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Dotyczy: uzgodnienia odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływanra
na środowisko projektu ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Zagórów''
i ewentualnego uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji
wymaganych w prognozie oddział1łvania na środowiskoww. projektowanego
dokumentu.

Nawiązując do pisma z 9.10.2015 r. (data wpĄvu: 12.10.2015 r.), uzupełnionego
pismem z 17.1l.2015 r. (data wpływu: l9.l l.20l5 r') w sprawie uzgodnienia odstąpienia od
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowiskodla projektu
''Planu
gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Zagórów" i ewentualnego uzgodnienia zakresu
i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko
ww. projektowanego dokumentu, informuję, ze ww. proj ekt doĘ1ry9q!9-1ie yymagą
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na śródowisko.
Zgodnie z aft' 48 ust' 1 ustawy z dnia 3 pażdziemika 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jegtl ochronie, udziaie społeczelisiwa w oclrronie środtlwiska oraz cl ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)' zwanej dalej ustawą ooś,
organ opracowujący projekty dokumentów' o których mowa w art. 46 pkt 2, moŹe po
uzgodnieniu z właŚciwymi organami, o których mowa w art. 51 i 58 (w przedmiotowym
przypadku regionalnym dyrektorem ochrony środowiskai państwowym wojewódzkim
inspektorem sanitamym), odstąpió od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania rra
środowisko,jeże|i uzna, Że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje
Ziaczącego oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 48 ust. 2 ustawy oośodstąpienie od
przeprowadzenia strategicznej ocęny oddziĄwania na środowisko w przypadku
dokumentów, o których mowa w art. 46 pkt 2, moŻe dotyczyÓ wyłącznie projektów
dokumentów stanowiących niewielkie modyfikacje przyjętych juŻ dokumentów lub
projektów dokumentów dotyczących obszarórv w granicach jednej gminy. Zgodnie z atl'. 46
pkt 2 ustawy oośprzeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
wymagaj ą projekty polityk, Strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu,
energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa,
rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywanych lub
przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływaó na środowisko, tj. przedsięwzięć
wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaŁywać na środowisko (Dz.U. Nr 213' poz. 1397 ze zm.).

W piśrnie z 9.10.201'5 r. wskazano, ze projekt Planu ,.dotyczy obszarów w granicach
jednej gminy i za'wiera inwestycje, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko''.
W związku z tym ,,wy7nacza ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięó mogących znacząco
oddziat}łvac na środowisko".
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Zgodnie z informacjami zawartymi w piśmie z 9'10.2015 r., projekt Planu przewiduje
działania służącezwiększeniu efektywności energetycznej, optymalizacji wykorzystania
energii, ograniczeniu emisji Co2. Zgodnie z ,,Harmonogramem działań'' Zawartym
w proj ekcie Planl, załączonym do pisma z 9.1 0.2015 r., zaplanowano następujące działania:
_ .,termomodemizacja obiektów uŹyecznościpub1icznej,
_ produkcja energii elektrycznej na potrzeby budynków uŻlecznościpublicznej,
modernizacja energochłonnej infrastruktury wodno_kanalizacyjnej wraz z pozyskiwaniem
prz) niej energii elek trl cznej.
rozbudowa i modemizacja oświetlenia ulicznego,
- gazyfikacja gminy,
_ ograniczanie emisji zanieczyszczeń powstających Ze spalania paliw na potrzeby c.o,
przygotowanie ciepłej wody użytkowej Za pomocą altematywnych sposobów pozyskania
energii pierwotnej,
montaz instalacji fbtowoltaicznych na obiektach mieszkalnych,
_ modemizacj a budynków wielorodzinnych,
_ modemizacja dróg gminnych,
_ budowaścieżekpieszo-rowerowych'
zakup poj azdów niskoemisyjnych,
wzrost świadomościekologicznej w sektorach usług, przemysłu i budownictwa poprzez
szkolęnia w Zaklesie gospodarki niskoemisyjnej,
_ wzroSt \łykorzystania enęrgii zoZEw sektorze przedsiębiorczym obszaru'
szkolenia interesariuszy projektu w zakresie gospodarki niskoemisyjnej,
_ promowanie postaw ekologicznych oraz organizowanie akcji społecznych związanych
z ograniczeniem emisji oraz stosowaniem oZE wśród mieszkańców gminy,
_ opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego umożliwiającego lokalizację
cldnawialnycl'L zródeł encrgii.
opracowanie projektu załoŻei do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe".

W piśmiez 9'10'2015 r.

napisano: ,.Spośród zaplanowanych do realizacji działań
negatywny wpływ na środowisko rnogą potencjalnie mięó termomodernizacje budynków,
przy czyfi skala tych inwestycji i lokalizacja sprawiają że nie są one kwalifikowane do
procedury oceny oośwg ww. Rozporządzenia". Ponadto stwierdzono: ,.Przed rozpoczęciem
prac tefmomodemizacy.inych, zarządca budynku powinien zleció uprawnionemu ornitologowi
inwentaryzację przyrodniczą w zakresie występowania chronionych gatunków ptaków.
Inwerrtaryzację należy również przeprowadzió pod kątem występowania chronionych
gatunków nietoperzy. W przypadku stwierdzenia występowania chronionych gatunków
ptaków bądźnietoperzy w celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania zostaną
zaplanowane działania zapobiegawcze oraz środkizaradcze, polegające przede wszystkim rra
zapewnienilt altematywnego schronienia, równowaŻącego ub1tek miejsc w wyniku remontu.
Dodatkowo uwzględniony zostanie okres lęgowy ptaków oraz hibemacji nietoperzy"'

W

odnicsieniu do działań dotyczących montażu instalacji tbtowoltaicznych na
budynkach użlecznościpublicznej oraz budynkach mieszkalnych wskazano, że zadania te
.'nie mają negatywllego wpływu na środowisko, wręcz przeciwnie ich realizacja przyczyni się
do zwiększenia udziału energii pochodzącej ze Źródeł odnawialnych''.

W

odniesieniu

do

zadania ,'modemizacja energochłonnej inliastruktury wodnokanalizacyjnej wraz z pozyskiwaniem przy niej energii elektrycznej'' w piśmiez |1 .1I '2015 r.
wskazano, Że ,,działanie to polega (...) na montaŻu instalacji lotowoltaicznych przy 5
najbardziej energochłonnych obiektach (...). Vloce pojedynczych instalacji fotowoltaicznych
m\eszczą się w przedziale od 18 do 40 kWp (. . .) Instalacje o takiej rnocy nie mają
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negatywnego wpływu na środowisko''. Ponadto wskazane działanie zakłada również budowę
sieci kanalizacji sanitarnej o długości6200 m. W piśmie napisano, że ,'negatywne
oddziaływanie na środowisko nastąli jedynie 'N fazie realizacji przedsięwzięcia i będzie ono
polegaó m.in. na emisji zanieczyszczen do powietrza, która jest zwięana z pracą maszyn
i urządzeń wykorzystywanych przy realizacji robót budowlanych, jednak ilośó emitowanych
zutieczyszczen nie wpłynie w sposób znaczący na pogorszenie się stanu czystości powietrza
w obszarze real.izacji przedsięwzięcia". W odniesieniu do możliwościwystą;ienia hałasu
wskazano, że
miał charakter okresowy, a uciążliwośóz nim zwięana ustanie wraz
',będzie
z zakończeniem prac budow1anych''' Ponadto w piŚmie napisano, że planowane
przedsięwzięcie będzie ,,prowadzone poboczem wzdłuż drogi powiatowej'' oraz wskazano, Że
,'teren po zakończeniu robót zostanie prz1łvrócony do stanu pierwotnego. oddział}łvanie
związane z fazą przygotowania przedsięwzięcia i budowy będą miały charakter odwracalny
oraz będą krótkotrwałe' nie powodując negat;łvnego oddziaływania na środowisko''.

W odniesieniu do działania ,'gazyfikacja gminy" w piśmięz 1'7 .11.2015 r. wskazano, Że
,.zadanie to obejmuje budowę gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami do
budynków''. W przedmiotowym dokumencie zakłada się budowę gazociągu o ciśnieniudo
pod uwagę przejściowy charakter prac (...) wpływ
0,5 MPa. W piśmie napisano, Że
''biorąc
powietrza
będzie
ograniczony
do bezpośredniego sąsiedztwa gazociągu, nie
na stan czystości
stanowiąc zagroŻenia dla środowiskaoraz okolicznych mieszkańców. ('..) oddziaływanie
będzie krótkotrwałe i odwracalne, po zakończeniu realizacji inwestycji brak negatywnego
oddziaływania''. Ponadto ,,przed realizacją inwestycji na etapie jej planowania zostanie
przeprowadzona inwentaryzacja przyrodnicza' po to by zaprojektowaÓ wariant' który
w najmniejszy sposób będzie oddziaływał na florę i faunę danego terenu".

W odniesieniu do zadania ..modemizacja dróg gmirrnych'' wskazano, że ,,inwestycja ta
może mieó negatywne oddziaływanie na śror]owisko jeclynie rv fazlł realizac1i inwestycji
(...). lnwestycje będą prowadzone na terenie zabudowanym i zurbanizowanym, gdzie nie
występrrj ą chronione gatunki roślin".

W

odniesieniu do działania dotyczącego tworzenia infrastruktury technicznej dla
turystyki rowerowej napisano: ,,Planuje się budowę ścieŻkirowerowej na szlaku po byłym
torowisku r' Zagórowa do Gizałek. (...) Inwestycja ta nie będzie negatywnie oddziałyr,vaÓ na
chronione gatunki roślini zwierząt. Przy budowie infrastruktury technicznej należy pamiętaó
o odpowiednim zabezpieczeniu terenu, ponadto wycinłę drzew na|eży ograniczyć do
rninimum".

W piśmie podkreślono, że ,'działania zapisane w planie będą pozytywnie oddziaływać

na środowisko, mimo krótkotrwałych, negatywnych oddziaływań' które mają mniejszą skalę.

Największe negatywne oddziaływanie na środowisko przewiduje się w fazie realizac.|i
i modemizacji planowanych przedsięwzięó. Są to głównie naruszenia powierzchni ziemi'
wytwarzanie odpadów budowlanych, zaleganie mas ziemnych czy emisja spalin i hałasu
z fi|aszyn budowlanych. Potencjalne negatywne oddziaływanie można ograniczyó do
minimum poprzez prawidłowe zabezpieczenie techniczne Sprzętu oraz terenu budowy,
selektywne gromadzenie powstałych odpadów oraz przekazywanie ich uprawnionym firmom
do unieszkodliwiania bądż odzysku, a takŻe poprzez stosowanie odpowiednich technologii
i materiałów. Realizacja wyżej wymienionych inwestycji ptzyczyni się do poprawy jakości
powietrza, a tym samym do poprawy pozostałych komponentów środowiska. (...) Ze względu
na roózaj zaplanowanych do realizacji działań nie wystąpią Żadne ryzyka dla zdrowia ludzi'
ani zagrożenia środowiskowe' Przewidziane Projektem Planu ramy działania' stworzą warunki
dla lepszej kondycji zdrowotnej społecznościlokalnej oraz przyczynią się do ograniczenia
zagr ożen dla środowiska''.
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Na terenie gminy Zagórów położone są następujące obszary chronione na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 r., poz. 1651):

_
_

obszar chronionego krajobrazu o nazwie Pyzdrski,
nadwarciański Park Kraj obrazy,
obszar mający znaczenie dla Wspólnoty ostoja Nadwarciańska PLH300009,
obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Srodkowej Warly PLB300002.

Realizacja zadan przewidzianych w projekcie Planu przyczyni się do redukcji
niekorzystnego \łpływal na środowisko, a tym Samym do lepszego zachowania wartości
obszarów przyrodniczych. Jak wynika z ana|izy załoŹeń projektu Planu, planowane działania
będą zrealizowane na terenach zabudowanych. W piśmiewskazano' Że przed realizacją
inwestycji Zostaną przeprowadzone inwentaryzacje przyrodnicze w celu zminimalizowania
negatywnego wpłyuĄl planowanych działan na środowisko. Realizacja załoŻeń proj ektu Planu
nie wpłynie negatywnie na obszary Natura 2000, a takŻe na środowisko, w szczególności na
zwierzęIa, rośliny i różnorodnośó biologiczną.

Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzono, Że przewidziane w projekcie Planu działania
dotyczą w głównej mierze działań w obrębie zabudowy, w tym jak wskazano wyŻej
m.in. ,'temomodernizacji obiektów uż1.tecznościpublicznej", ,,modemizacji budynków
wielorodzinnych'', ,,zakupu pojazdów niskoemisyjnych'', ,'montażu instalacji
fotowoltaicznych na obiektach mieszkalnych"'
ścieżekpieszo-rowerowych'',
',budowy
dróg gminnych" . Zatem realizacja powyższych działań w znacznej mierze
'.modemizacji
dotyczy obiektów istniejących lub nowoprojektowanych zlokalizowanych na telenach
Zurbanizowanych. Stąd wpływ tych przedsięwzięó na środowiskobędzte znacznte
ograniczony. Negatywne oddziaływania mogą wystąlió w fazie realizacji inwestycji. Będą
to jednak oddziaływania okresowe o charakterze lokalnym i trudne do uniknięcia
w pizypadku działań obejmujących ioboty budowlano-remontowe i prace montażowe.
odpowiednia organizacja prac budowlano-remontowych i montażowych możę W Znaczący
sposób ograniczyó ich ęwentualny negatywny wpływ na środowisko. Budowa ścieżek
rowerowych stanowiÓ będzie alternatywę dla osób zmotoryzowanych, a tym samym zapewni
możliwośćwykorzystania nieemisyjnego środka transportu - rowelu. oddziaływanie
transpoltu na jakośćpowietrza i hałas jest związane w duŻej mierze z jakością
eksploatowanych pojazdów. Zatem wymiana lub modernizacja środków transpońu równieŻ
przyczynić ma się do ograniczania wpływu transpońu na środowisko poprzez ograniczenie
emisji hałasu oraz substancji do powietrza. Biorąc powyższe pod uwagę nie przewiduje się
znac7ącego oddział}.wania na środowisko, w tym na zdrowie ludzi wskutek realizacji
przedmiotowycl'l działań, w szczególności oddziaływania o charakterze skumulowanym
i transgranicznym. Realizacja ustaleń proj ektu Planu obejmuj ąca m.in. stosowanie urządzen
o wyższej e1'ektywności enelgetycznej oraz roz:vłiązai energooszczędnych przyczyni się
przede wszystkim do ograniczenia zllŻycia paliw kopalnych i energii, co skutkowaó będzie
mniejszą emisją pyłów i Substancji do powietrza, a w konsekwencji do poprawy stanu jakości
powietrza atmosferycznego, co ma istotny wpływ na stan zdrowia mieszkańców.

Biorąc pod uwagę charakter planowanych w ramach projektu Planu działań, ich
lokalizację' lokalny zasięg ich oddziaływania oraz fakt, że będą rozłoŻone w czasie
i przestrzeni, nie przewiduje się wystąlienia znaczącego oddziaływania na środowisko' w tyrn
11a zdrowie ludzi. W ZwiąZku z powŻszym projekt ,'Planu gospodarki niskoemisyjnej dla
gminy Zagórów'' nie wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
Środowisko.
.Iednocześnie informuję, że w odniesienitr do planowanych zadań związutych z budową
instalacji wykorzystuj ących odnawialne Źródła energii, zgodnie z ar1. 10 ust. 2a ustawy z dnia
2J marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r.,
42.5

poz. 199 ze zm.) jeŻeli na obszarze gminy przewiduje się wyznaczenie obszarów, na których
rozmięszczone będą rirządzenia wlwarzające energię z odnawialnych Źródeł energii o rntloy
przebaczającej 1 00 kW' a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami
w zabudowie oraz Zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu, w studium ustala się ich
rozmieszczenie. Ponadto, zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 3a ustawy w planie miejscowym
okeślasię w zależnościod potrzeb granice terenów pod budowę nrządzen, o których mowa
w art. l0 ust. 2a, oraz granice ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami
w Zabudowię, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oIaZ występolłaniem znaczącego
oddziaływania tych \tządzen na środowisko.
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