Druk nr 43/7
Uchwała Nr .............
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia ............. 2009r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/514/09 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 marca 2009
r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009-2015
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz.
1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180,
poz.1111, Nr 223 poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420)
Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje
§1.
W załączniku do uchwały nr XXXVI/514/09 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 marca 2009 r.
w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009-2015
dokonuje się następujących zmian:
1) w rozdziale 1 „Streszczenie” na stronie 7 zmienia się zapis dotyczący szacunkowej
wartości zaplanowanych prac w latach 2009-2015 jak w załączniku nr 1 do niniejszej
uchwały.
2) w rozdziale 5 „ Planowane działania w latach 2009-2015 na obszarze rewitalizowanym”
podrozdziale 1.2. „Obszar II. Ciąg ulic Bałtycka, Morska, Grunwaldzka w kierunku
Bierkowa” skreśla się zadanie nr 87 pn. „Modernizacja dwumiejskiego szlaku kolejowego
(linia nr D29-405) na odcinku Słupsk-Ustka wraz z włączeniem systemu bocznic na
terenie Słupska i Ustki”.
3) rozdział 7. „Plan finansowy programu rewitalizacji na lata 2009-2015” otrzymuje
brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.
§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Słupsku
Zdzisław Sołowin

UZASADNIENIE
1. Przedstawienie istniejącego stanu w dziedzinie, która ma być normowana.
Aktualnie obowiązuje Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009-2015 przyjęty
przez Radę Miejską w Słupsku Uchwałą nr XXXVI/514/09 w dniu 25 marca 2009 r.
2. Wyjaśnienie celu i potrzeb podjęcia uchwały.
Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) w zakresie prognozy oddziaływania na środowisko wynika,
że prognozy oddziaływania na środowisko wymagają projekty:
•

koncepcje przestrzennego zagospodarowania kraju, studia uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy, plany zagospodarowania przestrzennego oraz
strategie rozwoju regionalnego,

•

polityki, strategie, plany lub programy w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu,
telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa,
rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, opracowanych lub przyjmowanych przez
organy administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

•

polityki, strategie, plany lub programy inne niż wymienione w pkt 1 i 2, których realizacja
może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000 jeżeli nie są one
bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony.

W związku z powyższym Urząd Miejski w Słupsku wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Gdańsku z prośbą o analizę i ustalenie czy Lokalny Program Rewitalizacji Miasta
Słupska na lata 2009-2015 wymaga wykonania oceny oddziaływania na środowisko. W odpowiedzi
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska odstąpił od przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko pod warunkiem usunięcia z Programu zadania pn. „Modernizacja dwumiejskiego
szlaku kolejowego (linia nr D29-405) na odcinku Słupsk-Ustka wraz z włączeniem systemu bocznic
na terenie Słupska i Ustki, które nie wpisuje się w definicję rewitalizacji a jego realizacja może
znacząco oddziaływać na środowisko.
3. Wykaz różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym.
Nie dotyczy.
4. Charakterystyka przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych.
Nie dotyczy.
5. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały.
Nie dotyczy.
6. Źródła finansowania.
Budżet Miasta Słupska, Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata
2007-2013, środki partnerów zewnętrznych.

