
Rr.602.5.2015 N,4ck, dnia 06. 10.2015r.

OBWIESZCZBNIE WOJTA GMINY r,.tCK

o odstqpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddzialywania na irodowisko dla
projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy tr qck na lata 2015-2020

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

oddzialywanianaSrodowisko (tj. Dz. U. 2013r.poz. 1235 zezm.),

informujg

o odst4pieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaNywania na Srodowisko dla

,,Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy L4ck na lata 2015-2020".

Uzasadnienie

Na podstawie art. 48 ust. I i 2 ww. ustawy organ opracowuj4cy projekt dokumentu, mohe
po uzgodnieniu z wlaSciwymi organami, o kt6rych mowa w art. 57 i 58, odst4pi6
od przeprowadzenia strategicznej oceny oddzialywania na Srodowisko, jezeli rrrrta,
2e realizacja postanowieri danego dokumentu nie spowoduje znaczEcego oddzialywania
na Srodowisko, a projekt dokumentu dotyczy obszaru jednej gminy. W nvi4zku zpowylszym
W6jt Gminy N-Eck wyst4pit z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Warszawie i do Paristwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie
o wyrahenie zgody na odst4pienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddzialywania
na Srodowisko dla ,,Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy tr-4cknalata20l5-2020".

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie w piSmie, kt6re wplynglo do Urzgdu
Gminy w dniu 2l wrzesnia2}l5 r. makWOOS-I.410.488.2015.DJ orzParistwowy
Wojewodzki Inspektor Sanitarny w Warszawie w piSmie zdnialT vnzefinia}}l5 r. znak:
2NS.9022.1.00199.2015.DB uzgodnili odst4pienie od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddzialywania na Srodowisko dla ,,Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy tr 4ck nalata
2015-2020".

Zgodnie z art.48 ust. 3 odst4pienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddzialywania na
Srodowisko, o kt6rym mowa w ust. 1, wymaga uzasadnienia zawieraj4cego informacje
o uwarunkowaniach, o kt6rych mowaw art.49.

Celem opracowania, a nastgpnie wdra?ania,,Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
N-4cknalata20l5-2020" jest okreSlenie wizji rozwoju gminy w kierunku gospodarki
niskoemisyjnej narzecz osi4gnigcia cel6w okreSlonych dla Polski w Pakiecie Klimatyczno-
Energetyaznym 2020 tj. redukcji emisj i gaz6w cieplarnianych, zwigkszenia udzialu energii
pochodzEcej ze 1rodel odnawialnych, redukcji zu?yciaenergii finalnej poprzezpodniesienie
e fektywno S c i ene r gety cznej or az poprawa j ako 5 c i p owi etrza.

Gmina t-1ckrealizuj1c przyjEte cele bEdzie skupiad swoje dzialania, by osi4gn46:



- wzrost $wiadomoSci ekologicznej mieszkaric6w gminy,

- zrvigkszenie stopnia termomo denizacji budynk6w mieszkalnych oraz maksymalizacja

termomo demizacii budynk6w uZyte cmo S ci pub I ic znej,

- wykorzystanie odnawialnych irldel energii w stopniu maksymalnym,

- ograni czenie wykorzystania wysokoemisyjnych indywidualnych ir6deN ciepla, ruftaszcza

tych korzystaj4cych z paliw stalych.

plan opisuje spos6b rca\izacji wyzsnczonych cel6w i okre5la planowane do podjgcia w tym

zakresie dzialania o charakterze inwestycyjnym i poninwestycyjnym, spos6b ich

finansowania oraz metodg monitoringu realiz.acji Planu co najmniej na okres 2015 - 2020,

z mo Zliwo S c i 4 wydl uhenia pr zy i gtei p erspektylvy c zasowej .

1. Charakter dzialafi przewidzianych w dokumentach, o kt6rych mowaw art.46
i 47 rw szczeg6lnoSci:

Dzialanra objgte przedmiotowym opracowaniem majq charakter lokalny, gdyz bEde

realizowane na terenie obszaru mieszcz4cego sig w granicach administracyjnych Gminy L4ck.

a) stopiefi, w jakim dokument ustala ramy dta p6fniejszej realizacji przedsigwzigd

w odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych pruedsigwzigd - dokument ten

nie .vq;rracza ram dla p6iniejszej rcalizasji przedsigwzigd mog4cych zrtaczqco

oddzialywal na Srodowisko, a wskazane dzialania ekologiczne maj? jedynie na celu

poprawg jakoSci Srodowiska naturalnego na obszarzn Gminy, ochrong klimatu Ziemi,
tworzenia warunk6w zdrowego irycia mieszkaric6w w chwili obecnej i w przyszlo6ci.

b) powi4zania z dzialaniami pmewidzianymi w innych dokumentach - cele wskazane

w dokumencie wynikaja z obowi1zujqcych alil6w prawnych, program6w wyhszego

rzgdu oraz dokument6w planistycznych na szczeblu krajowym, wojew6dzkim,
powiatowy m or az gminnym ;

c) prrydatno5d w uwzglgdnieniu aspekt6w Srodowiskowych, w szczegfilno5ci w celu

wspierania zr6wnowaionego rozrvoju, oratz we wdraZaniu prawa wsp6lnotowego
w dziedzinie ochrony Srodowiska - zr6wnowa2ony rozrvoj definiuje sig jako rozwoj

spoleczno-gospodarczy, w kt6rym nastgpuje integrowanie dzialaft maj4cych na celu

wzrost gospodarczy oraz dzialah spolecznych, z zachowaniem r6wnowagi
przyrodniczej i trwalo$ci podstawolvych proces6w przyrodniczych w celu
zagwarantowania mo2liwoSci zaspokajania potrzeb spolecznoSci lub obywateli,
zar6wno wsp6lczesnego, jak i przyszlych pokoleri. Dokument wskazuje kierunki
dzialafi i zadarrra podejmowane w celu popralvy jakoSci Srodowiska, w mviqzku z tym
nale?y stwierdzid, 2e dnalania inwestycyjne zawarte w w/w dokumencie Sci$le

koreluj4 z zaloheniami n6wnowahonego roavoju w aspekcie ochrony Srodowiska

orzwypelniajqzobowrqzariaw stosunku do regulacji prawnych Unii Europejskiej;
d) powi4zania z problemami dotyczqcymi ochrony Srodowiska - glownym celem

realizacji zadafi ujgtych w dokumencie jest osi4gnigcie trwalego i zr6wnowazonego
rozwoju Gminy tr-1ck oraz poprawa jego atrakcyjnoSci poprzez dzialania spoleczne
i inwestycyjne w zal<resie ochrony Srodowiska gl6wnie poprawy jakoSci powietrza.
Realizacj a dzialah wskazanych w dokumencie wplynie na poprawg stanu $rodowiska
oraz przyczyni sig do utrwalenia pozytywnych postaw ekologicznych oraz poczucia
odpowiedzialnoS ci za Srodowisko naturalne wSrod mieszkaric6w Gminy ;



2) Rodzaj i skalg oddziatywania na Srodowisko, w szczegdlnosci:

Charakter planowanych dzialah, rodzaj i skala oddzialywan na Srodowisko otaz cechy

obszaru oLjgtego spodziewanym oddzialywaniem powoduj4, 2e

proponowanych dokumencie nie spowoduje zlracT4cego negatywnego

Sroiowisko, a wrQczprzeciwnie - ptzyczyni sig do jego poprawy:

realizacia zadah

oddzialywania na

a) prawdopodobieristwo wyst4pienia, czas trwania, zasigg, czgstotliwoSd

i odwracalnosd oddziatywafi--- prawdopodobieristwo wystgpowania oddzialywan

wydaje sig byi niewieikie. Zasigg oddzialywania okre6la niniejszy dokument.

neafizasj a'zadafiwskazanych w dokumencie hdzie rczlohona w czasie (od 2015 roku

do 2020 roku) i przestrzeni. Oddzialywanie bgdzie mialo charakter kr6tkoterminowy,

a uciqzliwo5ci mog4 wynikad jedynie z przeprowadzanych rob6t, np. halas

spowodowany prac4 sprzgtu mechanicznego. Po zakoflczeniu inwestycji, bqdziemy

mieli do czyiienia ; oddzialywaniem wt6rnym: poprawa ladu przestrzennego'

estetyki, funkcjonalnosci oraz poprawa stanu Srodowiska naturalnego poptzez

znrniej szenie m. in. zaneczyszczen powietrza'

b) pr"rodopodobiefistwo rvyst4pienia oddziatpvari skumulowanych lub
' i""orgrinicznych nie pi".*iO,r3r sig mo2liwoSci wyst4pienia skumulowanego

oddzialywania na Srodowirt o * trakcie rcatizacji, jak i eksploatacji nealizowranych

inwestycj i, atakze oddzialywari transgraniczrych przedsigwzigd ujgtych w Planie;

c) prawdopodobiefistwo rvyst4pienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagro2enia dla

Srodowiska - nie przewidujeiig mozliwoSci wyst4pieruarytyka dla zdrowia ludzi lub

zagrozenia dla Srodowiska. Aby zapewnid jak najmniejsz4 ingerencjg zaplanowanych

iniestycji w Srodowisko, w trakci e rca\iz,acji prac bed4 przestrzegane obowi4zuj4ce

nonny i przepisy w zakresie ochrony Srodowiska naturalnego oraz przepisy BHP,

a tak:Ze zapewni,ona zostanie ochrona dla os6b ott;z, wlasnoSci publi cznei poptzez

unikanie utiarti*oSci, skazenia Srodowiska i halasu. Inwestycje przewidziane do

realizacji w planie Gospodarki Niskoemisyjnej zs vuzglQdu 1a rodz.ai i usytuowanie,

nie bgdq mialy zatem negatywnego urptyuru na Srodowisko oraz zdrowie ludzi,

zar6wno w fazie reali-acji, jak i eksploatacji.

3) Cechy obszaru objgtego oddziatywaniem nl Srodowisko, a w szczeg6lnoSci:

Na w.-renie Gminy feik-funkcjonuje Gostyninsko - Woclawski Park Krajobrazowy'

cztery rcznrctaty przyrodyi ,LWk",,,Korzefi", ,,DQbrOwa I'qckt', ,'DtzezJiro" otv
obszar Natura iOOO ,,Ut*rvska tr 4ckie" PLH 140021 , a tak?n pomniki przyrody.

Inwestycje ujgte w Planie Gospodarki Niskoemisyjncj dla Gminy L4ck na lata 2015'

202A nie dde wywieraly nJgatywnego ptywu na te obszary i formy ochrony.

Dzialania podjgte ; ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej przyczynil

sig do poda*y jakoSci powietna na terenie Gminy l,qck, co pozytywnie wplynie na

chronione obszary.

e) obszery o szfle3dlnych wlriciwolciech netunlnych lub posiedai qce r;nuszenie dla

dziedzictwe kulturowcgo, wntliwc nl oddzielplnil istniejlce przekroczenia

rtenderd6w jekotci trodowirkr tub intcnryvnc rrykorzyrtenie terenu - dokument

obejmuje obszar Gminy L4ck. Dla tercn6w obj6ych opiek4 Wojew6dzkiego

Konserwatora Zabylk6w istnieje obowiqgek uzgadniania wszelkich prac

inwestycyjnych w ww. sluZbami. Prace rwiqzane z rcalizacjl projekt6w zostan4

przeprow idton" w spos6b wywieraj4cy minimalny wplyw na Srodowisko

przyrodnicze;



b) formy ochrony przyrody w rozumieniu usteuy z dnia 16 lcwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody oruz obszary podlegajqce ochronie zgodnie z prawem
migdzynarodowym - na terenie Gminy tr qck funkcjonuje Gostynirlsko - Wloclawski
Park Kralobtazowy, cztery rczerwaty przyrody: ,,I-qgK', ,,Korzeh", ,,Dqbrowa N-1cka",

,,Drzerro" otaz obszar Natura 2000 ,,Uroczyska l.qskjre" PLH 140021, a takhe
pomniki przyrody.

Realizacj a zaloheri dokumentu nie wplynie negatywnie na znajduj4ce sig w granicach gminy
obszary chronione. Realizacja Planu nie jest sprzecznra z celami ochrony ww. obszar6w ani
nie jest stanowi indnego z z-agrohefi.

Bior4c pod uwagg ww. opinie oraz uwarunkowania okreSlone w art. 49 vryhej cytowanej
ustalvy odst4piono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddzialywania na Srodowisko dla
ww. projektu dokumentu.

Zgodrue z art. 48 ust. 4 informacjg o odst4pieniu od przeprowadzenia strategiczrej oceny
oddzialywaniana Srodowisko dla ,,Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy N.qcknalata
2015 2020" podano do publicarej wiadomoSci Wpnzsz zarieszczerie na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publiczrej http://www.uglack.bip.org.pl I oraz na tablicach
ogloszeri i w bazie danych oo$ prowadzonej przezGDOS.

Zbiguai*t;:


