
STAROSTA LEGNJCKl 
Legnica Legnica, dnia 23.05.2018 r. 

Pl . S !ow i a il~ ki 1 
AS.602.1.1.20 18 

OGLOSZENIE 

Zarzad Powiatu Legnickiego podaje do publicznej wiadomosci informacje 0 przyjeciu 
przez Rade Powiatu dokumentu pod nazwCl: 
Program Ochrony Srodowiska dla Powiatu Legnickicgo na lata 2018-2021 z perspektywa 
na lata 2022 - 2025. 

Zgodnie z art. 43 ustawy z dn ia 3 pazdziernika 2008 r. 0 udostepnianiu informaeji 
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w oehronie srodowiska oraz 0 oeenach 
oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 20 17 r. poz. 1405, 1566 i 1999) dalej uios, 
infonnujemy, ze Rada Powiatu Legnickiego UChWMtl Nr XXXVI198/2018 Rady Powiatu 
Legnickiego z dnia 17 maja 2018 r. uchwalila Program Ochrony Srodowiska dla Powiatu 
Legnickiego oa lata 2018-2021 z perspektywa na lata 2022 - 2025. 

Na podstawie art. 30 uios, zapewniono udzial spoleczenstwa w opracowywaniu 
dokumentu. 

Po opracowaniu projektu Program u Ochrony Srodowiska dia Powiatu Legnickiego 
na lata 2018-2021 z perspektywa na lata 2022 - 2025, kazdy mial mozliwosc zapo znania sit; 
z dokumentem. Infonnacja 0 terminie oraz rniej scu wylozenia dokumentu do wgladu zostala 
umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publieznej Powiatu Legniekiego w zakladce 
Ochrona Srodowiska w czesci Obwieszczenia oraz zostala wywieszona na tahlicy ogloszen 
Urzedu w terminie od dnia 10.01.2018 r. do dnia 31.01.2018 r. Powyzsza informacja zostala 
w analogiczny spos6b udostepniona przez urzedy gmin powiatu legnickiego. W wyznaezonym 
terminie nie zgloszono uwag ani wnioskow odnosnie tresci Programu. 

Na podstawie art. 46 pkt. 2 uios, projekt Programu Oehrony Srodowiska dla Powiatu 
Legnickiego na lata 2018-2021 z perspektywa na lata 2022 - 2025, zostal przedlozony 
Regionalnernu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska we Wrocla wiu w celu zajecia stanowiska 
w sprawie koniecznosci przeprowadzenia strategicznej oceny oddzialywania na srodowisko. 
Po zapoznaniu z dokurnentacja Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroclawiu 
wyrazil opinie 0 mozliwosci odstapienia od przeprowadzenia strategieznej oeeny 
oddzialywania na srodowisko przedmiotowego projektu. 

Przedm iotowy projekt uzyskal pozytywna opime Zarzadu Wojcw6dztwa 
Dolnoslaskiego, przyjmujac go uchwala nr 504 2/V/I 8 z dnia 19 marca 2018 r. 

Trese przyjetego dokumentu wraz z trescia opinii 0 odstapieniu od przeprowadzenia 
strategicznej oeeny oddzialywania na srodowisko oraz trescia uchwaly Zarzadu Woj ewodztwa 
Dolnoslaskiego dostepne sa do wgladu w Starostwie Powiatowym w Legnicy (Wydzial 
Architektury i Srodowiska, pok6j nr 338) oraz na stronie Biuletynu Informacj i Publ icznej 
Powiatu Legnickiego http://bip.sp-legnica.dolnyslask.pl/ , w zaktadce Ochrona Srodowiska w 
czesci Obwieszczenia. 


