Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska w Opolu
ul. Firmowa 1
45-594 Opole
WOOŚ.411.4.24.2020.MO

Opole, dnia 12 sierpnia 2020 r.
Burmistrz Olesna
ul. Pieloka 21
46 – 300 Olesno

Odpowiadając na wniosek numer B.IX.042.11.2.2020 z 28.07.2020 r., w sprawie
uzgodnienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, na podstawie art.
47 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 2020 r., poz. 283 z późn. zm.), konieczności przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Plan adaptacji
do zmian klimatu dla Miasta i gminy Olesno do roku 2030” informuję, co następuje.
Analiza przedłożonego projektu oraz uzasadnienia zawierającego informacje
o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 49 ww. ustawy wykazała, że przedmiotowy
dokument ma charakter ogólny oraz nie wyznacza konkretnych inwestycji, a także ich skali,
jak również rozwiązań technicznych w zakresie ich realizacji. Ma za zadanie stworzenie
optymalnych warunków dla życia i inwestycji w mieście i gminie Olesno, w warunkach
intensywnych zmian klimatu.
Wnioskodawca wskazał, że opiniowany dokument jest opracowaniem koncepcyjnym i
nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko, a jego realizacja nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.
Wobec powyższego, stwierdzono brak przesłanek do przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Plan adaptacji do zmian
klimatu dla Miasta i gminy Olesno do roku 2030”.
Jednocześnie, biorąc pod uwagę, że działania polegające na termomodernizacji
budynków mogą odbywać się w potencjalnych miejscach odpoczynku nietoperzy oraz
gniazdowania ptaków, wnoszę o zamieszczenie w przedmiotowym dokumencie informacji o
rozwiązaniach, mających na celu zapobieganie łamaniu zakazów dotyczących chronionych
gatunków zwierząt, o których mowa w § 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16
grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. poz. 2183, z późn. zm.), a w
szczególności dostosowanie terminu termomodernizacji budynków do okresu lęgowego
ptaków. Przedmiotowe rozwiązania uwzględnia stanowisko Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Opolu oraz Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Opolu w sprawie
ochrony
siedlisk
ptaków
i
nietoperzy
na
obiektach
budowlanych
(http://opole.rdos.gov.pl/regionalna-rada-ochrony-przyrody).
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