
Lack,28.11.2019r.

RP.602.1.2019

OBWIESZCZENIE

o odstepieniu od przeprowadzenia strategicznei oceny oddzialywania
na Srodowisko dla dokumentu pn' ,,Aktualizacia Proiektu zalo?et6 do planu
zaopatrzenia w cieplo, energiq elektrycznQ i paliwa gazowe dla Gminy tQck

na lata 20lo - 2025"

Na podstawie art. 48 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 pa2dziernika 2008 r. o udostQpnianiu
informacji o Srodowisku ijego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na 

'rodowisko 
(Dz. U. 2018 poz. 2O8L z p62n. zm.), W6jt Gminy

tAck, podaje do publicznej wiadomo5ci informacje o odstEpieniu od przeprowadzenia
stiategiczne.l oceny oddzialywania na 5rodowisko dla ,,Aktualizacji Projektu zalo2ei
do planu zaopatrzenia w cieplo, energig elektrycznq i paliwa gazowe dla Gminy tEck
na fata 2010 - 2025" .

Zgodnie zart.57 ust. l pkt 2orazart.58 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 3 pa2dziernika ?008
roku o udostepnianiu informacji o arodowisku ijego ochronie, udziale spoleczehstwa
w ochronie Srodowiska oraz ocenach . oddzialywania na lrodowisko W6jt wystApit
do Regionalnego Dyrektora ochrony Srodowiska w Warszawie oraz Mazowieckiego
Paistwowego Wojew6dzkiego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o odstEpienie
od konieczno6ci przeprowadzenia strategicznej oceny oddzialywania na 6rodowisko
dla ,,Aktualizacji Projektu zalozei do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektrycznq
i paliwa gazowe dla Gminy LQck na lata 20t0-2025" .

Zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r' o udostepnianiu informacji
o 5rodowisku ijego ochronie, udziale spoleczeistwa w ochronie 5rodowiska oraz ocenach
oddzialywania na 5rodowisko (Dz. U. 2018 Poz. 2O8L z p62n. zm.), W6jt Gminy tEck
zapewnil mo2liwo56 udzialu spoleczefistwa w strategicznej ocenie oddzialywania na
6rodowisko dla ,,Aktualizacji Projektu zalo|ei do planu zaopatrzenia w cieplo' energiQ
elektryczne i paliwa gazowe dla Gminy t-Eck na lata 2010-2025". Projekt dokumentu zostal
wylo2ony do publicznego wglEdu dnia 05.11.2019 r. Uwagi mozna bylo zglasza6 do dnia
26.11.2019 r. W okresie tym do dokumentu nie wplynQly Zadne wnioski oraz uwagi.

W pi6mie z dnia 20.11.2019 r. Mazowiecki Paristwowy Wojew6dzki Inspektor Sanitarny
(znaki ZS.7 040.209.2079) nie stwierdzil potrzeby przeprowadzenie strategicznej oceny
oddzialywania na Srodowisko dla dokumentu.

W pismie z dnia 22.11.2019 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie
(znak:wOOS-IIL4LO.67O.2Or9.JD) uzgodnil odstapienie od przeprowadzania strategicznej
oceny oddzialywania na 6rodowisko dla aktualizacji ,,Projektu zalo2eri do planu
zaopatrzenia w cieplo, energie elektrycznE i paliwa gazowe dla Gminy tEck na lata 2010-
2025".

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomo6ci poprzez ogloszenie
w Biuletynie Informacji Publicznej UrzQdu Gminy Lqck oraz na tablicy ogloszei w budynku
Urzedu Gminy t Eck.

Uzasadnienie odstapienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddzialywania
na 6rodowisko dla ,,Aktualizacji Projektu zalo2ei do planu zaopatrzenia w cieplo, energiQ
elektrycznE i paliwa gazowe dla Gminy tEck na lata 2O|O-2O25" zamieszczono
w zalqczniku do niniejszego obwieszczenia.



Zalacznik do obwieszczenia RP.602.1.2019 z dnia 28,71.2079t.

UZASADNIENIE

odstEpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddzialywania na
5rodowisko dla dokumentu pt, ,,Aktualizacja Projektu zalo2ei do planu

zaopatrzenia w cieplo, energie elektrycznE i paliwa gazowe dla Gminy teck na
lata 2010-2025"

Sporzadzono na podstawie art, 49 ustawy z 3 pa2dziernika 2008 o udostepnianiu
informacji o irodowisku ijego ochronie, udziale spoleczeistwa w ochronie 1rodowiska

oraz o ocenach oddzialywania na irodowisko (Dz.U.2018 poz.2081 z p62n. zm.).

1) €harakter dzialari przewidzianych w dokumentach, o kt6rych mowa w art. 46
i 47 Ustawy - zadaniem dokumentu jest ocena aktualnej sytuacji energetycznej
Gminy t4ck oraz przewidywanych zmian zapotrzebowania na cieplo, energie i paliwa
gazowe, a tak2e okre6lenie przedsiQwziQC racjonalizujacych u2ytkowanie ww. nosnik6w
energii, ocenQ mo2liwo5ci wykorzystania istniejacych nadwy2ek ilokalnych zasob6w
paliw i energii, z uwzglednieniem energii elektrycznej i ciepla wytwarzanych
w odnawialnych 2r6dlach energii, energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu
z wytwarzaniem ciepla oraz zagospodarowania ciepla odpadowego
z instalacji przemyslowych, a takze okreSlid zakres wsp6lpracy z innymi gminami.
Dokument ten jest opracowaniem koncepcyjnym zawierajEcym og6lne informacje
na temat szeroko pojQtej energetyki na terenie Gminy t-qck. Dzialania te majE charakter
lokalny, gdy2 bqdq realizowane na terenie obszaru mieszcz4cego sie w granicach
administracyjnych Gminy Lqck.

Aktualizacja Projektu zalo2eh do planu zaopatrzenia w ciep+o, energiQ elektryczne
i paliwa gazowe dla Gminy tqck na lata 2010-2025 odnosi siQ zatem obszar6w
w granicach jednej gminy, co stanowi o mozliwosci odstEpienia od przeprowadzenia
strategicznej oceny oddzialywania na Srodowisko.

a) stopieri, w jakim dokument ustala ramy dla p62niejszej realizacji przedsiewziQc
w odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsiQwziQc - dokument ten
wyznacza ramy dla p62niejszej realizacji przedsiqwziqi mogqcych znaczEco
oddzialywa6 na Srodowisko, jednak zawarte rekomendacje, co do stosowania
okre6lonych no6nik6w energii, maje na celu zapewnienie bezpieczefstwa
energetycznego Gminy, gwarantujEcego niezawodne iciEgle zaspokajanie potrzeb
energetycznych, zapewnienie rozwoju gospodarczego ispolecznego, stymulowanie
rozwoju nowych firm i tworzenie miejsc pracy z wykorzystaniem istniejEcego
potencjalu energetycznego Gminy, przy zapewnieniu jako5ci 6rodowiska, ochrony
klimatu ziemi, tworzenia warunk6w zdrowego 2ycia mieszkadc6w w chwili obecnej
i w przyszloSci. Charakter planowanych dziala6, rodzaj i skala oddziatywaf na
5rodowisko oraz cechy obszaru objQtego spodziewanym oddzialywaniem powodujE,
2e realizacja .zadai proponowanych w Projekcie. nie spowoduje znaczEcego
negatywnego oddzialywania na Srodowisko.

b) powiazania z dzialaniami przewidzianymi w innych dokumentach - cele
wskazane w dokumencie wynikajE z obowiEzujEcych akt6w prawnych, program6w
wy2szego rzqdu oraz dokument6w planistycznych na szczeblu krajowym,
wojew6dzkim, powiatowym oraz gminnym;

c) przydatnoS6 w uwzglednieniu aspekt6w Srodowiskowych, w szczeg6lnoSci
w celu wspierania zr6wnowaionego rozwoju, oraz we wdrazaniu prawa
wsp6lnotowego w dziedzinie ochrony grodowiska - zr6wnowa2ony rozw6j
definiuje siq jako rozw6j spoleczno-gospodarczy, w kt6rym nastepuje integrowanie
dzialaf majAcych na celu wzrost gospodarczy oraz dzialaf spo+ecznych,
z zachowaniem r6wnowagi przyrodniczej i trwalosci podstawowych proces6w
przyrodniczych w celu zagwarantowania mo2liwoSci zaspokajania potrzeb
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2)

spolecznosci lub obywateli, zar6wno wsp6lczesnego, jak i przysztrych pokolen.
Dokument wskazuje kierunki dzialaf wplywajAcych na rozwoj wytwarzania energii
z odnawialnych 2r6del energii, a takze przedstawia propozycje dzialan
podejmowanych w celu ograniczenia emisji gaz6w, w zwiEzku z tym nalezy
stwierdzii, 2e dzia+ania inwestycyjne zawarte w aktualizacji ,,Projektu zato2eh
do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektrycznA i paliwa gazowe dla Gminy LEck
na lata 2010-2025" 6ci6le korelujq z zalozeniami zr6wnowaZonego rozwoju
w aspekcie ochrony 5rodowiska, oraz wypelniajE zobowiqzania w stosunku
do regulacji prawnych Unii Europejskiej;

d) powiqzania z problemami dotyczecymi ochrony Srodowiska - gl6wnym
celem realizacji zada1 ujQtych w aktualizacji ,,Projektu zalo2efi do planu
zaopatrzenia w cieplo, energiq elektryczne i paliwa gazowe dla Gminy t-Ack na lata
2010-2025" jest zmniejszenie obecnego zapotrzebowania na cieplo poprzez
wykorzystanie bardziej ekologicznych 2r6del ciepla oraz odnawialnych 2r6del
energii. Realizacja tych dzialari wplynie zatem na poprawQ stanu Srodowiska
(zwlaszcza w zakresie poprawy ochrony powietrza) oraz przYczYni sie do utrwalenia
pozytywnych postaw ekologicznych oraz poczucia od powiedzialno6ci za Srodowisko
naturalne w5r6d mieszkarlc6w Gminy tEck.

rodzaj i skale oddzialywania na 6rodowisko, w szczeg6lnosci: charakter
planowanych dzia+afr, rodzaj i skala oddzialywai na Srodowisko oraz cechy obszaru
objetego spodziewanym oddzialywaniem powodujq, 2e realizacja zadan
proponowanych w ,,Aktualizacja Projektu zalo2eh do planu zaopatrzenia w cieplo,
energie elektrycznq i paliwa gazowe dla Gminy tAck na lata 2010-2025 " nie spowoduje
znaczqcego negatywnego oddzialywania na Srodowisko:

a) prawdopodobie6stwo wystepienia, czas trwania, zasiQg, czQstotliwos6
i odwracalno56 oddzialywari - prawdopodobieistwo wystepowania oddzialywan
wydaje sie byi niewielkie. zasiQg oddzialywania okreSla ,,Aktualizacia Proiektu
zalo2eri do planu zaopatnenia w cieplo, energie elektryczna i paliwa gazowe dla
Gminy tack na lata 2010-2025". Realizacja zadan wskazanych w dokumencie
bqdzie rozlo2ona w czasie i przestrzeni. Oddzialywanie bqdzie mialo charakter
kr6tkoterminowy, a uciq2liwoSci mogq wynikai jedynie z przeprowadzanych rob6t,
np. halas spowodowany pracE sprzetu mechanicznego, Po zakoiczeniu inwestycji,
bedziemy mieli do czynienia z oddzialywaniem wt6rnym: poprawa ladu
przestrzennego, estetyki, funkcjonalno6ci oraz poprawa stanu 6rodowiska
przyrcdniczego poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.

b)prawdopodobieristwo wystepienia oddzialywaf skumulowanych lub
transgranicznych - nie przewiduje sie mozliwo6ci wystEpienia skumulowanego
oddzia{ywania na Srodowisko w trakcie realizacji, jak ieksploatacji zrealizowanych
inwestycji, a takze oddzialywai tra nsg ran icznych przedsiqwziq6 ujetych
w ,,Aktualizacja Projektu zalo2eh do planu zaopatrzenia w cieplo, energie
elektryczna i paliwa gazowe dla Gminy t-qck na lata 2010-2025";

c) prawdopodobieristwo wystapienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagroienia
dla 6rodowiska - nie przewiduje sie mo2liwo6ci wystApienia ryzyka dla zdrowia
ludzi lub zagro2enia dla 5rodowiska. Jak podkreSlono w podpunkcie a), wszystkie
inwestycje ujete w dokumencie charakteryzujE siQ przejsciowym oddzialywaniem
na najblizsze otoczenie tylko w czasie prowadzenia prac inwestycyjnych. Aby
zapewnii jak najmniejszE ingerencje zaplanowanych inwestycji w Srodowisko, w
trakcie realizacji prac bede przestrzegane obowiEzujEce normy i przepisy w zakresie
ochrony 5rodowiska naturalnego oraz przepisy BHP, a tak2e zapewniona zostanie
ochrona dla os6b oraz wlasno6ci publicznej poprzez unikanie uciq2liwoSci, ska2enia
5rodowiska i halasu. Inwestycje przewidziane do realizacji w,,Aktualizacja Projektu
zalo2ei do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektrycznE i paliwa gazowe dla
cminy tEck na lata 2010-2025" ze wzglqdu na rodzaj i usytuowanie, nie bedE miaty



3)

zatem negatywnego wplywu na Srodowisko oraz zdrowie ludzi, zar6wno w fazie
realizacji, jak i eksploatacj i.

cechy obszaru objetego oddzialywaniem na Srodowisko - na terenie Gminy tEck
wystepuje obszarowe formy ochrony przyrody,

a) obszary o szczeg6lnych wlaSciwoSciach naturalnych lub posiadajEce
znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, wrailiwe na oddzialywania'
istniej4ce przekroczenia standard6w jako6ci Srodowiska lub intensywne
wykorzystanie terenu - dokument obejmuje teren calej Gminy tEck, w tym
obszary o waznym znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego (tj. zabytki). Obowiqzek
uzgadniania wszelkich prac inwestycyjnych w ww. strefie ze sluzbami
Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w eliminuje wystEpienie negatywnego
wplywu przewidzianych inwestycji na zachowanie dziedzictwa kulturowego. Prace

zwiEzane z realizacjE projekt6w zostanE przeprowadzone w spos6b wywierajAcy
minimalny wplyw na Srodowisko przyrodnicze;

b) formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnla 2OO4 r'
o ochronie przyrody oraz obszary podlegaiece ochronie zgodnie z prawem
miedzynarodowym - na terenie Gminy Lack wystepujE obszarowe formy ochrony
peyrody tj, Rezerwat Przyrody ,,tEck", Rezerwat Przyrody ,,Korzen", Rezerwat
Przyrody ,,D4browa t-Acka", Rezerwat Przyrody Drzezno, Park Krajobrazowy
Gostyrlsko - Wloclawski oraz Nadwi5ladski, Gostyni6sko-GEbi6ski Obszar
Chronionego Krajobrazu, 5 zespol6w przyrod niczo- krajobrazowych: Jezioro
G6rskie, Jezioro t-Ackie Du2e, Jezioro Ciechomickie, Jezioro Sende6, )ezioro
Zdworskie, Obszar Natura 2000 Uroczyska t-Ackie (PLH14002), u2ytki ekologiczne
i pomniki przyrody.


