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Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 0{ w(ęw0- 2016 roku

Na podstawie art. 48 ust. 4 i art, 49 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 (Dz.U, 201,3 poz. L235)

informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla

dokumentu ,,Program Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybuna|skiego do żO23 roku".

Woparciuozapisyart.48wzwiązkuzart,57ust. 1pkt.2iart.58ust. 1-pkt.2ustawyzdnia3
października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dz.U. 2013 poz.

1235), Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w dniu 07.07.2016 roku roku zwrócił się
z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz do Państwowego
Wojewódzkiego lnspektora Sanitarnego w Łodzi o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny

oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentu.

W odpowiedzi na wniosek:

Regionalny_Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi postanowieniem z dnia 15 lipca 2016,

zna k: WooŚ -|1.477.322,2016.AJa

Państwowy Wojewódzki lnspektor Sanitarny w Łodzi postanowieniem z dnia 18 lipca 201-6,

zna k: PWlS. NSOZNS.9022.I.397 .201-6, 
^Kuzgodnili możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na

środowisko dla dokumentu ,,Program Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do

2Oż3 roku",

uzasadnienie

do odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla

dokumentu ,,Program Rewitalizacji d|a Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 2023 roku"

,,Program Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 2023 roku" to dokument, który ma na

celu wspieranie działań zmierzających do kompleksowej rewitalizacji zdiagnozowanych obszarów
problemowych Miasta. Jego zapisy pozostają spójne ze wszystkimi strategicznymi dokumentami

Miasta oraz wpisują się w realizację celów strategicznych określonych dla województwa łódzkiego,

Polski oraz spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii Europejskiej.

program Rewitalizacji zawiera diagnozę problemowych obszarów miasta w sferach: społecznej,

funkcjonalno-przestrzennej, gospodarczej i środowiskowej. Efektem tej diagnozy jest wskazanie

obszaru rewitalizacji, określenie celów, których realizacja poprawi sytuację na terenach wymagających

interwencji oraz określenie metod osiągnięcia założonych celów, którymi jest realizacja wskazanych

w Programie przedśięwzięć inwestycyjnych i społecznych.



Projekt dokumentu nie przewiduje na terenie gminy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko.

Zarówno sam Program, jak i realizowane w jego ramach zadania inwestycyjne i społeczne uwzględniają
aspekty Środowiskowe oraz przyczyniają się do wspierania zrównoważonego rozwoju i wdrażania
prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony środowiska.

Uwarunkowania lokalizacyjne (w tym odległość od granicy państwa), charakter oraz skala inwestycji
opisanych w Programie daje podstawę do stwierdzenia, że projektowane zamierzenia inwestycyjne,
zarówno w czasie realizacjijak i eksploatacji, nie spowodują wystąpienia oddziaływań skumulowanych
lub transgranicznych w żadnym z komponentów środowiska.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 49 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na

środowisko, uzgodnienia Regiona|nego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowego
Wojewódzkiego lnspektora Sanitarnego w Łodzi, 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,,Program
Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskie go do 2023 roku".

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznejwiadomości poprzez zamieszczenie:

1,. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim,
2, w Biuletynie lnformacji Publicznej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (www..bip.piotrkow.pl)
3. na stronie internetowej Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (Ę&w.Bjatdśa]u.p!);


