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1. Podstawy prawne 

Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Smyków wynika z przepisów Ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.). Dodatkowo jest spełnieniem obowiązku prawnego 

wynikającego z Dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 

2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko. 

Na podstawie art. 43 ww. ustawy do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Smyków załącza się podsumowanie z przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko w zakresie wynikającym z art. 55 ust. 3 zawierającej m. in. informacje, 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 transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało 

przeprowadzone; 

 propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzenia monitoringu skutków 

realizacji postanowień dokumentu. 

 

2. Przebieg strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

W świetle zapisów artykułów 46 i 47 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 poz. 1235 z późn. zm.) 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagają projekty 

następujących dokumentów: 

1. koncepcje przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy, plany zagospodarowania przestrzennego oraz 

strategie rozwoju regionalnego;  

2. polityki, strategie, plany lub programy w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, 

telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, 
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rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywane lub przyjmowane 

przez organy administracji, wyznaczające ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko;  

3. polityki, strategie, plany lub programy inne niż wymienione w pkt. 1 i 2, których 

realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000 jeżeli nie 

są one bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej 

ochrony.  

Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest wymagane 

także w przypadku projektów dokumentów innych niż wymienione powyżej, jeżeli 

wyznaczają one ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko lub realizacja postanowień tych dokumentów może spowodować 

znaczące oddziaływanie na środowisko.  

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Smyków zawiera się wśród ww. 

dokumentów, które wymagają przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 

na środowisko. Jednak w przypadku tych dokumentów po uzgodnieniu z właściwymi 

organami, organ opracowujący projekt dokumentu może odstąpić od przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli realizacja postanowień dokumentu 

nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko oraz dotyczy wyłącznie projektu 

dokumentu stanowiącego niewielkie modyfikacje przyjętego już dokumentu lub dotyczy 

obszarów położonych w granicach jednej gminy.  

 Wobec powyższego Wójt Gminy Smyków zwrócił się do Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Świętokrzyskiego Państwowego Inspektora 

Sanitarnego w Kielcach z wnioskiem o możliwość uzgodnienia braku konieczności 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu 

dokumentu pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Smyków. 

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach w piśmie z dnia  

15.10.2015 r. (znak: WPN-II.410.130.2015.ELO) uzgodnił możliwość odstąpienia od 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, co jest 

równoznaczne z brakiem konieczności opracowania prognozy oddziaływania na 

środowisko. 
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 Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach w piśmie z dnia 

22.10.2015 r. (znak: SEV.9022.5.119.2015) uznał, iż w rozpatrywanym przypadku można 

odstąpić od przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko, ze względu na to, iż realizacja działań przewidzianych 

w przedmiotowym dokumencie nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko 

w zakresie zdrowia i życia ludzi. 

 Biorąc pod uwagę powyższe opinie oraz uwarunkowania określone w art. 49 wyżej 

cytowanej ustawy odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko dla niniejszego dokumentu. 

 Dokument Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Smyków przedłożony został na 

XII Sesji Rady Gminy w Smykowie w dniu 27 listopada 2015 r. Dokument został 

uchwalony. 

 

3. Najważniejsze ustalenia wynikające z przeprowadzenia strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko 

 

3.1 Ustalenia zawarte w Prognozie Oddziaływania na Środowisko 

Nie dotyczy. 

3.2 Zgłoszone uwagi i wnioski w ramach konsultacji społecznych 

Mieszkańcy Gminy Smyków mieli możliwość zapoznania się z dokumentem Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Smyków. Obwieszczenie w tej sprawie pojawiło się na 

stronie Urzędu Gminy w Smykowie. Konsultacje społeczne trwały 21 dni w terminie od 2 do 

22 listopada 2015 r. 

W ramach konsultacji społecznych mieszkańcy Gminy Smyków nie wnieśli uwag 

i wniosków do wyłożonego dokumentu. 
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3.3 Wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na 

środowisko 

Granica Gminy Smyków położona jest w odległości ok. 170 km od granic kraju, 

a działania planowane w dokumencie mają zasięg lokalny. Wobec tego, dokument ten nie 

musi być poddany procedurze transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

4. Propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzenia 

monitoringu skutków realizacji Strategii 

Realizacja ustaleń dokumentu, jak stwierdzono we wniosku o odstąpienie od oceny, 

nie powinna powodować znaczącego oddziaływania na środowisko, a raczej generować 

będzie skutki korzystne. W dokumencie zaproponowano też sposób monitoringu realizacji 

celów dokumentu, który umożliwia pomiar, kontrolę, interpretację efektów realizowanych 

działań oraz uaktualnienia dokumentu. W dokumencie tym zaproponowano wskaźniki, które 

powinny pozwolić określić stopień realizacji poszczególnych działań. Wskaźniki dotyczyć 

będą rezultatów oraz produktów Planu. Projekt dokumentu zawiera zestaw wskaźników do 

monitorowania projektu – część z nich bezpośrednio wskazuje na efekty dotyczące jakości 

środowiska, np. zużycie energii. Najistotniejszymi w zakresie realizacji Planu będą wyniki 

badań jakości powietrza na terenie miasta, szczególnie pod względem stężeń pyłów PM10, 

PM2,5, benzo(a)pirenu, związków siarki i azotu. 

 

5. Uzasadnienie wyboru wariantu przyjętego dokumentu 

Dla realizacji celów określonych w dokumencie nie analizowano rozwiązań 

alternatywnych z uwagi na fakt, że w obowiązującym stanie prawnym i świetle informacji 

o ryzyku zdrowotnym nie istnieje żadne rozwiązanie alternatywne dla realizacji generalnego 

celu. Dokument Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Smyków w wysokim stopniu 

uwzględnia zasady zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska, a także stanowi 

gwarancję ich realnego wdrażania w polityce rozwoju jednostki terytorialnej. W związku 

z powyższym realizacja założeń i celów PGN nie spowoduje znaczącego negatywnego 

wpływu na środowisko regionu, w szczególności na sieć obszarów chronionych, w tym 

Natura 2000 oraz nie zagrozi ich integralności. 
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