
 

Uzasadnienie 

zawierające informację o udziale społeczeństwa w postępowaniu strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 

Osiek na lata 2020–2026 

 

 Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Gminnego 

Programu Rewitalizacji dla Gminy Osiek na lata 2020–2026 wynika z przepisów 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 (Dz. U.  

z 2021 r. poz. 247). Dodatkowo jest spełnieniem obowiązku prawnego wynikającego  

z Dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r.  

w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko. 

Na podstawie art. 42 ww. ustawy do przyjętego Uchwałą Nr XXVI/196/21 Rady 

Miejskiej w Osieku z dnia 19 kwietnia 2021 r. dokumentu Gminny Program Rewitalizacji dla 

Gminy Osiek na lata 2020–2026 załącza się niniejsze uzasadnienie zawierające informacje  

o udziale społeczeństwa w postępowaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

Mieszkańcy Gminy Osiek mieli możliwość zapoznania się z projektem dokumentu 

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Osiek na lata 2020–2026. 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek w tej sprawie zostało zamieszczone  

w dniu 18 stycznia 2021 roku na stronie internetowej Gminy Osiek (www.gmina-osiek.pl) oraz 

na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.osiek.iap.pl). 

Dokumenty dostępne były do wglądu w wersji elektronicznej, jako załączniki pod ogłoszeniem 

na ww. stronie internetowej. Konsultacje społeczne trwały w terminie 19.01.–18.02.2021 roku.  

W ogłoszeniu o skierowaniu projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 

Osiek na lata 2020–2026 do konsultacji społecznych wskazano na możliwość składania uwag 

i wniosków za pomocą formularza zgłaszania uwag w formie pisemnej, za pośrednictwem 

poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej lub bezpośrednio do skrzynki przed Urzędem Miasta 

i Gminy w Osieku, a także na spotkaniu on-line, które odbyło się 16.02.2021 r. Ponadto 

określono, iż organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych uwag i wniosków w ramach 

konsultacji społecznych jest Burmistrz Miasta i Gminy Osiek. 

 W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie łącznie wpłynęło osiem 

uwag/wniosków zgłoszonych przez dwie osoby. Wszystkie uwagi/wnioski podpisane były 

czytelnie imieniem i nazwiskiem oraz złożone zostały na formularzu konsultacyjnym, dlatego 

zostały rozpatrzone. W związku ze specyfiką zgłoszonych uwag uzupełniono i poprawiono 

projekt dokumentu Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Osiek na lata 2020–2026. 


