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Wójt Gminy Czyże
Na podstawie art. 47 w związku z art. 49, art. 57 ust. 1 pkt. 2, art. 131 ust. 1 pkt. 1
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 t.j.) po rozpatrzeniu wniosku dnia 26 października
2017 r. znak: PP.6220.1.2017 o zajęcie stanowiska w sprawie stwierdzenia braku
konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu
dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Czyże na lata 2017-2023”,
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku stwierdza brak konieczności
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do przedmiotowego
projektu dokumentu.
Wójt Gminy Czyże wnioskiem z dnia 26 października 2017 r., (data wpływu 27
października 2017 r.), wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Białymstoku o zajęcie stanowiska w sprawie stwierdzenia braku konieczności
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu dokumentu
pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Czyże na lata 2017-2023”.
Zgodnie z przedłożonym przez wnioskodawcę uzasadnieniem przedmiotowy Program
przedstawia do realizacji cele oraz wyznacza kierunki działania i obszary interwencji, które
wygenerują wysoki poziom życia społeczno-ekonomicznego mieszkańców oraz zapewnią
bogatą ofertę kulturalno-turystyczną. Program ma na celu zrównoważony i sprawny rozwój
gminy, który przyczyni się do rozwoju m.in. bazy edukacyjnej, kulturalnej, sportowej oraz
turystycznej. Wśród planowanych zamierzeń zaplanowano przebudowę i remont istniejących
budynków wraz z terenami przyległymi oraz poprawę gminnej infrastruktury drogowej,
poprzez remont nawierzchni dróg i chodników. Wszystkie działania i inicjatywy zawarte
w Programie mają za zadanie utrzymanie wizerunku Gminy jako miejsca przyjaznego dla
rozwoju przedsiębiorczości, ale także miejsca przyjaznego środowisku. Działania
przewidziane do realizacji w ramach niniejszego Programu są spójne z kierunkami
wyznaczonymi
w
krajowych
i
wojewódzkich
dokumentach
programowych,
tj. „Długookresową Strategią Rozwoju Kraju Polska 2030", „Strategią Rozwoju Kraju 2020",
„Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju", „Krajową Polityką Miejską 2023"
i założeniami do Krajowego Programu Rewitalizacji 2022, „Strategią rozwoju województwa
podlaskiego do 2020 roku", „Strategią Polityki Społecznej dla Województwa Podlaskiego do
2020 roku", „Planem zagospodarowania przestrzennego Województwa Podlaskiego" oraz
„Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020".
Działania wyznaczone w „Programie rewitalizacji Gminy Czyże na lata 2017-2023" są
również spójne z celami i kierunkami, wskazanymi w gminnych dokumentach programowych
m.in. w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czyże,
Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czyże na lata 2013-2020,
Programie aktywności lokalnej dla Gminy Czyże na lata 2017-2020. Program swoim
zakresem obejmuje obszar wyznaczony do rewitalizacji zgodnie ustawą z dnia 9 października
2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2017 r, poz.1023 tj.) oraz wytycznymi Ministra Rozwoju
w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Wyznaczony obszar

rewitalizacji obejmuje cztery następujące podobszary: sołectwa Hukowicze, Kuraszewo,
Morze i Szostakowo.
Wśród podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych ujętych w analizowanym
Programie uwzględniono następujące projekty:
1. Nowoczesna i innowacyjna szkoła w Czyżach.
2. Stypendia dla najlepszych uczniów.
3. Oferta zajęć pozalekcyjnych i kulturalnych.
4. Razem możemy więcej.
5. Rowerowa Gmina Czyże.
6. Rekreacja i wypoczynek w gminie.
7. Dom dziennego pobytu dla osób starszych.
8. Klub integracji społecznej.
9. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Morzu.
10. Remont ciągów pieszo-jezdnych.
Z przedłożonego uzasadnienia wynika, iż działania zawarte w Lokalnym Programie
Rewitalizacji Gminy Czyże na lata 2017-2023” nie wyznaczają nowych ram do realizacji
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Ponadto realizacja
przedmiotowego programu nie będzie powodowała negatywnego oddziaływania na formy
ochrony przyrody występujące na terenie gminy Czyże tj:
-Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Narwi”,
-Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Dolina Górnej Narwi PLB 200007;
-projektowany Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 Ostoja w Dolinie Górnej
Narwi PLH200010.
Zgodnie z zapisami zawartymi w uzasadnieniu: „Żadne działanie nie będzie realizowane
w obrębie obszaru podlegającego ochronie”.
Wobec powyższego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku,
nie stwierdza konieczności przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko dla projektu dokumentu pn.: „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Czyże
na lata 2017-2023”.
Jednocześnie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku zastrzega, że
z uwagi na fakt, iż przedłożony projekt przedstawia ogólne założenia i koncepcje ewentualne niezidentyfikowane na tym etapie planowania zagrożenia w stosunku do
środowiska i najbliżej położonych form ochrony przyrody - będą szczegółowo rozpatrywane
na kolejnych etapach przygotowania dokumentu tj. na etapie procedury planistycznej oraz na
etapie analizy składanych wniosków na realizację inwestycji. Ostateczne zezwolenie na ich
wykonanie będzie możliwe dopiero po wykluczeniu negatywnego oddziaływania na
środowisko i formy ochrony przyrody.
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 t.j.), informacja o niniejszej opinii
została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających
informacje o środowisku i jego ochronie.
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