UZASADNIENIE
Wynikające

z art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o

udostępnianiu

informacji o

środowisku

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko
(Dz.U. z 2018 r., poz. 2081, z późno zm.) dotyczące udziału społeczeństwa w opracowywaniu Studium
uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta

Zgodnie z art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 3

października

2008 r. o

Kędzierzyn-Koźle

udostępnianiu

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny

informacji o

oddziaływania

na

z 2018 r., poz. 2081, z późno zm.) uzasadnienie zawiera informacje o udziale społeczeństwa w

środowisku

środowisko

(Dz.U.

postępowaniu

oraz

o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone
w

związku

z udziałem

społeczeństwa.

Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle
został sporządzony

na podstawie Uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Nr XXIV/196/16 z dnia 28 stycznia

2016 r. o pr?ystąpieniu do sporządzenia projektu studium uwarunkOwań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta
ustawy z dnia

~7

Kędzierzyn - Koźle

oraz z zachowaniem wymogów proceduralnych

określonych

wart. 11

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Udział społeczeństwa

w

sporządzaniu

studium jest gwarantowany poprzez zapisy art. 11 ustawy z dnia

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn zm.) oraz
zapisy art. 46 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale

społeczeństwa

w ochronie srodowiska oraz o ocenach

oddziaływania

na

środowisko

(Dz. U.

z 2018 r. poz. 2081, z późn o zm.).
Zgodnie z art. 46 pkt 1 ustawy o

udostępnianiu

informacji o

środowisku

i jego ochronie, udziale

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocen'ach oddziaływania na Środowisko w 'procedurze opracowania

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle (Uchwała
Nr XXIV/196/16 z dnia 28 stycznia 2016 r.), została przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania
na środowisko.
W ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zapewniono udział społeczeństwa poprzez
następujące działania:

1.

W dniu 28 stycznia 2016 r. podano do publicznej
sporządzenia

wiadomości informację

studium oraz zgodnie z art. 39 cyt. ustawy,

informację

o
o

przystąpieniu

do

przystąpieniu

do

sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do projektu studium. W terminie

wskazanym w ogłoszeniu do projektu studium wpłynęły 104 wnioski, w tym 75 wniosków
których treść pokrywała się ze sObą. Prezydent Mia.sta Kędzierzyn-Koźle, podejmując
zarządzenie

nr 108/GNP/2019 z 71utego.2019 r. uwzględQił 7 wniosków, częściowo uvyzględnił

94 wnioski, a 3 wniosków nie
2.

Uzgodniono

uwzględnił .

zakres i stopnień

szczegółowości

informacji wymaganych

w prognozie

oddziaływania na środowisko z Regi~nalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu w
piśmie z dnia 12 kwietnia 2017 r. (znak pisma: WOOŚ.411.33 . 2017 . ER) oraz z Państwowym

Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kędzierzynie - Koźlu w piśmie z dnia .6 kwietnia 2017 r.
(znak pisma : NZ.4311.01.2017.MJ).
3.

W dniu 7 maja 2019 r. podano do publicznej wiadomości informację o terminie wyłożenia do
publicznego wglądu projektu studium oraz prognozy oddziaływan i a na środowisko. Zgodnie

z obwieszczeniem projekt studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyłożono do
publicznego
przyjętymi

wglądu

w okresie od 14.05.2019 r. do 11.06.2019 r. Dyskusja publiczna nad

w projekcie studium

wyłożonego

rozwiązaniami odbyła się

projektu zmiany studium oraz do prognozy

w dniu 04.06.2019 r. Uwagi do

oddziaływania

na

środowisko mogły

być składane do dnia 02.07.2019 r. W ,",:,yznaczonym terminie składania uwag wp.łynęło 30

uwag, w tym 7, których
podejmując

zarządzenie

treść pokrywała się

ze

sobą.

Prezydent Miasta

nr 357/GNP/2019 z 05.09.2019 r.

Kędzierzyn-Koźle,

zmienione zarządzeniem

nr 368/GNP/~019 z dnia 18.09.2019 r. uwzględnił 11 uwag, częścio'ło(o uwzględnił 3 uwagi,
a 16 uwag nie uwzględnił'. Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwalając studium, nie uwzględniła
wszystkich uwag

nieuwzględnionych

przez Prezydenta oraz

częściowo -

nie

uwzględniła

wszystkich częściowo. nieuwzględnionych przez Prezydenta uwag, w tym samym zakresie ..
Przeprowadzone

działania pozwalają stwierdzić, że udział społeczeństwa

w opracowywaniu przedmiotowego

dokumentu był zgodny z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowis.ka oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U,
z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) i

zapewnił społeczeństwu możliwość

czynnego

udziału

w

kształtowaniu

polityki

przestrzennej, społeczneji gospodarczej miasta oraz składania uwagi wniosków w formie i terminie określonych
ww.

ustawą.

zup , PREZYDENTA MIASTA

zcw. k

