Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/481/16
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 25 kwietnia 2016 roku
UZASADNIENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W 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
1. Podstawa prawna.

Postępowanie z udziałem społeczeństwa prowadzone było w ramach strategicznej oceny

oddziaływania na środowisko na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r poz. 1235 z późn. zm.).
2. Przedmiot postępowania.

Przedmiotem postępowania był projekt „Strategii rozwoju turystyki w województwie

wielkopolskim do 2020 roku” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Celem podania
do publicznej wiadomości opracowanych dokumentów było przedstawienie założeń i zapisów

projektu Strategii wraz z Prognozą oraz zapoznanie się z ewentualnymi wnioskami i uwagami
społeczeństwa.

3. Organizacja i forma postępowania.

Ogłoszenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do przeprowadzenia

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Strategii rozwoju turystyki
w województwie wielkopolskim do 2020 roku” opublikowano 22 czerwca 2015 roku:
–

w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.umww.pl,

–

na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego:

–

w dzienniku o zasięgu regionalnym (publikacja w „Głosie Wielkopolskim”),

–

www.umww.pl,

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu przy al. Niepodległości 34.

Ogłoszenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych w ramach strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko projektu Strategii opublikowano 7 stycznia 2016 r.:
–

w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.umww.pl,
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–

na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego:

–

w dzienniku o zasięgu regionalnym (publikacja w „Głosie Wielkopolskim”),

–

www.umww.pl,

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu przy al. Niepodległości 34.

Stosowne dokumenty udostępnione zostały w siedzibie Departamentu Sportu i Turystyki

(al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań), na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (www.umww.pl) oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej (www.bip.umww.pl). Uwagi i wnioski można było składać, w sposób określony
w art. 40 ustawy, to jest:


w formie pisemnej,



za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich



ustnie do protokołu,

bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r.
o podpisie elektronicznym.

4. Terminy postępowania.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r poz. 1235 z późn. zm.) konsultacje społeczne

projektu „Strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku”

wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Strategii trwały 21 dni. Uwagi i wnioski
można było składać od 7 stycznia 2016 roku do 28 stycznia 2016 roku włącznie.
5. Sposób uwzględnienia uwag i wniosków zgłoszonych w toku postępowania.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków był Marszałek Województwa
Wielkopolskiego. W ramach postępowania z udziałem społeczeństwa w przewidzianym terminie
nie zgłoszono żadnych uwag, wniosków ani zastrzeżeń od społeczeństwa.

6. Opinia

Wielkopolskiego

Państwowego

Wojewódzkiego

oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Inspektora

Sanitarnego

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 oraz art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r poz. 1235 z późn. zm.)
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zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Wielkopolskiego

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z prośbą o zaopiniowanie projektu
„Strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku” wraz z Prognozą
oddziaływania na środowisko.

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, pismem nr DN-NS.9012.154.2016

z 4 lutego 2016 r., pozytywnie zaopiniował projekt Strategii wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko.

W Prognozie uwzględniono i wprowadzono zalecenia wskazane w opinii Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Poznaniu, zawarte w piśmie nr WOO-III.410.12.2016.MM.1 z 5 lutego
2016 r.
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