ZAŁĄCZNIK C2 do Gminnego Programu
Rewitalizacji Miasta Zielona Góra
Zielona Góra, 15 marca 2018 r.
DR-PL.671.3.2017.UP
OBWIESZCZENIE
O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA STRATEGICZNEJ OCENY
ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z 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 2016 r. poz. 353), Prezydent Miasta
Zielona Góra podaje do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany
„Gminnego programu rewitalizacji miasta Zielona Góra na lata 2016 – 2022”.
Zgodnie z art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy, organ opracowujący projekt dokumentu, moŜe
po uzgodnieniu z właściwymi organami, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko, jeŜeli uzna, Ŝe realizacja postanowień danego dokumentu nie
spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. W związku z powyŜszym w dniu
8.03.2017 r. Prezydent Miasta Zielona Góra wystąpił z wnioskiem do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim i do Lubuskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wielkopolskim o wyraŜenie zgody na
odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko ww. projektu.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim pismem znak
WZŚ.411.33.2018.DT z dnia 12.03.2018 r. uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany „Gminnego programu
rewitalizacji miasta Zielona Góra na lata 2016 – 2022”.
Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wielkopolskim
w piśmie NZ.9022.102.2018.MZ z dnia 14.03.2018 r. wyraził zgodę, na odstąpienie od
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany
„Gminnego programu rewitalizacji miasta Zielona Góra na lata 2016 – 2022”.
„Gminny program rewitalizacji miasta Zielona Góra na lata 2016 – 2022” stanowi
ramy dla dalszych działań podejmowanych w sferze oŜywienia - w obrębie procesu
wyprowadzania ze stanów kryzysowych zdegradowanych obszarów Zielonej Góry:
• opisuje ogólną sytuację miasta;
• delimituje granice obszarów kryzysowych, przeznaczonych do prowadzenia działań
rewitalizacyjnych, zidentyfikowane na podstawie diagnozy (przeprowadzonej podczas
opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Zielona Góra z 2010r.);
• zawiera analizę sytuacji na poszczególnych podobszarach, diagnozuje problemy
społeczno -gospodarcze i przestrzenne na tych terenach;
• określa cele i główne kierunki działań rewitalizacji oraz sposoby rozwiązywania
zdiagnozowanych problemów poprzez szereg projektów - planowanych do realizacji
inwestycji;
• ukierunkowuje zaplanowane w obszarach rewitalizacyjnych działania w myśl
podejścia kompleksowego, tak, aby nie pomijać kontekstu społecznego,
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przestrzennego, gospodarczego, środowiskowego ani związanego z dziedzictwem
kulturowym i toŜsamością miasta;
proponuje działania zaakceptowane przez społeczność lokalną podczas konsultacji
społecznych;
przy planowaniu finansowania zadań dąŜy do koordynacji instrumentów wsparcia
i wykorzystywania montaŜu finansowego łączącego wiele źródeł finansowania;
określa wskaźniki produktu i rezultatu dla projektów realizowanych w ramach GPR;
wskazuje na potrzebę prowadzenia systematycznych konsultacji społecznych
umoŜliwiających uczestnictwo w procesie rewitalizacji wszystkich zainteresowanych
stron, jako jedno z waŜniejszych czynników, jakie mają wpływ na osiągnięcie
zamierzonych efektów rewitalizacji;
określa zasady wdraŜania, monitorowania i ewaluacji GPR).

Niniejsza zmiana Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Zielona Góra (GPR ZG)
na lata 2016 – 2022 polega na:
-

dostosowaniu ustaleń do zmienionych granic obszaru rewitalizacji (brak
podobszarów),
objęciu ustaleniami, w tym wprowadzeniu nowych przedsięwzięć i zadań, nowych
terenów objętych obszarem rewitalizacji,
wprowadzeniu zmian wynikających z przeprowadzenia konsultacji społecznych nad
projektem zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Zielona Góra.

W Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Zielona Góra na lata 2016-2022
wskazano wizję obszaru zdegradowanego w 2022 roku, cele główne, operacyjne i kierunki
działań dla całego obszaru rewitalizacji. Natomiast planowane przedsięwzięcia w pierwotnej
wersji GPR (z 2016 r.) zostały rozdzielone osobno na podobszar A (Śródmieście) oraz
podobszary B, C i D (podobszary zabudowy blokowej). Na etapie przeprowadzenia
delimitacji obszaru rewitalizacji, zmieniając jego granice, zlikwidowano podział na
podobszary, wyznaczając jeden scalony obszar. Mając powyŜsze na uwadze w niniejszej
zmianie - aktualizacji GPR, zlikwidowano rozdzielenie zadań na podobszary.
Zmiana „Gminnego programu rewitalizacji miasta Zielona Góra na lata 2016 – 2022”
nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko, a realizacja postanowień tego dokumentu, przy przestrzeganiu przepisów
szczegółowych, odpowiednich procedur, nie powinna spowodować wystąpienia zagroŜeń dla
zdrowia ludzi oraz środowiska.
Ponadto wszelkie ustalenia zawarte w ww. dokumencie dotyczą obszaru
mieszczącego się wyłącznie w granicach miasta Zielona Góra. Program w swoich
załoŜeniach i celach nie będzie oddziaływał transgranicznie.

