OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BRZEŹNIO
z dnia 30 października 2015 roku

o

odstąpieniu

od

sporządzenia

strategicznej

oceny oddziaływania

na

środowisko dla „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brzeźnio”

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu
informacji

o środowisku

i jego

ochronie,

udziale

społeczeństwa

w ochronie

środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013 r., poz. 1235 z
późniejszymi zmianami)
informuję
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
dla „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brzeźnio”
uzasadnienie
Na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu
informacji

o środowisku

i jego

ochronie,

udziale

społeczeństwa

w ochronie

środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013 r., poz. 1235
z późniejszymi zmianami) organ opracowujący projekt dokumentu, może po
uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58 ww. ustawy,
odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje
znaczącego oddziaływania na środowisko, a projekt dokumentu dotyczy obszaru
jednej gminy.
W związku z powyższym zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 i art. 58 ust. 1 pkt 2 powyższej
ustawy Wójt Gminy

Brzeźnio wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora

Ochrony Środowiska w Łodzi oraz do Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora

Sanitarnego

w Łodzi

o wyrażenie

zgody

na

odstąpienie

od

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Plan
gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brzeźnio”.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi w piśmie z dnia 23 września 2015
roku znak: WOOŚ-II.411.258.2015.AJ410. oraz Łódzki Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny w Łodzi w piśmie z dnia 15 października 2015 roku znak:
PWIS.NSOZNS.9022.1.95.2015.JOK uzgodnili odstąpienie od przeprowadzenia
strategicznej

oceny

oddziaływania

na

środowisko

dla

„Planu

Gospodarki

Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeźnio”.
Zgodnie z art. 48 ust. 3 ustawy o której mowa powyżej odstąpienie od
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, wymaga
uzasadnienia zawierającego informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art.
49 ustawy.
Przedmiotowy dokument nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko w odniesieniu do usytuowania,
rodzaju i skali tego rodzaju przedsięwzięć. Jest to dokument strategiczny
określającym szereg działań związanych z przyjęciem pakietu klimatyczno –
energetycznego do 2020 roku.
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brzeźnio obejmuje całość obszaru
administracyjnego Gminy Brzeźnio i jest spójny z dokumentami nadrzędnymi, tj. m.in.
Programem ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim, Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Brzeźnio,
a także miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, obowiązującymi
w Gminie Brzeźnio.
Cele realizacji gospodarki niskoemisyjnej w gminie Brzeźnio.
Wizja Gminy Brzeźnio w działaniach na rzecz gospodarki niskoemisyjnej opracowana
na podstawie diagnozy stanu obecnego brzmi następująco: Brzeźnio gminą
o zrównoważonej i zintegrowanej gospodarce energetycznej, wykorzystującej
odnawialne źródła energii, dążącej do redukcji zużycia energii oraz emisji dwutlenku
węgla o 20% w perspektywie do 2020 r.

Cel strategiczny:
Celem strategicznym realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brzeźnio
jest redukcja emisji dwutlenku węgla (CO2) o 20% do 2020 r., w stosunku
do przyjętego roku bazowego (2009) z wyłączeniem emisji z sektora przemysłowego.
Redukcja emisji dwutlenku węgla będzie wynikiem zmniejszenia zużycia energii
finalnej, a także zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu
energii na terenie Gminy Brzeźnio.
Cele szczegółowe:
Cele

szczegółowe

powinny

stanowić

przełożenie

celu

strategicznego

w odniesieniu do różnych sektorów gospodarki Gminy, w których samorząd lokalny
zamierza podjąć działania, a przede wszystkim w tych, w których władze lokalne
mogą wywierać wpływ na zużycie energii w perspektywie długoterminowej.
Realizacja celów szczegółowych, zmierzających do osiągnięcia celu strategicznego
uzależniona jest od możliwości pozyskania dofinansowania na przeprowadzenie
działań, opisanych w rozdziale dziesiątym niniejszego dokumentu.
Wdrażanie ww. działań zapewni poprawę jakości powietrza na obszarach, na których
odnotowuje się przekroczenia dopuszczalnych poziomów stężeń zanieczyszczeń
i realizuje się programy ochrony powietrza.
Zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu
informacji

o środowisku

i jego

ochronie,

udziale

społeczeństwa

w ochronie

środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013 r., poz. 1235
ze zmian.) informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania

na

środowisko

dla

projektu

dokumentu

„Plan

gospodarki

niskoemisyjnej dla Gminy Brzeźnio” podano do publicznej wiadomości przez
zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy, na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Gminy Brzeźnio oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy.

WÓJT GMINY
/-/ mgr Dorota Kubiak

