
 Uzasadnienie

do „Lokalnego Programu Rewitalizacji  Gminy Miasta Pszów na lata 2010 – 2015  - 
aktualizacja” przyjętego Uchwałą nr XLIII/345/2010 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 26 
października 2010 r. 

o  którym  mowa  w  art.  42  ustawy  z  dnia  3  października  2008  r.  o udostępnianiu 
informacji  
o środowisku i  jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 Nr 199, poz. 1227 z późn. zm) 
dotyczące udziału społeczeństwa  w postępowaniu dotyczącym strategicznej oceny 
oddziaływania  na  środowisko  oraz  sposobie  rozpatrzenia  i  zakresie  uwzględnienia 
uwag i wniosków zgłoszonych w związku z udziałem społeczeństwa.

W związku z przyjęciem „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Pszów na lata 2010 – 
2015 - aktualizacja” zwanego dalej Lokalnym Programem Rewitalizacji bądź LPR oraz w ramach 
przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zapewniono udział 
społeczeństwa poprzez następujące działania:

-  podano  do  publicznej  wiadomości  informację  o  przystąpieniu  do  sporządzania 
Lokalnego Programu Rewitalizacji,
- na etapie formułowania LPR przeprowadzono spotkanie z partnerami społecznymi  
(15 grudnia 2009 r.) oraz przeprowadzono otwarty proces ankietyzacji (od 15 grudnia 
2009  r.  do  15  stycznia  2010  r.)  umożliwiające  składanie  własnych  projektów 
rewitalizacyjnych,
-  uzyskano uzgodnienie zakresu i  stopnia szczegółowości informacji  wymaganych  
w  prognozie  z  Regionalnym  Dyrektorem  Ochrony  Środowiska  w  Katowicach  oraz 
Śląskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym,
- poddano projekt LPR wraz z prognozą oddziaływania na środowisko opiniowaniu  
i uzgodnieniu z właściwymi organami. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz 
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w swoich stanowiskach nie zawarli 
uwag,
- wyłożono do publicznego wglądu projekt programu wraz z prognozą oddziaływania 
na  środowisko  w  okresie  od  15  września  do  8 października  2010 r.,  o  czym 
poinformowano dnia 15 września 2010 r. w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie 
internetowej Gminy Miasta Pszów,



-  w  procedurze  składania  uwag i  opiniowania  wyłożonych  do publicznego  wglądu 
dokumentów  –  LPR  wraz  z  prognozą  oddziaływania  na  środowisko,  nie  zostały 
zgłoszone uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko. Zgłoszono jedynie uwagi 
do  LPR,  które  jednak  miały  charakter  bezprzedmiotowy,  gdyż  dotyczyły  dopisania 
projektów do LPR (wnioskujący nie zgłosili ich w przewidzianym terminie ankietyzacji 
na  etapie  formułowania  LPR)  lub  modyfikacji  ujętych  w  dokumencie  projektów 
rewitalizacyjnych, co jest możliwe jedynie na drodze aktualizacji dokumentu.

„Lokalny  Program  Rewitalizacji  Gminy  Miasta  Pszów  na  lata  2010  –  2015   - 
aktualizacja” przyjęto Uchwałą Nr XLIII/345/2010 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 26 
października 2010 r.


