
P.P.042.2.4.3.2013                                                                                                          Hajnówka, 05.03.2015 r. 

 

 

OBWIESZCZENIE 

spełniając wymóg 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, 
informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych, w sprawie Prognozy oddziaływania na środowisko 
projektu Strategii zrównoważonego rozwoju powiatu hajnowskiego na lata 2015 - 2020. 

Proces konsultacji rozpoczyna się 20.03.2015 i będzie trwał do 09.04.2015 roku. 

Projekt „Strategii zrównoważonego rozwoju powiatu hajnowskiego na lata 2015 - 2020” wraz z Prognozą 
oddziaływania na środowisko jest udostępniony na stronie internetowej: 
http://www1.atmoterm.pl/pl/konsulting/administracja_publiczna/powiat_hajnowski oraz w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Hajnówce, 17-200 Hajnówka, ul. A.Zina 1, pok. nr 4 (parter). Dokumenty do 
wglądu udostępnione są w czasie pracy Starostwa, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 
15:30. 

Uwagi i wnioski do „Prognozy oddziaływania na środowisko” prosimy przesyłać na załączonym 
formularzu drogą elektroniczną na adres: powiat_hajnowski@atmoterm.pl. Formularz do pobrania na 
stronie internetowej 
http://www1.atmoterm.pl/pl/konsulting/administracja_publiczna/powiat_hajnowski lub w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Hajnówce, 17-200 Hajnówka, ul. A.Zina 1, pok. nr 4 (parter). 

                                                                                                                  STAROSTA HAJNOWSKI 

                                                                                                                    Mirosław Romaniuk 

 

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Strategii zrównoważonego rozwoju powiatu hajnowskiego na lata 
2015 - 2020” realizowana jest w ramach projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu 
Puszczy Białowieskiej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie 
postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym 
różnorodności biologicznej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
 

 



 

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG 

do Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii zrównoważonego rozwoju powiatu hajnowskiego na lata 2015 - 2020 
w zakresie środowiskowym 

UWAGI/WNIOSKI ZGŁASZANE DO PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU POWIATU 
HAJNOWSKIEGO NA LATA 2015 - 2020 W RAMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH, W ZAKRESIE ŚRODOWISKOWYM: 

Nr 
rozdziału 

Odniesienie do rozdziału, do którego 
odnosi się uwaga/wniosek 

(Prognoza oddziaływania na środowisko 
projektu Strategii zrównoważonego 

rozwoju powiatu hajnowskiego na lata 
2015 - 2020) 

Nr 
strony/punktu 

do której 
wnosi się 
uwagę/ 
wniosek 

TREŚĆ W PROGNOZIE 
ODDZIAŁYWANIA NA 

ŚRODOWISKO 

TREŚĆ UWAGI/WNIOSKU 
(PROPOZYCJA ZMIAN) 

UZASADNIENIE 
UWAGI/WNIOSKU 

I 
Informacje o zawartości, głównych celach 

projektowanego dokumentu oraz jego 
powiązaniach z innymi dokumentami 

 
   

II 
Materiały wyjściowe, metoda przyjęta 

w opracowaniu 
    

III 
Metody analizy realizacji postanowień 

Strategii 
    

IV 
Informacje o możliwym trans granicznym 

oddziaływaniu na środowisko 
    



Nr 
rozdziału 

Odniesienie do rozdziału, do którego 
odnosi się uwaga/wniosek 

(Prognoza oddziaływania na środowisko 
projektu Strategii zrównoważonego 

rozwoju powiatu hajnowskiego na lata 
2015 - 2020) 

Nr 
strony/punktu 

do której 
wnosi się 
uwagę/ 
wniosek 

TREŚĆ W PROGNOZIE 
ODDZIAŁYWANIA NA 

ŚRODOWISKO 

TREŚĆ UWAGI/WNIOSKU 
(PROPOZYCJA ZMIAN) 

UZASADNIENIE 
UWAGI/WNIOSKU 

V 
Istniejący stan środowiska oraz potencjalne 

zmiany tego stanu w przypadku braku 
realizacji projektowanego dokumentu 

 
   

VI 
Stan środowiska na obszarach objętych 

przewidywanym znaczącym oddziaływaniem 
    

VII 
Istniejące problemy ochrony środowiska 

istotne z punktu widzenia realizacji 
projektowanego dokumentu 

 
   

VIII 

Cele ochrony środowiska ustanowione na 
szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym 

i krajowym, istotne z punktu widzenia 
projektowanego dokumentu 

 

   

IX 

Analiza i ocena wpływu ustaleń projektu 
Strategii zrównoważonego rozwoju powiatu 

hajnowskiego na lata 2015 – 2020 na 
poszczególne komponenty środowiska 

 

   

X 

Rozwiązania mające na celu zapobieganie, 
ograniczające lub kompensację przyrodniczą 

negatywnych oddziaływań na środowisko, 
mogących być rezultatem realizacji 

projektowanego dokumentu 

 

   

XI 
Propozycje rozwiązań ograniczających 

negatywne oddziaływanie na środowisko 
oraz rozwiązań alternatywnych 

 
   

XII Opis przewidywanych metod i częstotliwość 
monitoringu w przypadku znaczącego 

    



Nr 
rozdziału 

Odniesienie do rozdziału, do którego 
odnosi się uwaga/wniosek 

(Prognoza oddziaływania na środowisko 
projektu Strategii zrównoważonego 

rozwoju powiatu hajnowskiego na lata 
2015 - 2020) 

Nr 
strony/punktu 

do której 
wnosi się 
uwagę/ 
wniosek 

TREŚĆ W PROGNOZIE 
ODDZIAŁYWANIA NA 

ŚRODOWISKO 

TREŚĆ UWAGI/WNIOSKU 
(PROPOZYCJA ZMIAN) 

UZASADNIENIE 
UWAGI/WNIOSKU 

wpływu na środowisko, spowodowanego 
realizacją Strategii 

XIII 

Prognoza zmian środowiska w wyniku 
realizacji ustaleń Strategii zrównoważonego 
rozwoju powiatu hajnowskiego na lata 2015 

- 2020 

 

   

XIV Streszczenie w języku niespecjalistycznym     

XV, XVI Spis tabel, Spis literatury     
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