
Załącznik do uchwały nr1625/20 
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego  

z dnia 1 grudnia 2020 r. 

 

OBWIESZCZENIE 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

 

o przystąpieniu do sporządzania 

„REGIONALNEGO PLANU TRANSPORTOWEGO   

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2030 ” 

 

Na podstawie art. 6a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju  

(tj. Dz. U z 2019 r. poz. 1295 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust.1, art. 40, art. 54 ust. 2 w 

związku z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (tj. Dz. U. 2020, poz. 283 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o 

przystąpieniu do sporządzania „Regionalnego Planu Transportowego Województwa 

Zachodniopomorskiego do roku 2030” oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko, w tym opracowania prognozy oddziaływania na środowisko 

dla tego dokumentu. 

 

„Regionalny Plan Transportowy Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030” ma służyć 

koordynacji i kompleksowemu planowaniu potrzeb inwestycyjnych w zakresie ponadlokalnych sieci 

transportowych na obszarze województwa zachodniopomorskiego, obejmujących transport drogowy, 

kolejowy, lotniczy, wodny, rowerowy i publiczny. 

 

Z dokumentacją dotyczącą procesu opracowania Regionalnego Planu Transportowego Województwa 

Zachodniopomorskiego do roku 2030, w tym Założeniami Regionalnego Planu Transportowego 

Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 można zapoznać się na stronie internetowej  

www.wzp.pl lub w sekretariacie Wydziału Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Zachodniopomorskiego ul. Pl. Hołdu Pruskiego 8  70-550 Szczecin.    

Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej lub ustnej do protokołu w sekretariacie Wydziału 

Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego  

ul. Pl. Hołdu Pruskiego 8 70-550 Szczecin lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej  

bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail:  

rpt@wzp.pl, w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia.  

Uwagi i wnioski powinny zawierać dane zgłaszającego. Z klauzulą informacyjną dotyczącą RODO 

można zapoznać się na stronie internetowej www.wzp.pl  oraz w siedzibie Wydziału Infrastruktury  

i Transportu. Uwagi. Wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa 

Zachodniopomorskiego. 

Po opracowaniu projektu Regionalnego Planu Transportowego Województwa Zachodniopomorskiego  

do roku 2030 zostanie on poddany konsultacjom w trybie ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju oraz 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. 
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