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OPINIA SANITARNA
Na podstawie ań. 48' w ZwiąŻkl z ań. 58 ust.1 pkt 2 ustawy
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dnia 3 płżdziernika

2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie' udziale społeczeństwa w

ochronie środolviska oraz o ocenach oddziałyrłania na środowisko('Dz. U. z Ż013r., poz'
lŻ35 ze zm.),

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny po zapoznaniu się z
wnioskiem Burmistrza Gminy Zagóró\N z dnia

09

'

WPŁYN ĘŁo

10.2015r.'
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wyraża pozytywną opinię w sprawie

ann

możliwościodstąpienia od procedury przeprowadzenia

N,

oceny oddzialywania na środowisko

strategiczn€j

,ł,! ,tt) stlt5

,"1"sł,9 ( '1 Ęł) / ł 5

!l,ł!-$Ę-t:; t.
__j1ł-.'-._'-..'--'..

llośćŻołqczn ików
oodpis

dla Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Zagórów.

UZASADN]ENlE:
W dniu l2.l0.2015r. do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora

z dnia 09.10.20l5r. w sprawie
uzgodnienia odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaĘ'r,vania na
Sanitarnego wpłynąłwniosek Burmistrza Gminy Zagórów
środowisko.

Z

zapisów art. 48 ust.

l

ustawy

z

dnia

3

październtka 2008 r.

o

udostępnianiu

informacji o środowisku i jego ochronie' udziale społeczeństlva w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz' U. z Ż013r., poz. 1235 ze zm') wynika, iż organ

opracowujący projekty dokumentów,
uzgodnieniu

z

o których mowa w ań. 46 pkt 1 i 2' może, po

właściwymiorganami odstąpić od przeprowadzenia stratęgicZnej oceny

oddział1rvania na środowisko, jeżel| uzna, Że realizacja postanowień danego dokumentu nie
spowoduje Znaczągego oddziałyłvania na środowisko.

Zgodnie

z

zapisami arl. 48 ust.

2 ww.

ustawy

z

dnia 3 października 2008r.

o

udostępnianiu infonnacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie

środowiskaoraz o ocenach oddziałyłvaniana środowisko odstąpienie od przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziały,vania na środowisko w przypadku dokumentów, o których mowa

w

at1.

46 pkt 2 wymienionej u5tawy moŹe dotyczyć wyłącznie projektów dokumentów
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Stanowiących rriewielkie modyfikacje przyjętych

już dokumentów lub

projektów

dokumentów dotyczących obszarów w granicach jednej gminy.
_
Przedmiotowy projekt dotyczy obszaru w granicach jednej gminy Zagórów'

Plan gospodarki niskoemisyjnej wyznacza cele strategiczne i szczegółowe, których
rea|izacja poprzez konkretnie działania inwestycyjne i nieinwestycyjne ma przyczynić się do

redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze żt6deł
odnawialnych, zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez podniesienie ef,ektywności
energetycznej.

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Zagórów zawięra zadania inwestycyjne,
m.in. tetmomodernizację obiektów użytecznościpublicznej oraz budynków wielorodzinnych,
modernizację oświetlenia ulicznego' montaŻ instalacji fotowoltaicznych na budynkach
użytecznościpublicznej oraz mieszkalnych, modernizację Źródeł ciepła, modernizację dróg
gminnych.

Zgonie

z

przedmiotowym wnioskiem Plan gospodarki niskoemisyjnej dla grniny

Zagórów zawiera inwestycje, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko'

Należy podkreślić, żę w przypadku lokalizac.ji przedsięwzięó mogących zawsze
znacząco oddziałyłvaó na środowisko lub potencjalnie znacząco oddziaływaó na środowisko'

w rozumieniu zapisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9listopada 2010r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziałyłvaó na środowisko (Dz. U . z 201 0r. Nr 2|3, poz.

l39? ze zm.), wymagających przeprowadzenia oceny oddziaĘrłania przedsięwzięcia

na

środowisko oraz sporządzenia raportu na podstawie ustawy Z dnia 3 paździemika 2008r. o
udostępnieniu informacji o środowiskui jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddział}ł,vania na środowisko (Dz.U. zŻ0|3r. poz. 1Ż35 ze zm.)'
nalęŻy przestrzegać zapisów zawartych w decyzj i o środowiskowych uwarunkowaniach.

oceniając wpłyłvna środowisko, w tym zdrowie 1 Życie ludzi, przedmiotowego
dokumentu należy wziąć pod uwagę, że plan gospodarki niskoemisyjnej ma charakter ogólny

i strategiczny. Brak informacji o sposobie i dokładnych miejscach realizacji poszczególnych
przedsięwzięó oraz o parametrach technicznych obiektów

sprawia,

iŻ precyzyjne

i

urządzen

z

nim związanych

określenie zmian stanu środowiska na obszarach objętych

przewidywanym znaczącym oddziaływaniem w odniesieniu do zadań inwestycyjnych
zaplanowanych w Planie jest utrudnione.

Możliwośćwystępowania niekorzystnego oddział1łvania na środowiskonajsilniej
prognozrrje się na etapie budowy. Na|eŻy załoŻyć, Źe uciążliwościwystępujące w fazie
budowy będą miały charakter przejściowy.
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W celu dotrzymania odpowiednich standardów jakości środowiskai zapobiegania
występowania negatylvnych skutków na zdrowie ludzi należy zastosować wszelkie dostępne

rozwiązania techniczne, technologiczne

i

organizacyjne oraz puestzęgać wymagźrń

określonych w przepisach dotyczących ochrony środowiska oraz zdrowia ludzi'

Mając na uwadze fakt' iŻ realizacja załoŻeń projektów przedmiotowych dokumentów
nie spowoduje znaczącego oddziałylvania na środowisko oraz negat}Ą'nego oddziałyłvania na

życie i zdtowie ludzi, Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny postanowił
odstąpić od procedury przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaĘwania na środowisko'
Zalączniki:

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Zagórów (+ pb/ta cD).
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