OBWIESZCZENIE

wó.lrł GMINv NoWy KAWĘCzvN

O stwierdzęniu braku konieczności przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko dla projektu dokumentu ,,Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nonvy

Kawęczyn".

UZASADNIENIE
Zgodnie

z

informacji o

art. 46 ww. Ustawy

środowisku i

z

dnia

3 paździemika 2008 roku o

jego ochronie, udziale

udostępnianiu
społeczeństwa

w ochronie Środowiska oraz o ocenach oddziaływania ną środowisko (Dz.U.2017 poz. 1405,

przeprowadzenia strate gicznej oceny oddziaływania na środowiskowymagają projekty:

1. koncepcji przesttzennego zagospodarowania kraju, studium uwaruŃowań

i

kieruŃów

zagospodarowania przestrzennego gminy, planów zagospodarowania przestrzennęgo oraz
strategii rozwoju regionalnego;

w dziędzinię przemysłu, energetyki, transportu,
telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa,
2. polityk, strategii, planów lub programów

rybołówstwa, turystyki

i

wykorzystania terenu, oplacowanych lub przyjmowanych przez

organy administracji, wyznaczających ramy

dla późniĄszej realtzacjt

przedsięwzięć

mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

3. polityk, strategii, planów lub programów innych niż wymienione w pkt. 7

i

2, których

realtzacjamożę spowodowac znaazące oddzińywanie na obszar Natura 2000 jeżeli nie są one
bezpośrednto związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikaj ą ztej ochrony.

z

47 ww. Ustawy Strategicznej ocenie oddziaływanla na środowisko
podlegają również projekty dokumentów innych niż wymienione w art. 46, jeżeli w
Zgodnte

art.

uzgodnieniu z właściwymorganem, o którym mowa w art. 57, organ opracowujący projekt

żę .vqvzrlacza on ramy dla póżniejszej realizacji przedsięwzięó
mogących znacząco oddziaływac na środowisko i żę realtzacja postanowień tych
dokumentu stwierdzi,

dokumentów moze spowodowac znaczące oddziaływanie na środowisko.

Gmina Nowy Kawęczyn, jako organ opracowujący projekt ww. dokumentu, uważa, że

nie jest to dokument dla ktorego wymagane jest przeprowadzenie strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko,ponieważ:

_ celem opracowania przedmiotowego dokumęntu jest wsparcię dziaŁań na rZęcZ
cieplarnianych,
realizacji pakietu klimatyczno-energetycznęgo tj. redukcji emisji gazow
zwiększeni

a

energii
udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcji zuŻYcia

finalnej p opr zez podnie sienie efektywno ścienerge ty cznej,

_ dokument ten nie ustala ram dla póżniejszej realizacjt przedsięwzięĆ mogącYch
znacząco oddziŃyw aó na środowisko,

_

na
rea|izacja postanowień dokumentu nie spowo duje znaczącego oddziaływania

obszar Natura 2000,

_

oddziaływania na
realtzacja postanowień dokumentu nię spowoduje znaazącego

środowisko.
_

środowisko,
wdrożenie zapisów przedmiotowego dokumentu wpłynie pozytywnie na

w szczegolności na warunki życiat zdrowia ludzi,

obwieszczenie umieszczono na:
1.

Tablicy ogłoszeń UG Nowy Kawęczyn

2. Stronie internetowej www.ugkaweczyn,pl
3, ala

