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W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 13 czerwca 2016 r uprzejmie informuję, iż
zgodnie z obowiązującymi przepisami regionalny dyrektor ochrony środowiska bierze udział
w procedurze sporządzania studium uwarunkowas i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy na
etapie uzgadniania zakresu i stopnia szczegółowości prognozy oddziaływania na środowisko
oraz opiniowania projektu planu lub studium wrn z prognozą oddziaływania na środowisko
(zgodnie z art. 51 i 57 ustawy z dnia 3 października 2008r. 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 jt.), a także na etapie uzgadniania
projektu planu lub studium w odniesieniu do obszarów objętych ochroną zgodnie z ustawą z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U 22015 r. poz. 1651).
W obydwu tych przypadkach zajęcie stanowiska przez regionalnego dyrektora ochrony
środowiska odbywa się po dokładnej analizie przedstawionych dokumentów, na wniosek
oranu sporządzającego projekt dokumentu.

Zgodnie z art. 11 pkt 10 i 11 ustawy każdy ma prawo wnieść uwagi i wnioski do
projektu studium podczas wyłożenia przedmiotowego projektu do publicznego wglądu.
Podmiotem władnym rozpatrzyć uwagi dotyczące studium oraz wprowadzić zmiany do
projektu studium wynikające z rozpatrzenia uwag osób fizycznych, prawnych i jednostek nie
posiadających osobowości prawnej jest wójt gminy, a nie regionalny dyrektor ochrony
środowiska.

W związku z powyższym postanawia się przekazać Państwa wniosek organowi
właściwemu w sprawie, tj. Wójtowi Gminy Jerzmanowice - Przeginia.

Odpowiadając na Państwa zapytanie dotyczące udostępnienia badań uciążliwości
drogi krajowej nr 94, uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 175, 176 oraz art. 177 ustawy
prawo ochrony środowiska (Dz. U.2016.672 j.t.) „ zarządzający drogą jest zobowiązany
przedłożyć wyniki pomiarów organowi ochrony środowiska tj. Staroście Krakowskiemu oraz
Małopolskiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska. Wyniki pomiarów o których wspomniano
wyżej, nie są przedkładane zgodnie z obowiązującymi przepisami regionalnemu dyrektorowi
ochrony środowiska.
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