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O P I N I A S A N I T A R N A 

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost^pnieniu informacji 

0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach 

oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 ze zm.), 

Wielkopolski Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny po zapoznaniu si^ 

z wnioskiem Prezydenta Miasta Kalisza nr KPM-BPM.271.10.102.5.2014 z 28.0I.2014r., 

wyraza 

pozytywn^ opinio 

w sprawie odstqpienia od procedury przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddzialywania na srodowisko dla dokumentu: 

Strategia Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014-2024. 

UZASADNIENIE: 

W dniu 04.02.2014r. do Wielkopolskiego Pahstwowego Wojewodzkiego Inspektora 

^ Sanitarnego wptyn^l wniosek Prezydenta Miasta Kalisza na lata 2014-2024 nr KPM-

BPM.271.10.102.5.2014 z 28.01.2014r. 

Do wniosku zal^czono uzasadnienie zawieraj^ce informacje o uwarunkowaniach, 

0 ktorych mowa w art. 49 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udost^pnianiu informacji 

0 srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2013r., 

poz. 1235 ze zm.). 

Z zapisow art. 48 ust. 1 ww. ustawy o udost^pnianiu informacji o srodowisku i jego 

ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na 

srodowisko wynika, iz organ opracowuj^cy projekty dokumentow, o ktorych mowa w art. 46 

pkt 1 i 2, moze, po uzgodnieniu z wtasciwymi organami odst^pic od przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddzialywania na srodowisko, jezeli uzna, ze realizacja postanowieh 

danego dokumentu nie spowoduje znacz^cego oddzialywania na srodowisko. 
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Zgodnie z zapisami art. 48. ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udost^pnianiu 

informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczehstwa w ochronie srodowiska oraz 

0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) odst^pienie od 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddzialywania na srodowisko w przypadku 

dokumentow, o ktorych mowa w art. 46 pkt 2 wymienionej ustawy moze dotyczyc wyl^cznie 

projektow dokumentow stanowi^cych niewielkie modyfikacje przyj^tych juz dokumentow 

lub projektow dokumentow dotycz^cych obszarow w granicach jednej gminy. 

Nadrz^dnym celem opracowania i wdrozenia zapisow dokumentu jest doprowadzenie 

do dlugotrwalej poprawy stanu srodowiska na terenie gminy oraz podniesienia jakosci zycia 

mieszkahcow, poprzez strategiczne dziatanie w zakresie zwi^kszenia bezpieczehstwa 

ekologicznego ochrony i zrownowazanego wykorzystania zasobow przyrody. Dokument 

ustala ramy dla pozniejszej realizacji przedsi^wzi^c. 

Do zadah inwestycyjnych, dla realizacji ktorych dokument wyznacza ramy, ktore 

mog4 potencjalnie znacz^co oddziatywac na srodowisko nalez^: budowa, przebudowa 

1 remonty drog publicznych, walow przeciwpowodziowych, budow^ i modemizacj^ 

istniej^cych obiektow uzytecznosci publicznej oraz sieci kanalizacyjnej. 

Realizacja zalozeh projektu przedmiotowego dokumentu zdaniem tutejszego organu 

nie spowoduje negatywnego oddzialywania na srodowisko naturalne oraz zycie i zdrowie 

ludzi. 

Z informacji zawartych we wniosku wynika, ze dokument dotycz^cy Strategii 

Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014-2024, obejmuje swym zasi^giem obszar jednej gminy, 

b^dzie kontynuacja dzialah okreslonych w poprzedniej „Strategii" i nie b^dzie wnosil zmian 

w polityce ochrony srodowiska Miasta Kalisza. 

Realizacja zalozeh projektu przedmiotowego dokumentu nie spowoduje znacz^cego 

oddzialywania na srodowisko. 

Maj^c na uwadze fakt, iz Strategia Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014-2024 b^dzie 

kontynuacja przyjetego dokumentu pn.: Strategia Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2004-2013, 

a przewidywane w nim modyfikacje h^dq niewielkie, Wielkopolski Panstwowy Wojewodzki 

Inspektor Sanitamy postanowil odst^pic od procedury przeprowadzenia strategicznej oceny 

Zalacznik: Projekt - Strategia Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014-2024 - l ^ / ^ ^ ^ p j g / 

Otrzymuje : 
L, Prezydent Miasta Kalisza, ul. Glowny Rynek 20, 62-800 Kalisz, 
Do wiadomosci: 
1. a'a. 

oddzialywania na srodowisko. 
iQstjpca Wielkopoiskieyo Pcfistwowego Wojewodzkiegi 

. , Inspektora Sanitarnego 
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