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OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 48 ust. 4 w związku z art.46 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.353 ze zm.)
podaję do publicznej wiadomości
informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla miasta Rybnika”.
 
W oparciu o zapisy art. 48 w związku z art. 57 ust. 1 pkt 2 i art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Prezydent Miasta Rybnika pismem z dnia 30.12.2016 roku zwrócił się z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla miasta Rybnika.
W odpowiedzi na wniosek:
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach pismem nr WOOŚ.410.7.2017.BM z dnia 16.01.2017 r. uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu „Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla miasta Rybnika”.
- Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny opinią sanitarną nr NS-NZ.042.1.2017 
z dnia  04.01.2017 r.  uznał,  za zasadne odstąpienie od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla miasta Rybnika
Przy rozważeniu możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko wzięto pod uwagę uwarunkowania wynikające z art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.),
Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, a w szczególności charakter działań przewidzianych w przedmiotowym dokumencie, rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko, odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu: „Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla miasta Rybnika”. Planowane przedsięwzięcia nie kolidują z obszarami podlegającymi ochronie w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.), a ich zakres i skala wyklucza możliwość transgranicznego oddziaływania.


