UCHWAŁA NR XX/256/2016
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 24 marca 2016 roku
zmieniająca uchwałę nr X/96/2015 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 czerwca
2015 roku w sprawie: przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta
Leszna”.

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm. ) Rada Miejska Leszna
uchwala, co następuje:
§ 1.
§ 1 otrzymuje brzmienie :
Uchwala się i przyjmuje do realizacji „Plan gospodarki niskoemisyjnej wraz z elementami
Planu mobilności miejskiej dla Miasta Leszna”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna
Sławomir Szczot

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XX/256/2016 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 marca 2016 roku
w sprawie: zmiany „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Leszna”.
„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Leszna” został przyjęty Uchwałą Rady
Miejskiej Leszna nr X/96/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku.

Jest to dokument określający cele strategiczne i szczegółowe oraz działania
konieczne dla ich osiągnięcia wraz ze wskazaniem ich szacunkowych kosztów
i przewidywanych źródeł finansowania. Ponadto ustala zasady monitorowania i raportowania
wyników prowadzonej polityki ekologiczno-energetycznej. Opracowany plan gospodarki
niskoemisyjnej oraz zaplanowane działania przyczynią się do poprawy stanu środowiska i
jakości życia mieszkańców na terenie miasta Leszna.
Projekt dokumentu
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko uzyskał
pozytywne opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz
Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
Ponadto zgodnie z art. 30 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 (jt. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.) zapewniono
możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym opracowania niniejszego
dokumentu poprzez podanie do publicznej wiadomości informacji o opracowaniu projektu
Planu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią i składania uwag i wniosków.
Dokument był dostępny zarówno w siedzibie organu jaki i poprzez Biuletyn Informacji
Publicznej.
Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą koncentrują się głównie
na
uszczegółowieniu i doprecyzowaniu działań określonych w pierwotnej wersji dokumentu,
a ponadto opracowanie zostało uzupełnione o zagadnienia związane ze zrównoważoną
mobilnością miejską ( w formie załącznika „Plan mobilności miejskiej dla miasta Leszna”).
Plan mobilności miejskiej jest dokumentem, w którym dokonuję się analizy aktualnego stanu
zbiorowego transportu pasażerskiego na terenie gminy, a następnie wskazuje sposoby jego
usprawnienia. Celem Planu mobilności jest stworzenie takiego systemu usług
transportowych, które będą bezpieczne, ekologiczne, efektywne kosztowo i będą wpływały
pozytywnie na jakość życia mieszkańców.
Na potrzeby opracowania Planu Mobilności Miejskiej przeprowadzono ankietyzację
mieszkańców związaną z podróżowaniem na terenie miasta Leszna. W ankiecie pytano
m. in. o informacje o wypełniającym (przynależność do grupy zawodowej, przedział
wiekowy czy płeć), sposób podróżowania w mieście, problemy napotykane podczas
podróży transportem publicznym, a także pomysły na poprawę systemu transportowego
w mieście.
Zmiana Planu gospodarki niskoemisyjnej w ww. zakresie była konieczna m.in. z
uwagi na wymogi stawiane gminom przez instytucje wdrażające POIiŚ i WRPO 2014+.
Z uwagi na fakt, że planowana zmiana „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta
Leszna” nie spowoduje ingerencji w obszary chronione w tym obszary Natura 2000 oraz nie
wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko, nie zaistniał obowiązek przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko wynikającej z art. 46 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 poz. 1235 ze zm.).
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Opracował :
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska

