zrŮJ'ĄDzENIE NR UA.1.2018
BTJRMISTRZA MIASTA REDY
z dnią 5 marca 20l8 r.
}v spľawie podsumowania, o któľym mowa w aľt. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 paździetnika 2008 ľ.
o udostępnĺanĺu ĺnformacjĺo śľodowĺskuĺ jego ochľonie, udziale spďeczeństwa rv ochľonie środowĺskaoÍaz
o ocenach oddzĺalywania na środowisko @z. U . z 20t7 r. poz. t405 z późn. zm.) do miej scowego planu

zagospodaľowania pľzestľzennego fľagmentu miasta Redy w rejonĺe nowego przystanku kolejowego
(zwanego dalej planem).

Przyjęty pÍzeze mnie dokument: projekt planu wraz zpÍogroą oddziaĘwania na środowisko został
skierowany zgodnie z aĺt. 20 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym do zatwierdzenia przez Radę Miejską w Redzie w drodze uchwaĘ. Rada Miejska w Redzie
ptzy jęła plan uchwałą Nr XLl4l 6/20 l 8 w dniu 28 lutego 20 l 8 r'

W niniejszym postanowieniu zamieszczono podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru pľzyjętego
dokumentu w odniesieniu do rozpaĘwanych romłiązań alternatywnych, oĺaz informacje o sposobie wzięcia
pod uwagę i zakĺesie uwzględnienia:'
l. Uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu

alteľnatywnych.

do

ľozpatrywanych rozłłiązaÍt

Projekt planu został spoľządzony na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Redzie Nr XXIII/23 212016 z dnia
puździemlka20l6 r' Teren objęty projektem planu (o powierzchni 17,12ha) obejmuje Tv.IaÍty teren w rejonie
ulic ogrodowej, Gniewowskiej i Drogowców. Dla obszaru objętego planem Miasto Reda posiadało
obowiązujące plany:
19

l) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Reda dla obszaru A pďożonego w rejonie
ulic Gniewowskiej, M. Buczka, Drogowców i Cechowej, zatwierdzoĺy uchwałą ĺlĺXXIX]298l200l z dnja 5
czerwca 200l r. (Dz.Urz. Woj' Pom. zdnla l4września 2001r. Nr73, poz.882),

plan zagospodarowania przesüzennego miasta Redy w rejonie ulic Gdańskiej, Gniewowskiej,
ogrodowej i Cechowej, zatwierdzony uchwałą nĺ XYYl228l2008 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 17 września
2008 r. (Dz.Urz. Woj. Pom. zdľua25listopada 2008 r. Nr 126, po2.2977),

2) miejscowy

3)

miejscowy plan zagospodarowania przesüzennego fĺagmentu miasta Redy w obszarze jednostki ,,D'',
położonejpomiędzy terenami kolejowymi, agĺaĺicąadministracyjną zgminą Wejherowo, zatwierdzony
uchwałą nĺ Y l55l20l l Rady Miejskiej w Redzie z dnia l6 lutego 20ll r. (Dz' Urz. Woj. Pom. z dnia 6 kwietnia
201'l r. Nr 37, poz.876),

plan zagospodarowania przesEzennego fragmentu miasta Redy położonegow Ęonie ulic
Drogowców, Rzemieślniczej i Gniewowskiej, zatwierdzony uchwałą nĺ XXYIĺ279/Ż0\2 z dnia 28 listopada
2012 r. (Dz' Urz. Woj' Pom. z dnia 22 sĘcznia 2013 t. poz. 503).

4) miejscowy

Przyjęty plan

jest zgodny

z

ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przesbzennego miasta Redy uchwalonego uchwałą ľľXXIX/239/97 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 8 kwietnia
1997 r. zpőżniejszymi zmianami.

Głównym celem opracowania pĄektu planu było pĺzeznaczenie obszaru pod tereny zabudowy
mieszkaniowej i usfugowej otaz obsfugi komunikacji wraz zniezbędną infrastľukturą techniczną

i komunikacyjną, w tym nowego przystanku kolejowego. Realizacja planowanego zagospodarowania terenu jest

zgodna z aktualnymi potľzebami izamierzeruami właścicieligruntów oraz kierunkami rozwoju gminy.

Rozwiązanie alteľnatywne mogłoby polegać,na odsĘpieniu od sporządzerua planu. Ponieważ pÍognoza
oddziaýwania na środowisko projekfu planu nie wskazywała na konieczność rozpatrzenia rczuĺiązaíl
alternatywnych Rada Miejska przyjęładokument w kształcie okľeślonymw pĄekcie planu.
2. Informacje o sposobie wzięcia pod uwagę i zakľesĺe uwzględnĺenĺaustaleń zarľaľĘchw pľognozĺe
oddziaływania na środowisko.

Prognoza oddziĄwania na środowisko ,,miejscowego planu zagospodarowania pzestrzennego fragmentu
miasta Redy w Ęonie nowego przystanku kolejowego'' (autor: Bogusław Grechuta, Pracownia Projektowa
Aĺchitektury Kĺajobrazu i Rewaloryzacji Srodowiska, 80_766 Gdansk, ul. Jabłońskiego 2218, opracowana we
wrześniu2017 ĺ.) została sporządzona na podstawie ustawy zdnia 3paździemka 2008 r. oudostępnianiu
Id: l 0856F86-2c80_47AB-9374-69
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infonrracji o środowiskui jego ochronie, udziale spďeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko,zgodnie zprzepisami art. 5l ust.2 oĺaz aĺt.52 ust' l i 2 cyt. Ustawy'

Zgodnie z aĺt. 53 cyt. ustawy, zakĺes i stopień szczegółowości infoľmacji wymaganych w prognozie
oddziaływania na Środowisko został przesłany do uzgodnień w wyniku wysĘpienia Burmistrza Miasta Redy do
Regionalnego Dyrektora ochĺony Środowiska w Gdańsku (pismo z diia 22 listopada 2016 t. o sygn'
UA.6'12l.l.3'7 '2016\ i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
z dnia
22|istopada20|6r. o sygn.UA.6'I2|.l.3.8.20l6). Regionalny DyrekÍor ochĺony
przesłał

do przedmiotowej sprawy pismem z dnia ó grudnia
oŚ-GdwZP.4ll.20.59.2016'JK.1 (data wpływu do tut. urzędu 12 grudnia Ż016r.). Państwowy Powiatowy InspełÍor
Sanitarny w Wejherowie nie przesłał opinii w :qĺznaczonym temlinie.
uzgodnienie

Zakres merytorycmy prognozy oddziaływania na środowisko oraz zakĺes i stopień szczegółowości informacji
w niej zawarĘch uwzględnia postanowienia wyżej wymienionego uzgodnienia.

Prognoza oddziaływania na środowisko była opracowywana jednocześnie ze spotządzaniem projektu planu.

Dzięki temu możliwe było uwzględnienie w pĺojekcie planu zapisów zapewniających ochronę środowiska,
w szczególności w zakresie ochĺony zdrowia ludzi. W zvłiązku zpowyższym' prognoza oddziaĘwania na
środowisko nie zawiera rozłłiązań alternaĘwnych w stosunku do zawaĘch w projekcie planu'
3. Informacje o sposobie wzĺęcĺapod uwagę ĺ zakľesie uwzględnienia opinii wlaścirvych organów,
których mowa w art. 57 i 58 ustawy z dnĺa 3 paździeľnika2008 ľ. o udostępnĺaniu ĺnformacji o śľodowĺsku
ĺ jego ochľonĺe,udziale spoleczeństwa w ochľonie śľodowiska oraz o ocenach oddzialywania na śľodowisko.
o

Projekt planu wraz zpÍognozą oddziaływania na środowisko został przedstawiony przezBulrlistrza Miasta
Redy pismem z dnia 21 pużdziemika 2017 r. o sygn. IJA.672l.l.3.29.20l6 stosownie do aĺt. 17 pkt 6 ustawy
zdnia 27 maÍca 2003r, oplanowaniu izagospodarowaniu przestŻennym (Dz.U. z2017 r. poz.l073) do

zaopiniowania Pomorskiemu Państwowemu Wojewódzlciemu Inspektorowi Sanitamemu w Gdańsku
i Regionalnemu Dyľelĺ:torowi ochrony Śľodowiska w Gdańsku.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdansku pismem znak: oNS.9022.4.374.20l7.wR

zdnia l7listopada 20l7r. (data wpływu do tut. urzędy 22listopada 2017ĺJ1 zaopiniował projekt planu
pozyýwnie bez uwag. Regionalny Dyrektor ocbĺony Środowiska w Gdańsku pismem zĺrali: RooŚ-cd_

zdĺia 14listopada 2017 r. (data wpływu do tut. urzędu 20listopada 2017 r.) odsĘpił
od uzgodnienia projektu planu, natomiast pismem znak: RDoŚ-Gd-wZP.4lo.2o.62.2ol7.jr z dnia 15 listopá-da
2017 r' (data wpływu do tut' urzędu 20listopada 2017 r.) zaopiniował projekt planu pozytywniez uwagami.
Uwag nieuwzględniono, bowiem są one powieleniem przepisów odrębnych' Zatem ustalenia te są nadrzędne
nad ustaleniami planu.
wZP.610'20.35.2017.IK

4. Infoľmacje o sposobie wzĺęcia pod uwagę i zakresie uwzględnĺania uwag i wniosków.

PĄekt planu został sporządzony zgodnie zproceduľą określonąwart.17 ustawy zdnia

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przewidującą,

27 marca 2O03r.

m'in. możliwośóskładania wniosków do

planu, opiniowanie i uzgodnienie pĄektu p|anu przez właściweinstytucje i oĺgany, wyłożenieprojektu planu
wÍaz zprognozą oddziaVwania na środowisko do publicznego wglądu' przeprowadzenie dyskusji publicznej
nad ĺozłłiązaniamiprzyjętymi w projekcie planu oraz możliwośćskładania uwag do projektu dokumentu,

atakże - zgodnie zustawą zdnia 3paździemika 2008r. oudostępnianiu informacji ośrodowisku ijego
ochĺonie' udziale społeczeństwa w ochronie środowiska otaz o ocenach oddziaýwania na środowisko _
z moŹliwościąskładania uwag i wniosków w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko.

W śladza podaniem do publicznej wiadomościo przysĘpieniu do sporządzenia planu, ogłoszono o terminie
składania wniosków do planu na tablicy ogłoszeń w |Jrzędzie Miejskim w Redzie, w prasie ,,Gryf
Wejherowski'' i na stronie inteľnetowej BIP. w Wznaczonym teľminie wpłynęływnioski od ustawowo
uprawnionych organów do uzgadniania i opiniowania planu. PowyŻsze wnioski zostaĘ spehrione.
Wnioski, o których mowa w art. 17 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu pľzestrzennym, składane
przez instytucje i organy właściwedo opiniowania i uzgadniania pĄektu planu, a także przez zawiadomionych
o przysĘpieniu do sporządzerua planu zarządców infrastruktury technicznej, zostaĘ w niezbędnym zakľesie
uwzględnione w projekcie planu. W wyniku procesu opiniowania i uzgadniania pĄektu planu wraz zptognozą
oddziaływania na środowisko uzyskano wymagane prawem uzgodnienia i opinie. W wyniku wyłożenia do
publicznego wglądu projektu planu wraz zprognoą oddziaĘwania na środowisko w terminie okĺeślonymdla
składania uwag do projektu dokumentu oÍaz uwag i wniosków w zvłiązkll z postępowaniem w sprawie
strategicznej oceny oddziaĘwania na środowiskowniesiono uwagi. Wszystkie uwagi odrancono' W związku
zpovłyższym nie wprowadzono zmian do projektowanego dokumentu'
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5. Informacje na temat postępowania doĘczącego tľansgranicznego

oddzĺaĘwanĺana śľodowisko.

W prognozie oddziaĘwania na środowiskoprojektu planu stwierdzono brak możliwego transgranicznego
oddziaĘwania na środowisko projektu dokumentu z uwagi na lokalizację obszaru objętego planem oraz
miejscowe oddziaływanie planowanych inwesýcji'

Nie wystąpiła w zvĺiązku z ým konieczność przeprowadzenia procedury oddziaływania na

środowisko,

ustawy zdrua 3 pażdziemika 2008 ľ. o udostępnianiu informacji
o środowiskui jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiskaoraz o ocenach oddziaĘwania na
środowisko (Dz.U. z20l7 Í. poz. t405 zpőźn. zĺl.).
o której mowa w art.

6.

l04 oraz art.l

13

1
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Infoľmacja na temat pľopozycji doĘczących metod i częstotlĺwoścĺpľzeprowadzanĺa monĺtoľĺngu

skutków realĺzacji postanowień dokumentu.

Wdrażanie w Ęcie planu polegać będzie na realizacji inwestycji na podstawie decyzji administracyjnych
pozwoleniu na budowę (dla inwesýcji wymagających takiej decyzji) oĺaz zzakĺesu ochrony środowiska'
Proces budowlany polegał będzie kontroli właściwychorganów na podstawie przepisów odrębnych.
o

Monitoĺing skutków realizacji planu w ujęciu całościowymodbywać się będzie w wyniku analizy
w zagospodarowaniu przestrzennym, przeprowadzanej na postawie art.32 ust. 1 ustawy z dnia27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. zŻ0l'| Í' poz.1073 zpóźn. zn.), co najmniej raz
w kadencji Rady Miejskiej w Redzie.

W wyniku ana|izy będzie możliwe, w ruzie stwierdzenia negatywnego oddziaływania na środowisko
prowadzonych działalności,zobowiązanie podmiotu korzystającego ze śľodowiskado sporządzenia
iprzedłożenia przeglądu ekologicznego, zgodnie zprzepisami dziafu V wýtule III ustawy zdna27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U' z2017r' poz.519zpőźn. zm'). Wprzypadku wystąpienia szkód
w środowisku lub niedopełnielia przez pođmiotkorzystający ze środowiska przepisów o ochĺonie środowiska,
możliwe będzie zastosowanie adekwatnych środków, przewidzianych w tytule VI cyt' ustawy.
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