iż realizacja planowanych inwestycji
zawsze musi uwzględniać obowiązujące przepisy prawne m.in. z zakresu ochrony
środowiska oraz ochrony przyrody, w tym dotyczące m.in. ochrony gatunkowej, roślin,
zwierząt i grzybów. W tym miejscu należy zauważyć, iż prowadzenie prac remontowo modernizacyjnych budynków może wiązać się z niszczeniem siedlisk gatunków ptaków,
które gnieżdżą się w strychach, stropodachach, szczelinach i otworach w elewacji oraz
nietoperzy, które bardzo często mają tam swoje siedliska. Dlatego przed przystąpieniem do
prac należy uwzględnić zasady dotyczące ochrony ptaków i ssaków, w tym przepisy ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

1

Zadania ujęte w przedmiotowym Programie realizowane będą w obrębie jednej
gminy. Zakres i skala planowanych działań nie wskazuje na możliwość transgranicznego
oddziaływania. Z uwagi na przewidywany brak negatywnego oddziaływania na środowisko
planowanych zadań zawartych w dokumencie, biorąc pod uwagę uwarunkowania określone
w art. 49 ww. ustawy - uzgadniam brak potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko dla projektu drugiej aktualizacji „Gliwickiego Programu
Rewitalizacji do roku 2023”.
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