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14 mrca 1985r. o ParistwowejInspekcjiSanitarnej
851 z p6in. zat.) axt.46 plr'J"
2, afi. 53 i ar1.58 ustawyz dnia
informacji o Srodowiskui jego ochronie.udziale
3 pa2dztemlka
spoleczefstwaw ochronieSrodowiskaoraz o ocenachoddzialywaniana Srodowisko(Dz. U.
z 2008r., Nr 199,poz. 7227z p62n.zm.),po zapoznaniu
siQz dolomentacj4przedlolonqprzy
piSmieKierownikaWydzialuInwestycjii OchronySrodowiska
tlrzqduMiejskiegow PieniqZnie,
Burrnistrza
PieniEara,
z dr-ra12.02.2010
r.
dzialaj4cego
z upowaznienia
mak:IN-222NIA9-2/2010
(datauptywu 15.02.2010
informacji
r.) w sprawieuzgodnieniazakresui stopniaszczeg6lowoSci
na Srodowiskod1aprojektuaktualizacji,.Lokalnego
wymaganychw prognozieoddzialy.wania
ProgramuRewitalizacjiMiastaPienigzronalata2007-2015 z perspeltywqdo loku 2020"
Na podstawie

(Dz.U. z 2006r.Nr

Warmifisko-MazurskiPafstwowy Wojew6dzkiInspektor Sanitarny
uzgadnia
zakres i stopiefi sxcpgtilowofci informacji t1:maganych w prognozie oddxialywania na
irodowiskodla projektu aktualilacji ,,LokalnegoProgramuRewitaliaucjiMiastd Pienieino nd latd
2007 - 2015 z perspekQwqdo roku 2020"okreilony w art. 5l ust 2 oraz art. 52 usL I i 2
w/cytowanejustawyz dnia 3 pddziernika 2008r,
UZASADNIENIE
W dniu 15.02.2010r. Pani ZdzislawaMilaszewska- Kierownik Wydzialu lnwestycji
i Ochrony SrodowiskaUrzpdu Miejskiego w PieniEZnie
, dziataj4caz upowa'ZnieniaBurnristrza
Pienigina,zwtociLasig do Warmirisko-Mazurskiego
PafstwowegoWojew6dzkiegoInspektora
Sanitamegoz wnioskiem o uzgodnieniezakresu i stopnia szczeg6lowoSciinformacji
wymaganychw prognozieoddziall"wania
na Srodowiskodla projektu alctualizacji
,,Lokalnego
Programtr
RewitalizacjiMiastaPienig2no
na lata2007- 2015z perspeLlyw4
do roku2020"
Lokalny ProgramRewitalizacjiMiasta Pienig2nostanowidokunent, o kt6ryrr mowa
w art.46lub 47 ustawyz dnta3 paLdziemika
2008r.,wymagajqcyprzeprowadzenia
strategicznej
ocenyoddziatrywania
prognozyoddzialywaniana Srodowisko
na Sr'odowisko
oraz sporz4dzenia
(art. 51 ust. 1). Na podstawieafi. 53, w zwiqzkr z afi. 58 ustawy,organopracowuj4cy
projekt
dokumentu,o k16rlm mowa w afi. 46 1ub 47 vgadnia zakes i stopief szczeg6lowodci
informacji wymaganychw prognozieoddzialywaniana drodowiskom.in. z panstwowym
wojew6dzkiminspektoremsanitamym.
AllualizacjaLPR MiastaPienigznona lata2005- 2007polegacbqdzieprzedewszystkim
na realtzacjizapis6wRegionahegoProgramuOperacyjnego
Wanniai Mazury na laIa 2007- 2075,
w tym wyzmczeniuobszaruzgodnie z wytycznymidotycz4cymitworzeniaLokainychPrograrnow
rewitalizacji w wojew6dztwiewarminsko - nazuskim. Obszar podlegaj4cyrewitalizacji
obejmowadbEdzieteren StaregoMiasta,a w ramachutworzonegoprogramuzaplanowanezostalo

^ealizowarie jednego przedsiEwziEcia- stwolzenie nowoczesnejbiblioteki w Staromiejskim
Ratuszuw PieniElnie.
wojew6dzkiegokspektora sanitamego,
Panstwowego
w oceniewanninsko-IMazurskiego
biorqp pod uwagQpowyzsze, ptognozaoddziatrywaniana srodowiskodla projektu aktualizacji
perspektyw4do roku
,tokalnego Progamu Rewitalizacji MiastaPienierIronalala 2007 2015z
okreSlonymw rozshzygrrigciuniniejszej
2020,',opracowanawzakresiei stopniuszczeg6lowoSci
opinii, pozwoli na pehtqanalizEskutk6wrealizacji dokumentuw zakresiewymog6w sanitamo
higienicmych i zdrowomych.
W zwiqgkuz porvyzsqm orzeczonojak w sentencji.
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