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1.

PODSTAWA WYKONANIA

Podstawą wykonania niniejszego podsumowania jest:


Dyrektywa nr 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r.
w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz. U. UE L. 197
z 21.07.2001 s.30).
 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
(OOŚ) (Dz. U. z 2016 poz. 353 z późn. zm.). art. 55, pkt. 3:
„Do przyjętego dokumentu załącza się pisemne podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru
przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także
informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione:
 ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko;
 opinie właściwych organów o których mowa w art. 57 i 58,
 zgłoszone uwagi i wnioski;
 wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli
zostało przeprowadzone;
 propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji
postanowień dokumentu.”
2.

UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU
ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH

W

ODNIESIENIU

DO

Większość proponowanych do realizacji przedsięwzięć w ramach Planu ma z założenia
pozytywny wpływ na środowisko i proponowanie rozwiązań alternatywnych nie ma uzasadnienia
zarówno z formalnego, jak i ekologicznego punktu widzenia. Ponadto, dokument ten ma charakter
strategiczny, o wysokim stopniu ogólności, w związku z tym nie ma możliwości precyzyjnego
określenia działań alternatywnych dla zaproponowanych przedsięwzięć.
3.

RAMOWY PRZEBIEG STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach (pismo z dnia
15 lipca 2016 roku, znak ETK/P/200/2016) oraz do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego w Katowicach (pismo z dnia 15 lipca 2016 roku) z wnioskiem o odstąpienie od
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Szczyrk”.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach pismem z dnia 16 sierpnia 2016
roku znak WOOŚ.410.301.2016.AB uzgodnił brak potrzeby przeprowadzania strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko dla projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szczyrk”.
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektora Sanitarny w Katowicach pismem z dnia
02.08.2016 r., znak NS-NZ.042.138.2016 wydał opinię sanitarną uznającą za zasadne odstąpienie
od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Szczyrk”.
Po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach Burmistrz Miasta Szczyrk
odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szczyrk”.
Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy OOŚ, Burmistrz
Miasta Szczyrk podał do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Gminy Szczyrk” wraz z uzasadnieniem. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczyrk w tej sprawie
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ukazało się w dniu 29 sierpnia 2016 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Szczyrku www.bip.szczyrk.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.
4.

INFORMACJA O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W POSTĘPOWANIU

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy OOŚ, Burmistrz Miasta
Szczyrk podał do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu dokumentu „Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szczyrk” oraz o wyłożeniu projektu dokumentu wraz niezbędną
dokumentacją sprawy do publicznego wglądu i możliwości zapoznania się z ich treścią.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczyrk w tej sprawie ukazało się w dniu 29 sierpnia
2016 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Szczyrku www.bip.szczyrk.pl
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.
W obwieszczeniu wskazano 21–dniowy termin składania uwag i wniosków, tj. do dnia
19 września 2016 r.
W informacji o wyłożeniu ww. dokumentów do publicznego wglądu wskazano
na możliwość składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnej do protokołu w siedzibie urzędu
oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
W odpowiedzi na obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczyrk nie wpłynęła żadna uwaga.
5.

USTALENIA WYNIKAJĄCE Z PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

W ramach opracowania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szczyrk”
nie opracowywano Prognozy oddziaływania na środowisko postanowień projektu „Planu…”.
W wyniku analizy możliwych zagrożeń stwierdzono, iż w trakcie realizacji postanowień
niniejszego dokumentu mogą wystąpić czasowe krótkoterminowe negatywne oddziaływania takie jak
zwiększenie emisji hałasu. Nie mniej jednak wszystkie negatywne oddziaływania będą miały charakter
czasowy i po zakończeniu realizacji zadań inwestycyjnych zostaną zakończone.
Żadne negatywne oddziaływania nie będą miały charakteru stałego, czyli w perspektywie
czasowej realizacja postanowień „Planu…” nie będzie miała żadnego negatywnego wpływu
na różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, klimat, powierzchnię ziemi, krajobraz,
a także naturalne dobra i obszary Natura 2000.
Czasowych długoterminowych zmian występujących w wyniku realizacji postanowień „Planu…”
nie stwierdzono.
Podsumowując wdrożenie „Planu…” spowoduje poprawę stanu czystości środowiska
zwłaszcza w zakresie stanu jakości powietrza, spowoduje zauważalną, wyraźną poprawę ekologicznych
warunków życia ludzi w nie spowoduje także negatywnego oddziaływania na użytkowe zasoby
środowiska przyrodniczego.
Wdrożenie „Planu…” nie stwarza jakiegokolwiek zagrożenia dewaloryzacji przyrody i krajobrazu.
6.

OPINIE WŁAŚCIWYCH ORGANÓW

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach pismem z dnia 16 sierpnia 2016 roku
znak WOOŚ.410.301.2016.AB uzgodnił brak potrzeby przeprowadzania strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko dla projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szczyrk”.
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektora Sanitarny w Katowicach pismem z dnia
02.08.2016r., znak NS-NZ.042.138.2016 wydał opinię sanitarną uznającą za zasadne odstąpienie
od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Szczyrk”.
Kopia opinii stanowi załącznik do niniejszego podsumowania.
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7.

ZGŁOSZONE UWAGI I WNIOSKI

W związku z udziałem społeczeństwa w konsultacjach społecznych nie zgłoszono żadnych
uwag i wniosków.
8.

WYNIKI POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCEGO TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA NA
ŚRODOWISKO

Realizacja „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szczyrk” nie tworzy żadnych
konsekwencji dla ewentualnych skutków środowiskowych, których charakter mógłby posiadać
znaczenie transgraniczne. Skala przedsięwzięć zaproponowanych do realizacji w ramach „Planu…”
ma charakter regionalny i ewentualne negatywne oddziaływanie tych przedsięwzięć będzie miało zasięg
lokalny.
W związku z tym nie została przeprowadzona procedura transgranicznego oddziaływania
„Programu…” na środowisko.
9.

PROPOZYCJE DOTYCZĄCE METOD I CZĘSTOTLIWOŚCI PRZEPROWADZANIA
MONITORINGU SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ DOKUMENTU

System monitoringu wdrażania PGN prowadzony będzie w oparciu o następujące zasady:
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie gminy Szczyrk będzie wdrażany przez pracowników
Urzędu Miejskiego w Szczyrku, w Referacie Gospodarki Komunalnej, Urbanistyki Handlu
i Rolnictwa w ramach dodatkowych obowiązków służbowych.
Osoby odpowiedzialne będą nadzorować wdrażanie Planu w tym pozyskiwanie środków,
fizyczną realizację przedsięwzięć oraz będą odpowiedzialne za wdrażanie i monitorowanie PGN. Raport
z wdrażania PGN przygotowywany będzie raz w roku, za cały rok kalendarzowy (do 30 czerwca za rok
poprzedni, pierwszy raport wykonany zostanie w 2018 roku).
Zasadniczym narzędziem monitoringu wdrażania PGN będzie zestaw wskaźników, wskazujący
stopień osiąganych efektów w wymiarze energetycznym i ekologicznym (redukcji emisji CO2)
Raport z wdrażania PGN powinien zawierać w szczególności:
 zestawienie zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych zrealizowanych w danym roku
(rodzaj inwestycji, wartość nakładów, źródła finansowania, stan zaawansowania prac),
 planowaną i osiągniętą wielkość efektu energetycznego i ekologicznego, zgodnie
z określonym zestawem wskaźników,
 raport z wdrażania PGN powinien w pierwszej kolejności przedstawiać dane związane
z realizacją zadań leżących po stronie Gminy,
 raport z wdrażania PGN powinien być, w miarę możliwości, uzupełniony danymi
pochodzącymi od innych (niezależnych od samorządu lokalnego) podmiotów,
 w okresach przygotowania aktualizacji projektów założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe, zaleca się uzupełnienie raportów z wdrażania PGN
danymi dotyczącymi bilansu energetycznego Gminy i związaną z tym skalą emisji CO2
(możliwość skuteczniejszego pozyskania danych od podmiotów zewnętrznych,
np. przedsiębiorstw energetycznych),
Raport końcowy z wdrażania PGN należy sporządzić w 2021 roku i powinien zawierać
w szczególności:
 zestawienie zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych zrealizowanych w całym okresie
wdrażania PGN (rodzaj inwestycji, wartość nakładów, źródła finansowania);
 planowaną i osiągniętą wielkość efektu energetycznego i ekologicznego, zgodnie
z określonym zestawem wskaźników,
 bilans energetyczny i związaną z tym emisję CO2 dla roku 2020,
 ocenę realizacji PGN,
 wytyczne i założenia do programowania w zakresie gospodarki niskoemisyjnej na kolejne lata.
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Dokumenty służące monitoringowi PGN mogą zostać opracowane przez pracowników Urzędu
Miejskiego w Szczyrku lub przez zewnętrzne podmioty, dysponujące odpowiednią wiedzą
i doświadczeniem w zakresie planowania energetycznego i ochrony środowiska w jednostkach
samorządu lokalnego.

Załączniki:
1. Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 16 sierpnia 2016 roku
znak WOOŚ.410.301.2016.AB;
2. Opinia sanitarna Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach
z dnia 02.08.2016 r., znak NS-NZ.042.138.2016.
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