PODSUMOWANIE
dotyczące zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w zakresie wytwórczości i usług w obszarze położonym pomiędzy rzeką Wapienicą,
północną granicą miasta, ulicami Hodowców i Bohaterów Monte Cassino, uchwalonego
uchwałą Nr XXXVI/1169/2004 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 16 listopada 2004
roku, uchwalonej uchwałą Nr XXIII/438/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 29 listopada 2016 roku
Na podstawie art. 55 ust. 3 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 (jednolity tekst Dz. U. z 2016 roku, poz. 353, z późniejszymi
zmianami), informuje się:
1. Do projektu planu nie wykonano wariantowych rozwiązań alternatywnych.
2. Nie przeprowadzono strategicznej oceny oddziaływania na środowisko na podstawie opinii
sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej z dnia
24.03.2016 r., znak ONS-ZNS/522/10/12P/16 L.dz.:1463 oraz uzgodnienia Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 08.03.2016 r., znak
WOOŚ.410.74.2016.AB.
3. Projekt planu został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Dyrekcję Ochrony
Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
4. W trakcie procedury sporządzania projektu planu można było zgłaszać wnioski i uwagi.
W związku z powyższym:
a) po ogłoszeniu o podjęciu przez Radę Miejską w Bielsku-Białej uchwały o przystąpieniu
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego złożono
16 wniosków pochodzących od instytucji i organów uzgadniających i opiniujących projekt
zmiany planu. Wnioski dotyczyły przebiegu istniejących sieci i urządzeń infrastruktury
technicznej, wniosku o uwzględnienie uwarunkowań z Planu Zagospodarowania
Przestzrennego Województwa Ślaskiego,
b) wnioski zostały rozpatrzone i uwzględnione w zakresie dotyczącym zmiany planu poprzez
skierowanie do dalszych prac planistycznych,
c) po zakończeniu okresu wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu nie wniesiono
uwag.
5. Zgłasza się następujące propozycje, dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania
monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu:
a)
zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 20.07.1991 roku o inspekcji ochrony środowiska
organy administracji rządowej i samorządowej, prowadzące rejestry, wykazy i pomiary,
analizy i obserwacje stanu środowiska, są obowiązane do nieodpłatnego udostępniania danych
o stanie środowiska uzyskanych w trakcie ich działalności dla potrzeb państwowego
monitoringu środowiska.
b)
zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (w ramach analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy).

