
Uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

Gminy Smyków zawierające informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 

49 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.). 

 

1) Charakter działań przewidzianych w dokumencie. 

  

a) Stopień, w jakim dokument ustala ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć, 

w odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsięwzięć. 

  

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Smyków jest dokumentem strategicznym, 

opisującym kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-

energetycznego tj. redukcji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej 

ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej, poprawy jakości powietrza 

oraz zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii. Dokument ten przedstawia 

wizję rozwoju Gminy Smyków w zakresie gospodarki niskoemisyjnej. Przeprowadzona 

w dokumencie analiza obszarów problemowych w gminie pozwoliła na określenie działań 

służących poprawie jakości powietrza na terenie gminy Smyków, w tym redukcji emisji 

gazów cieplarnianych (CO2), ograniczania niskiej emisji, zwiększenia wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii, poprawy efektywności energetycznej i zmniejszenia zużycia 

energii finalnej. 

  

b) Powiązania z działaniami przewidzianymi w innych dokumentach. 

 Pomimo, iż Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Smyków jest dokumentem 

nowym to wskazane w nim zadania powiązane są z charakterem działań określonych 

w dokumentach strategicznych na poziomie Unii Europejskiej, na szczeblu krajowym, 

wojewódzkim i lokalnym. Cele w zakresie gospodarki niskoemisyjnej wynikające z dyrektyw 

Unii Europejskiej zostały uwzględnione w Polityce Energetycznej Państwa do 2030 roku, 

znalazły też odzwierciedlenie w Programie ochrony powietrza dla strefy świętokrzyskiej. 

Hierarchiczna zgodność celów w ww. dokumentach nadrzędnych z opracowywanym na 

szczeblu gminnym Planem Gospodarki Niskoemisyjnej sprawia, że cele zdefiniowane na 

poziomie wojewódzkim, krajowym i wspólnotowym będą także aplikowane i realizowane na 

poziomie lokalnym. Uwarunkowania lokalne, opis stanu obecnego, identyfikacja obszarów 

problemowych oraz obszary działań ujętych w Planie, zgodne są z lokalnymi dokumentami 

strategicznymi i planistycznymi Gminy Smyków, takimi jak: 

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Smyków, 

- Strategia Rozwoju Gminy Smyków na lata 2015-2022, 

- Lokalny Program Rewitalizacji dla miejscowości Smyków na lata 2015-2022, 



- Program Ochrony Środowiska dla Gminy Smyków na lata 2010-2017, 

- Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Smyków na lata 2010-2017. 

Dla dokumentu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Smyków sporządzono Prognozę Oddziaływania na Środowisko 

zaopiniowaną pozytywnie zarówno przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Kielcach oraz Świętokrzyskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach. Dla 

dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2015-2022 (pismo z dnia 29.05.2015 r. 

WPN-II.410.46.2015.ELO), Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miejscowości Smyków na 

lata 2015-2022 (pismo z dnia 26.08.2015 r. WPN-II.410.104.2015.ELO), oraz Programu 

Ochrony Środowiska dla Gminy Smyków na lata 2010-2017  i Planu Gospodarki Odpadami 

dla Gminy Smyków na lata 2010-2017 uzgodniono odstąpienie od przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

c) Przydatność w uwzględnieniu aspektów środowiskowych, w szczególności w celu 

wspierania zrównoważonego rozwoju, oraz we wdrażaniu prawa wspólnotowego 

w dziedzinie ochrony środowiska. 

 Zgodnie z przyjętym w 2009 r. pakietem energetyczno-klimatycznym do 2020 r. Unia 

Europejska: 

- o 20% zredukuje emisje gazów cieplarnianych w stosunku do poziomu emisji z 1990 r. 

- o 20% zwiększy udział energii odnawialnej w finalnej konsumpcji energii (dla  

Polski 15%), 

- o 20% zwiększy efektywność energetyczną, w stosunku do prognoz BAU (ang. business 

as usual) na rok 2020.  

PGN jest dokumentem, realizującym powyższe założenia środowiskowe wspólnej 

polityki Unii Europejskiej, a także definiuje działania, których realizacja przyczyni się do 

poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości 

poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są programy (naprawcze) 

ochrony powietrza (POP) oraz plany działań krótkoterminowych (PDK). Ponadto dokument 

ten stanowi podstawę do ubiegania się o środki wsparcia na działania efektywnościowe 

i proekologiczne związane z realizacją celów gospodarki niskoemisyjnej w nowej 

perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. 

d) Powiązania z problemami dotyczącymi ochrony środowiska. 

Zagadnienia podjęte w planie odwołują się przede wszystkim do problemu jakości 

powietrza, efektywności energetycznej, transportu oraz termomodernizacji budynków, 

uwzględniając jednocześnie poprawę warunków życia mieszkańców oraz aspekty wynikające 

ze zrównoważonego rozwoju. 

 

 



2) Rodzaj i skala oddziaływania na środowisko. 

a) Prawdopodobieństwo wystąpienia, czas trwania, zasięg, częstotliwość i odwracalność 

oddziaływań. 

 Charakter planowanych działań, rodzaj i skala oddziaływań na środowisko oraz cechy 

obszaru objętego spodziewanym oddziaływaniem powodują, że realizacja zadań 

proponowanych w planie w określonym horyzoncie czasowym nie spowoduje znaczącego 

negatywnego oddziaływania na środowisko. Oddziaływanie będzie miało charakter 

krótkoterminowy, a uciążliwości mogą wynikać tylko z prowadzonych robót. Realizacja 

zamierzeń planu przyczyni się do poprawy poszczególnych elementów środowiska takich jak: 

poprawy stanu powietrza atmosferycznego poprzez redukcje gazów cieplarnianych z uwagi 

na zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

  

b) Prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań skumulowanych lub 

transgranicznych. 

  

Gmina Smyków położona jest w odległości ok 170 km od granic kraju, a działania 

planowane w dokumencie mają zasięg lokalny, w związku, z czym nie przewiduje się 

oddziaływań skumulowanych ani transgranicznych. 

  

c) Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla 

środowiska. 

  

Realizacja ww. działań nie jest związana z możliwością wystąpienia ryzyka dla zdrowia 

ludzi ani nie powoduje zagrożenia dla środowiska. Zgodnie z założonymi celami PGN 

oczekuje się, że realizacja działań przedstawionych w Planie spowoduje korzyści dla 

środowiska i przyczyni się do ograniczenia niskiej emisji. 

  

3) Cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko. 

a) Obszary o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadające znaczenie dla 

dziedzictwa kulturowego, wrażliwe na oddziaływania, istniejące przekroczenia 

standardów jakości środowiska lub intensywne wykorzystywanie terenu. 

  

Na analizowanym obszarze, występują elementy przyrodnicze, których wartość 

wynika z funkcji ekologicznych, a prawnie opartych na przepisach odrębnych. Są to zasoby 

gruntów rolnych, gruntów leśnych, złoża kopalin pospolitych, wód płynących i stojących. 

Leśny korytarz ekologiczny, ma na celu osiągnięcie równowagi ekologicznej jakości życia ludzi 

i zwierząt, czyli stworzenie warunków korzystnych, wpływających na samopoczucie i zdrowie 

człowieka w miejscu jego zamieszkania, pracy i wypoczynku oraz umożliwienie 

przemieszczania się zwierząt, zapewnienie miejsc lęgowych, stworzenie ostoi dla wielu 

zwierząt. Korytarz ekologiczny rzeki Czarna Taraska, ma na celu osiągnięcie równowagi 



ekologicznej jakości życia ludzi i zwierząt, czyli stworzenie warunków korzystnych, 

wpływających na samopoczucie i zdrowie człowieka w miejscu jego zamieszkania, pracy 

i wypoczynku oraz umożliwienie przemieszczania się zwierząt, zapewnienie miejsc lęgowych, 

stworzenie ostoi dla wielu zwierząt. Na opracowywanym obszarze występują obiekty 

wpisane do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków: 

- cmentarz parafialny, nr rej.: A.499 z 25.06.1992 w Miedzierzy, 

- cmentarz epidemiczny, nr rej.: A.500 z 27.08.1992 w Miedzierzy–Rozgół. 

Realizacja zadań przewidzianych w PGN nie wpłynie na stan obszarów i obiektów 

objętych ochroną konserwatorską, nie spowoduje także przekroczenia standardów jakości 

środowiska. 

  

a) Formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody oraz obszary podlegające ochronie zgodnie z prawem międzynarodowym. 

  

Obszar Gminy Smyków w całości położony jest na Konecko-Łopuszniańskim Obszarze 

Chronionego Krajobrazu. Ponadto w północnej części gminy w rejonie doliny rzeki Czarna 

Taraska, będącej dopływem rzeki Czarna wyznaczono obszar siedliskowy sieci Natura 2000 

Dolina Czarnej. Oprócz ww. obszarowych form ochrony przyrody w gminie znajduje się jeden 

pomnik przyrody – głaz narzutowy zlokalizowany na działce o numerze ewidencyjnym 330/1 

w miejscowości Królewiec. 

Zadania przewidziane do realizacji w PGN nie spowodują trwałego uszczuplenia lub 

fragmentacji siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony 

których wyznaczone zostały obszary europejskiej ekologicznej sieci Natura 2000, a także 

innego rodzaju zakłóceń w funkcjonowaniu tej sieci. Zakres prac nie wpłynie negatywnie na 

zachowanie integralności obszarów ani spójności sieci ekologicznej. Prace związane 

z realizacją zadań określonych w PGN nie spowodują zjawisk w środowisku przyrodniczym, 

które mogłyby wywrzeć znaczące oddziaływanie na obszary Natura 2000 oraz innych 

obiektów chronionych. 

  

PODSUMOWANIE 

  

W trakcie realizacji inwestycji związanych z realizacją Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Smyków wystąpią oddziaływania krótkotrwałe ograniczone do 

obszaru, na którym będą realizowane, nie wykraczające poza teren gminy. Aktualne cele 

ekologiczne i związane z nimi działania, zarówno krótko jak i długoterminowe zawarte w PGN 

są powieleniem działań ujętych w obowiązujących dokumentach strategicznych gminy, 

często nie zawierając w sobie konkretnych działań. Ponadto realizacja niektórych z działań 

jak np. „budowa mikro i małych elektrowni opartych na OZE” będzie uzależniona od chęci 

przedsiębiorców do realizacji tego typu inwestycji. Na terenie Gminy Smyków w dokumencie 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Smyków (dla 



którego przeprowadzono strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko) wyznaczono 

teren inwestycyjny pod rozwój OZE z uwzględnieniem ograniczeń i zaleceń odnośnie 

technologii. Realizacja działań określonych w przedmiotowym Planie nie spowoduje 

wystąpienia oddziaływań skumulowanych i transgranicznych. Większość planowanych 

działań przewidzianych do realizacji w Planie nie spowoduje wystąpienia ryzyka dla zdrowia 

ludzi i zagrożenia dla środowiska. Realizacja Planu przyczyni się do zmniejszenia ładunku 

zanieczyszczeń emitowanych z terenu gminy do powietrza, głównie poprzez zmniejszenie 

zapotrzebowania energetycznego budynków, a także niskoemisyjność transportu. Dla zadań, 

które mogą zakwalifikować się do grupy przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko będzie wymagane uzyskanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach ich realizacji zgodnie z ustawą o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

o ocenach oddziaływania na środowisko. Działania określone w Planie prowadzone będą 

głównie na terenach zabudowanych, niemniej jednak wszelkie działania będą realizowane z 

uwzględnieniem uwarunkowań przyrodniczych, w sposób zapewniający ochronę 

potencjalnych lęgowisk awifauny oraz miejsc rozrodu i żerowisk nietoperzy. Sposób 

postępowania z gatunkami chronionymi mogącymi potencjalnie znaleźć się w kolizji 

z planowanymi działaniami zostanie uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony 

Środowiska w Kielcach. Każda stwierdzona konieczność likwidacji stanowiska chronionego 

gatunku roślin bądź grzybów, w tym porostów zostanie poprzedzona wnioskiem o decyzję 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach. Poza wskazanymi przypadkami nie 

przewiduje się negatywnego wpływu prac wskazanych w Planie na środowisko przyrodnicze, 

w tym na położone w granicach gminy obszary chronione.  

 


