
Załącznik 1 

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG i WNIOSKÓW  

do Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej  
 

1. Informacja o zgłaszającym 

1 Wyrażam opinię jako: 

osoba prywatna 

reprezentując instytucję/organizację 

2 Nazwa instytucji/organizacji: Urząd Miejski w Wałbrzychu 

 

2. UWAGI i WNIOSKI ZGŁOSZONE do Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych  Aglomeracji Wałbrzyskiej 

Lp. 

ZAPIS W DOKUMENCIE, 
DO KTÓREGO ZGŁASZANE SĄ 

UWAGI/WNIOSKI  

(wraz z podaniem rozdziału i  numeru strony) 

TREŚĆ 

UWAGI/WNIOSKU 
UZASADNIENIE UWAGI/WNIOSKU 

ZATWIERDZENIE 

UWAG/WNIOSKÓW 

1 

Projekt Prognozy oddziaływania na środowisko 

projektu Strategii  Zintegrowanych Inwestycji  

Terytorialnych Aglomeracji  Wałbrzyskiej  

Wprowadzenie do treści 

dokumentu listy projektów 

strategicznych wdrażanych 

w formule pozakonkursowej  

W związku z zatwierdzeniem przez Komisję 

Europejską w  grudniu 2014 r. Regionalnego 

Programu Operacyjnego, Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i  Środowisko, oraz zatwierdzeniem 

zmian zmniejszenia alokacji  dla ZIT AW przez 

członków Aglomeracji  Wałbrzyskiej w styczniu 

2015 r. zasadnym jest wprowadzenie projektów 

drogowych i kolejowych zgodnie  

z załączoną do niniejszego formularza l istą 

projektów strategicznych wdrażanych w formule 

pozakonkursowej. Zakres oddziaływania na 

środowisko jest uzależniony od skali  zgłoszonych 

inwestycji  w zakresie transportu drogowego  

i  kolejowego. 

ZAŁĄCZNIK: Lista projektów strategicznych 

wdrażanych w formule pozakonkursowej  

Zatwierdzono 



2 

Projekt Prognozy oddziaływania na środowisko 

projektu Strategii  Zintegrowanych Inwestycji  

Terytorialnych Aglomeracji  Wałbrzyskiej  

Wprowadzenie do treści 

dokumentu listy projektów 

komplementarnych 

możliwych do realizacji   

w formule poza ZIT 

W związku z zatwierdzeniem przez Komisję 

Europejską w  grudniu 2014 r. Regionalnego 

Programu Operacyjnego, Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i  Środowisko, oraz zatwierdzeniem 

zmian zmniejszenia alokacji  dla ZIT AW przez 

członków Aglomeracji  Wałbrzyskiej w styczniu 

2015 r. zasadnym jest wprowadzenie dodatkowych 

projektów zgodnie z załączoną do niniejszego 

formularza l istą projektów komplementarnych 

możliwych do realizacji  w formule poza ZIT. Zakres 

oddziaływania na środowisko jest uzależniony od 

skali  zgłoszonych inwestycji  do realizacji  na 

obszarze AW. 

ZAŁĄCZNIK: Lista projektów komplementarnych 

możliwych do realizacji  w formule poza ZIT 

Zatwierdzono 

 

 

 
 

 

Projekt w spółfinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państw a w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 


