REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MOLVE
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 351-01/17-01/7
URBROJ: 2137/17-17-11
Molve, 7. srpnja 2017.
Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13,
153/13. i 78/15), i članka 31. stavka 4.Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana
i programa na okoliš („Narodne novine" broj 03/17)i članka 52. Statuta Općine Molve
(„Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 5/13. i 3/15), nakon provedenog
postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja
otpadom Općine Molve za razdoblje od 2016. do 2021. godine, općinski načelnik Općine
Molve donosi
ODLUKU
kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš
Plana gospodarenja otpadom Općine Molve za razdoblje od 2016. do 2021. godine

Članak 1.
Općinski načelnik Općine Molve donio je Odluku o započinjanju postupka ocjene o
potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Molve za
razdoblje od 2016. do 2021. godine KLASA: 351-01/17-01/7, URBROJ:2137/17-17-3 od 25.
svibnja 2017 godine, prema kojoj je Općina Molve provela postupak Ocjene o potrebi
strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Molve za
razdoblje od 2016. do 2021. (u daljnjem tekstu: PGO).
U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno je da Plana gospodarenja
otpadom Općine Molve za razdoblje od 2016. do 2021. (u daljnjem tekstu: PGO) neće imati
vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, na osnovu čega se utvrđuje da nije potrebno provesti
stratešku procjenu utjecaja na okoliš.
Članak 2.
Razlozi za pokretanje izrade Plana gospodarenja otpadom su:
-

prestanak važenja dosadašnjeg Plana gospodarenja otpadom Općine Molve,

-

usklađenje sa usvojenim Planom gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017. – 2022.
godine,

-

strateški dokument potreban za učinkovito gospodarenje otpadom na području Općine
Molve.

1

Članak 3.
U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš u postupku ocjene o
potrebi strateške procjene, Općina Molve zatražila je mišljenja tijela i osoba određenih
posebnim propisima.
U tijeku postupka zaprimljena su sljedeća mišljenja:
-

Hrvatske šume, UŠP Koprivnica, Ur.broj:KC-06-17-1195/02, od. 05.06.2017.:
o mišljenje: ne očekuje se značajan utjecaj na šumu i šumsko zemljište

-

Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, Trg Tomislava dr.
Bardeka 10/10, Koprivnica, KLASA: 351-03/17-01/5, URBROJ: 2137-19-04-17-2, od
05.06.2017.:
o

-

Grad Đurđevac, Upravni odjel za prostorno planiranje, uređenje i komunalne
djelatnosti, KLASA: 351-01/17-01/07, URBROJ: 2137/03-02-01/06-17-2, od
06.06.2017.:
o

-

mišljenje: nema potrebe za provođenje SPUO PGO Općine Molve

Regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske
Piškornica, Matije Gupca 12, Koprivnički Ivanec, broj: 111/17-MJ-66, od
20.06.2017.:
o

-

mišljenje: neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš te je prihvatljiv za
okoliš i nije u ovoj fazi potrebno provesti stratešku procjenu. Prije realizacije
pojedinih zahvata vezanih za gospodarenje otpadom, potrebno je ishoditi sve
dozvole sukladno zakonskoj regulativi koje isključuju mogućnost utjecaja na
okoliš i ekološku mrežu

mišljenje: potrebno da PGO Općine Molve bude usklađen s novim Planom
gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017-2022.

Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu , VGI za mali sliv "Bistra", Antuna
Radića 8b, Đurđevac, KLASA: 351-03/17-01/0000303, URBROJ: 374-26-1-17-3, od
14.06.2017.:
o

mišljenje: S pozicije vodnog gospodarstva predloženi PGO poboljšava opće
stanje okoliša, uključivo i vodno gospodarstvo, kroz smanjenje pritisaka na
vodni okoliš smanjenjem ukupnih emisija zagađujućih tvari, poticanje
izdvajanja opasnih tvari i druge aktivnosti. Potrebno je respektirati važeće
planove vodnog gospodarstva i uvažavati ograničenja korištenja prostora koja
proizlaze iz opasnosti od poplava. Ne očekuju se prekogranični utjecaji
predviđenih aktivnosti. Neke planirane aktivnosti mogu proizvesti trajni
utjecaj u smislu opasnosti od zagađenja podzemnih i površinskih voda, no
utjecaji su pretežito pozitivni u smislu ukupnog smanjenja pritisaka i emisija u
okoliš. Sa stanovišta utjecaja na vode i zaštite voda, ne postoji potreba za
zasebnom strateškom procjenom utjecaja na okoliš

Tijela i/ili osobe određene posebnim propisima od kojih u danom roku nisu
zaprimljena mišljenja:
-

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta
80, Zagreb,

-

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo,
djelatnosti i poljoprivredu, Antuna Nemčića 5, Koprivnica

komunalne
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-

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode
Koprivničko- križevačke županije, Florijanski trg 4/II, Koprivnica,

-

Općina Virje.

na

području

Članak 4.
Općina Molve je nakon provedenog postupka, prije donošenja Odluke u postupku
ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš PGO zatražila i ishodila mišljenje o
provedenom postupku od Koprivničko-križevačke županije - Upravnog odjela za prostorno
uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Antuna Nemčića 5, Koprivnica, sukladno
odredbi članka 30. stavka 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i
programa na okoliš („Narodne novine" 03/17) koje se očitovalo da nije potrebno provođenje
strateške procjene utjecaja PGO na okoliš (KLASA: 351-03/17-01/22, URBROJ: 2137/105/18-17-4, od 06. srpnja 2017. godine).
Članak 5.
Mišljenja smo da izvedba planiranih aktivnosti i zahvata predviđenih PGO ne bi mogla
dovesti do vjerojatno značajnih negativnih utjecaja na okoliš. Prije realizacije bilo kojeg od
zahvata za koje je potrebno ishoditi zakonom propisane dozvole koje uključuju i dodatnu
provjeru o potrebi izrade ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, odnosno procjene
utjecaja na okoliš.
S obzirom na sve prethodno navedeno te uzimajući u obzir kriterije za utvrđivanje
značajnog utjecaja na okoliš, navedene u Prilogu II Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja
strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine" 03/17), utvrđuje se kako za PGO
Općine Molve ne treba provoditi stratešku procjenu utjecaja na okoliš te da je prihvatljiv za
ekološku mrežu.
Članak 6.
Općina će informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne
novine" broj 80/13, 153/13. i 78/15) i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i
zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine" broj 64/08), kojima se
uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Općine
Molve, www.molve.hr
OPĆINSKI NAČELNIK
Zdravko Ivančan
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