
RI.602.4 .2015 N,4ck, dnia 1 6. I 0.20 1 5r.

OBWIESZCZF-NIE WOJTA GMrNY I-,ACK

o odstqpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddzialywania na Srodowisko

dla Projektu zaloieri do planu zaopotrT,enia w cieplo, energig elektrycznq i paliwa gazowe

dla Gminy tr'qck na lata 2015-2030".

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 paldziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach

oddzialywania na Srodowisko (tj. Dz. U. 2013r. poz. L235 ze zm.),

informujg

o odst4pieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaNywania na Srodowisko

dla ,rProjektu zaloiefi do planu zaopatrzenia w cieplo, energig elektrycznq i paliwa gszowe

dla Gminy tr qck na lata 2015-2030".

Uzasadnienie

Na podstawie art. 48 ust. I i 2 ww. ustawy organ opracowuj4cy projekt dokumentu, moze
po uzgodnieniu z wlaSciwymi organami, o ktorych mowa w art. 57 i 58, odst4pi6

od przeprowadzenia strategicznej oceny oddzialywania na Srodowisko, jeheh vzna,

Ze realizacja postanowieri danego dokumentu nie spowoduje znacz4cego oddzialywania
na Srodowisko, a projekt dokumentu dotyczy obszaru jednej gminy. W zwi4zku z powyzszym

W6jt Gminy L4ck wnioskiem z dnia 13.08.2015r. wyst4pil do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Warszawie i do Paristwowego Wojew6dzkiego Inspektora

Sanitarnego w Warszawie o wyrazenie zgody na odst4pienie od przeprowadzenta

strategicznej oceny oddzialywaniarua Srodowisko dla ,,Projektu zaloAeh do planu zaopatrzenia

w cieplo, energig elektrycznqi paliwa gazowe dla Gminy tr Ecknalata20l5-2030".

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie w piSmie z dnia 7 paldziernika
2015r. znak WOOS-I.410.549.201 5.DC oraz Parlstwowy Wojew6dzki Inspektor Sanitarny
w Warszawie w piSmie z dnia 15 wrzeSnia 2015 r. znak: 2NS.9022.1.00181.2015MK
uzgodnili odst4pienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddzialywania na rirodowisko
dla ,,Projektu zaloaeh do planu zaopatrzenia w cieplo, energig elektryczn4 i paliwa gazowe

dla Gminy N-Eck na lata 201 5 -203 0".

Zgodnie z art. 48 ust. 3 odst4pienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddzialywania
na Srodowisko, o kt6rym mowa w ust. 1, wymaga uzasadnienia zawierq4cego informacje
o uwarunkowaniach. o kt6rvch mowaw art. 49.

Podstawg prawn4 opracowania ,,Projektu zalo2eri do planu zaopatrzenia w cieplo, energig

elektrycznq i paliwa gazowe dla Gminy trqck na lata 2015-2030" stanowi art. 19 ust. I
Ustawy zdnta 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj.Dz.U.22012,poz. 1059, 22013 r.
poz.984 i 7238, z 2014 r. poz. 457, 490,900, 942, 1101 , 1662), zgodnie, zktorym wojt
(burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt zaloLeh. Sporu4dza siQ go dla obszaru
gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizLrJe co najmnrej razna3lata.



Opracowanie dotyczy obszaru w granicach Gminy tr 4ck. Realizacja zadan proponowanych w
Projekcie, nie powoduje znaczqcego negatywnego oddzialywania na Srodowisko i nie
wquznacza ram dla p62niejszej realizacji przedsigwzig(, mog4cych znacz4co oddzialywac na

Srodowisko

l) Charakter dzialafi przewidzianych w dokumentach, o kt6rych mowa w art. 46 i 47
Ustawy - dokument ten ma za zadanie oceng aktualnej sytuacji energetycznej Gminy
oraz przewidywanych zmian zapotrzebowania na cieplo, energig i paliwa gazowe do roku
2030, a ta\<ze okreslenie przedsigwzig6 racjonalizuj1cych uzytkowanie ww. noSnik6w
energii, oceng mozliwoSci wykorzystania istniej4cych nadwyzek i lokalnych zasobow
paliw i energii, z uwzglgdnieniem energii elektrycznej i ciepla wytwarzanych
w odnawialnych 2r6dlach energii, energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu
z wytwarzaniem ciepla oraz zagospodarowania ciepla odpadowego z instalacji
przemyslowych, atakhe okreSlii zakres wsp6lpracy z innymi gminami. Dokument ten jest
opracowaniem koncepcyjnym zawieraj4cym og6lne informacje na temat szeroko pojgtej
energetyki na terenie Gminy tr 1ck. Dzialania te majq charakter lokalny, gdyz bEdq

realizowane na terenie obszaru mieszcz4cego sig w granicach administracyjnych Gminy
tr-1ck.

stopieri, w jakim dokument ustala ramy dla pilLniejszej realizacji przedsigwzigd
w odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsigwzig(, - dokument ten
nie wyznacza ram dla p6iniejszej realizacji przedsigwzig(, mog4cych znaczqco
oddzialywa6 na Srodowisko, a zawarte rekomendacje, co do stosowania okreSlonych
noSnik6w energii, maj? jedynie na celu zapewnienie bezpieczefstwa energetycznego
Gminy, gwarantuj4cego niezawodne i ci4gle zaspokajanie polrzeb energetycznych,
zapewnienie rozwoju gospodarczego i spolecznego, stymulowanie rozwoju nowych
firm i tworzenie miejsc pracy z wykorzystaniem istniej4cego potencjalu
energetycznego Gminy, przy zapewnieniu jakoSci Srodowiska, ochrony klimatuZiem|
tworzenia warunk6w zdrowego Zycia mieszkaric6w w chwili obecnej iw przyszloSci.

W dokumencie przeanalizowano jedynie potencjal wykorzystania odnawialnych
2rodel energii na terenie Gminy tr 4ck. Ponadto, rekomendacje zawarte co do flrodel.
pozyskania energii z OZE (m.in. energetyka sloneczna, spalanie biomasy)
nie s4 wiEh4cq a jedynie dajq potencjalnym inwestorom wskaz6wkg
co do wykorzystania paliw odnawialnych w Gminie. W dokumencie tym nie
wskazano jednak konkretnych lokalizacji, termin6w ani zakresu inwestycji
zwiryanych z faktycznym wykorzystaniem potencjalu OZE, lecz wskazuje
sig mozliwe warianty przedsigwzigl, ktorych rcalizacja bEdzie zalehec od wielu
czynnik6w (m.in. sytuacji gospodarczej Gminy, zainteresowania inwestor6w,
cen energii itp.). Projekt daje zatemjedynie zalohenia i o96l informacji do rozwaAah
w zal<resie odnawialnych noSnik6w energii mozliwych do zastosowania na terenie
Gminy tr 4ck. Charakter planowanych dzialah, rodzaj i skala oddzialywari
na Srodowisko oraz cechy obszaru objgtego spodziewanym oddzialywaniem
powoduj 4, 2e rcalizacja zadah proponowanych w Projekcie, nie powoduj e zrraczEcego
ne g atywne go o dd zialyw ania na Sro dowi sko.
powi4zania z dzialaniami przewidzianymi w innych dokumentach - cele wskazane
w dokumencie wynikaj4 z obowiEz$Ecych akt6w pramych, program6w wylszego
rzgdu oraz dokument6w planistycznych, takich jak: Polityka energetyczna Polski
do 2030 r., Program dla elektroenergetyki, Polityka ekologiczna paristwa do 2030 r.,
Strategia Rozwoju Wojewo dilwa Mazowieckiego do roku 2030,
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wojew6 d^wa Mazowieckiego,

a)

b)



Program MoZliwoSci Wykorzystania Odnawialnych Zr6del Energii dla Wojew6dztwa
Mazowieckiego;
przydatnoSd w uwzglgdnieniu aspektdw Srodowiskowych, w szczegfilnoSci w celu
wspierania zr6wnowa2onego rozrvoju, oruz we wdraZaniu prawa wsp6lnotowego
w dziedzinie ochrony Srodowiska - Zr6wnowuhony rozw6j definiuje sig jako rozw6j
spoleczno - gospodarczy, w kt6rym nastgpuje integrowanie dzialah maj4cych na celu
wzrost gospodarczy oraz dzialafi spolecznych, z zachowaniem r6wnowagi
przyrodniczej i trwaloSci podstawowych proces6w przyrodniczych w celu
zagwarantowania mozliwoSci zaspokaj aria poftzeb spolecznoSci lub obywateli,
zar6wno wsp6lczesnego, jak i przysztych pokoleri. Dokument wskazuje kierunki
dzia\ah wptywaj4cych naro^{6j wytwaruania energii z odnawialnych 2rodel energii,
a takae przedstawia propozycje dzialah podejmowanych w celu ograniczenia emisji
gaz5w, w zwiqzku z tym nalely stwierdzii, 2e dziaNania inwestycyjne zawarte w
,,Projekcie zaloieri do planu zaopotrzenia w cieplo, energig elektrycznq i paliwa
gazowe dla Gminy tr qck na lata 2015-2030" Sci5le koreluj4 z zaLoheniami
zr6wnowahonego rozwoju w aspekcie ochrony Srodowiska, oraz wypelniaj4
zobowi4zania w stosunku do regulacji prawnych Unii Europejskiej;
powi4zania z problemami dotyczqcymi ochrony Srodowiska - glownym celem
realizacji zadah ujgtych w ,,Projekcie zaloZeri do planu zaopatrzenia w cieplo, energig
elektrycznq i paliwa gazowe dla Gminy trqck na lata 2015-2030" jest zmniejszenie
obecnego zapotrzebowania na cieplo poprzez wykorzystanie bardziej ekologicznych
ir6del ciepla oraz odnawialnych ir6del energii. Realizacja tych dziaNah wplynie zatem
na poprawg stanu Srodowiska (zwlaszcza w zakresie poprawy ochrony powietrza) oraz
przyczyrLi sig do utrwalenia pozytywnych postaw ekologicznych oraz poczucia
odpowiedzialnoSci za Srodowisko naturalne wSr6d mieszkarlc6w Gminy tr qck.

2) rodzaj i skalg oddziatywania na Srodowiskoo w szczeg6lnoSci:' charakter planowanych
dzia\afi, rodzq i skala oddzialywari na Srodowisko oraz cechy obszaru objgtego
spodziewanym oddzialywaniem powoduj4, 2e realizacja zadai proponowanych w
,,Projekcie zaloheri do planu zaopatrzenia w cieplo, energig elektrycznq i paliwa gqzowe
dla Gminy tr qck na lato 2015-2030", nie spowoduje znaczqcego negatywnego
oddzialyw ania na Srodowi sko :

prawdopodobieristwo wyst4pienia, czas trwania, zasigg, czgstotliwo5d
i odwracalnoSd oddziatywafi prawdopodobieristwo wystgpowania oddziaNywari
wydaje sig byi niewielkie. ZasiEg oddzialywania okreSla ,,Projekt zaloheri do planu
zaopatrzenia w cieplo, energig elektrycznq i paliwa gazowe dla Gminy tr qck na lata
2015-2030". Realizacja zadan wskazanych w dokumencie bgdzie rozlohona w czasie
(od 2015 roku do 2030 roku) i przestrzeni. Oddzialywanie bgdzie mialo charakter
kr6tkoterminowy, a uci4ZliwoSci mog4 wynikai jedynie z przeprowadzanych rob6t,
np. halas spowodowany pracE sprzgtu mechaniczrrego. Po zakohczeniu inwestycji,
bgdziemy mieli do czynienia z oddzialywaniem wt6rnym: poprawa ladu
przestrzennego, estetyki, funkcjonalnoSci oraz poprawa stanu Srodowiska naturalnego
poprzezzmniejszeniezanieczyszczenpowietrza.
prawdopodobiefistwo wyst4pienia oddziatywafi skumulowanych lub
transgranicznych nie przewiduje sig mozliwoSci wyst4pienia skumulowanego
oddzialywania na Srodowisko w trakcie realizacji, jak i eksploatacji nealizowanych
inwestycji, atakhe oddzialywan transgranicnrych przedsigwziEl ujgtych w ,,Projekcie
zaloieri do planu zaopatrzenia w cieplo, energig elektrycznq i paliwa gazowe dla
Gminy tr qck na lata 2015-2030";

c)

d)

a)

b)



c) prawdopodobierlstwo wyst4pienia ryTyk^ dla zdrowia ludzi lub zagrotenia
dla Srodowiska - nie przewiduje sig moZliwoSci wyst4pienia ryzyka dla zdrowia ludzi
lub zagroaenia dla Srodowiska. Jak podkreSlono w podpunkcie a). wszystkie

inwestycje ujgte w dokumencie charakteryzr$q sig przejSciowym oddziaNywaniem na

najbliasze otoczenie tylko w momencie prowadzenia prac inwestycyjnych.
Aby zapev,mii jak najmniejsz4 ingerencjg zaplanowanych inwestycji w Srodowisko, w
trakcie realizacji prac bEdE przestrzegane obowi4zuj4ce normy i przepisy w zakresie

ochrony Srodowiska naturalnego oraz przepisy BHP, a takhe zapewniona zostanie

ochrona dla os6b oraz wlasnoSci publicznej poprzez unikanie uci4zliwoSci, skazenia

Srodowiska i halasu. Inwestycje przewidziane do realizacji w ,,Proiekcie zaloheri do

planu zaopatrzenia w cieplo, energig elektrycznq i paliwa gazowe dla
Gminy trqck na lata 2015-2030" ze wzglgdu narodzaj i usytuowanie, nie bgd4 mialy
zatem negatywnego wplywu na $rodowisko oraz zdrowie ludzi, zar6v,rno w fazie

rcalizacji, jak i eksploatacji.

3) cechy obszaru objgtego oddziatywaniem na Srodowisko - na terenie Gminy N'4ck

funkcjonuje Gostynirisko - Wloclawski Park Krajobrazowy, cztery rczerwaty przyrody:

,rtr-qck", ,rKorzeti", ,rD4browa N-qcka", ,rDrzezrto" oraz obszar Natura 2000 ,rUroczyska
N.4ckie" PLH 140021, atakhe pomniki przyrody.

a) obszary o szczeg6lnych wla5ciwoSciach naturalnych lub posiadaj qce znaczenie
dla dziedzictwa kulturowego, wra2liwe na oddziatywania, istniej4ce
przekroczenia standard6w jako5ci Srodowiska lub intensywne wykorrystanie
terenu - dokument obejmuje teren caNej Gminy N-4ck, w tym obszary o waznym

znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego (tj. zabytki) oraz zrracz1ce obszary las6w.

Obowi4zek uzgadniania wszelkich prac inwestycyjnych w ww. strefie ze shtzbari
Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w eliminuje wyst4pienie negatyvnego
wplywu przewidzianych inwestycji na zachowanie dziedzictwa kulturowego.
Prace zwi4zarre zrealizacj1projekt6w zostan1przeprowadzone w spos6b wywieraj4cy
minimalny wplyw na Srodowisko przyrodnicze;

b) formy ochrony prryrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 linvietnia 2004 r.
o ochronie przyrody oraiz obszary podlegaj4ce ochronie zgodnie z prawem
migdrynarodowym na terenie Gminy N-qck funkcjonuje Gostynirisko
Wloclawski Park Y:rajobrazowy, crtery rezerwaty przyrody: ,,N-4ck", ,,Korzen",
,,D4browa tr 4cka", ,,Dtzezno" otaz obszar Natrna 2000 ,,Uroczyska tr-4ckie" PLH
140021, atakze pomniki przyrody.

Zgodnie z Art. 48, pkt. 2. Ustawy z dnia 3 puhdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddziaNywania na Srodowisko (tj. Dz. U. 2013 poz. 1235), odst4pienie

od przeprowadzenia strategicznej oceny oddzialywania na Srodowisko w przypadku
dokument6w, o kt6rych mowa w art. 46 pkt 2 ww. Ustawy, mohe dotyczyl, wyN4cznre

projekt6w dokument6w stanowi4cych niewielkie modyfikacje przyjgtych juz dokument6w
lub projektow dokument6w dotycz1cych obszar6w w granicach jednej gminy.

Opis planowanych przedsigwziEc racjonalizuj4cych nthycie ciepla, energii elektrycznej
i paliw gazovrrych na terenie Gminy, wskazano w ,, Projekcie zaloieri
do planu zaopatrzenia w cieplo, energig elektrycznq i paliwo gazowe dla Gminy tr qck na lata
20I 5-2030 " . Przedsigwzigcie dotyczy obszaru w granicach gminy.

4



Realizacj a zaloZeri dokumentu nie wplynie negatywnie na nrajduj4ce sig w granicach gminy
obszary chronione. Realizacja Planu nie jest sprzeczr:a z celami ochrony ww. obszar6w
ani nie jest stanowi zadnego z zagrohen.

Bior4c pod uwagg ww. opinie oraz uwarunkowania okreSlone w art. 49 v,ryzej cytowanej
ustawy odst4piono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddzialywania na Srodowisko

dla ww. projektu dokumentu.

Zgodnie z art. 48 ust. 4 informacjg o odst4pieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny

oddziatywania na Srodowisko dla ,, Projekcie zaloheri do planu zaopatrzenia w cieplo, energig
elehrycznq i paliwa gazowe dla Gminy tr qck na lata 2015-2030", ktory podano do publicznej
wiadomoSci poprzez zarieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
http://www.uglack.bip.org.pll oraz na tablicach ogloszeh i w bazie danych ooS prowadzonej
przez GDOS.


