
WGK.602.6.2016.KH                                                                              Braniewo, dnia 20.01.2017 r.

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Braniewo

z dnia 20.01.2017 r.

o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Braniewo na lata 2016-2021

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

o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziele  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach

oddziaływania na środowisko (t.j.  Dz. U.  2016,  poz.  353 z późn.  zm.),  Wójt  Gminy Braniewo

podaje do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny

oddziaływania  na  środowisko  projektu  Planu  Gospodarki  Niskoemisyjnej  dla  Gminy Braniewo

na lata 2016-2021.

Zgodnie  z  w/w  ustawą  wystąpiono  do  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska,

Wydział  Spraw  Terenowych  I  w  Elblągu  oraz  do  Państwowego  Wojewódzkiego  Inspektora

Sanitarnego w Olsztynie  z  wnioskiem o  uzgodnienie  odnośnie  odstąpienia  od  przeprowadzenia

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w projektu.

Regionalny Dyrektor  Ochrony Środowiska w Olsztynie,  Wydział  Spraw Terenwoywch I

w Elblągu w piśmie znak: WSTE.410.72.2016.GK z dnia 29.12.2016 r. stwierdził, iż dla projektu

Plan  Gospodarki  Niskoemisyjnej  dla  Gminy  Braniewo  na  lata  2016-2021  nie  istnieje  zatem

uzasadniona konieczność przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy  Wojewódzki  Inspektor  Sanitarny  w  Olsztynie  w  piśmie  znak:

ZNS.9022.2.186.2016.Z  z  dnia  16.01.2017  r.  uzgodnił  odstąpienie  od  konieczności

przeprowadzenia  strategicznej  oceny  oddziaływania  na  środowikso  dla  dokumentacji  pn:  Plan

Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Braniewo na lata 2016-2021.

Uzasadnienie

Plan  Gospodarki  Niskoemisyjnej  dla  Gminy  Braniewo  (dalej  zwanym  PGN)

jest  dokumentem  o  charakterze  strategicznym.   Plan  Gospodarki  Niskoemisyjnej  dla  Gminy

Braniewo  na  lata  2016-2021  ma  na  celu  przeprowadzenie  analizy  możliwych  do  realizacji

przedsięwzięć inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, których wdrożenie będzie skutkować zmianą

dotychczasowej  struktury  stosowanych  nośników  energetycznych,  a  przy  tym  zmniejszeniem



finalnego zużycia energii na terenie Gminy Braniewo. 

Celem  nadrzędnym  opracowania  PGN  jest  ustalenie  potrzeb  i  problemów  występujących

na terenie Gminy Braniewo w zakresie gospodarki niskoemisyjnej oraz wyznaczenie kierunków

działań, które mają m.in. przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-

energetycznym do roku 2020, tzn.: 

-  redukcji emisji gazów cieplarnianych, 

-  zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych (OZE), 

-  redukcji zużycia energii finalnej, poprzez podniesienie efektywności energetycznej.

Celami szczegółowymi Planu Gospodarki Niskoemisyjnej są:

Cel  1:  Ograniczenie  emisji  CO2  oraz  emisji  pyłów  zawieszonych  z  emiterów  punktowych  i

liniowych.

Cel 2: Podniesienie efektywności energetycznej budynków i obiektów na terenie Gminy Braniewo.

Cel  3:  Zwiększenie  wykorzystania  energii  pochodzącej  ze  źródeł  odnawialnych  w  budynkach

użyteczności publicznej oraz mieszkaniowych.

Cel 4: Wzrost wykorzystania energooszczędnego oświetlenia.

Cel  5:  Wdrożenie  zrównoważonego  energetycznego  planowania  przestrzennego  i  zarządzania

rozwojem Gminy Braniewo.

Cel 6: Realizacja idei wzorcowej roli sektora publicznego w zakresie oszczędnego gospodarowania

energią i ograniczania niskiej energii.

Cel 7: Prowadzenie działań i kampanii edukacyjno-promocyjnych w zakresie gospodarki  

niskoemisyjnej dla mieszkańców Gminy Branewo.

Cel 8: Promocja budownictwa energooszczędności  i pasywnego.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Braniewo na lata 2016-2021 może wyznaczać ramy

dla  późniejszych przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać na  środowisko,   jednakże  nie

można skonkretyzować ich oddziaływania na środowisko.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej  dla Gminy Braniewo na lata 2016-2021 może wyznaczać

ramy dla późniejszych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, jednakże

nie można skonkretyzować ich oddziaływania na środowisko.

Rodzaj i skala oddziaływania na środowisko - realizacja zadań PGN będzie rozłożona w czasie

do 2021 roku i przestrzeni. Z uwagi na wskazanie w PGN działania, zwłaszcza w zakresie poprawy

jakości  powietrza,  nie  ma możliwości  określenia  skali  oddziaływania na  środowisko,  nie  mniej

jednak  każde  z  planowanych  działań  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  będzie

przechodziło  odrębną  procedurę  oceny  oddziaływania  na  środowisko  na  kolejnych  etapach

planistycznych, w celu rozpatrzenia jego wpływu na środowisko, w tym obszary chronione.

Cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko - w granicach terenu  gminy Braniewo



zanjdują się formy ochrony przyrody:

-  obszary  Natura  2000  mające  znaczenie  dla  Wspólnoty  Zalew  wiślany  i  Mierzeja  Wiślana

(PLH280007),  Rzeki  Pasłęka  (PLH280006),  Obszary  specjalnej  chrony ptaków  Zalew  wiślany

(PLB28280010), Dolina Pasłęki (PLB280002), Ostoja Warmińska (PLB280015),

- rezerwaty: Cielętnik, Ostoja borów na Rzecze Pasłęce,

-  obszary  chronionego  krajobrazu:  Rzeki  Baudy,  Doliny  Pasłęki,  Rzeki  Banówki,  Wybrzeża

Staropruskiego,

- pomniki przyrody.

W wyniku realizacji założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Braniewo na lata

2016-2021   nie  wystąpią  negatywne  oddziaływania  na  środowisko,  gdyż  głównym  celem

opracowania jest poprawa stanu środowiska na terenie gminy Braniewo oraz poprawa stanu życia

ludzi  na  terenie  gminy  Braniewo.  Planowane   przedsięwzięcia  będą  miały,  w  miarę  potrzeb,

przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na  środowisko  w  celu  wykluczenia  negatywnego

oddziaływania.  W  przypadku  prac  termomodernizacyjnych  należy  zwrócić  szczególną  uwagę

na zasiedlenie obiektów budowlanych przez ptaki i nietoperze i dostosować termin oraz technologię

prowadzonych prac do biologii życia zwierząt. W przypadku inwestycji położonych  na terenach

chronionych  realizacja  zadań  musi  być  zgodna  z  przepisami  wynikającymi  z  ustanowienia

poszczególnych form ochrony przyrody.

Przewidywane w Planie kierunki działania mają wymiar lokalny,  gdyż będą realizowane

na terenie obszaru mieszczącego się w granicach administracyjnych Gminy Braniewo.

 Mając powyższe na uwadze stwierdzono, że projekt pn.: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

dla  Gminy  Braniewo  na  lata  2016-2021  nie  wymaga  przeprowadzenia  strategicznej  oceny

oddziaływania na środowisko.

Informację  o  odstąpieniu  od  przeprowadzenia  strategicznej  oceny  oddziaływania

na  środowisko dla  przedmiotowego Planu Gospodarki  Niskoemisyjnej  zamieszczono na stronie

internetowej Urzędu Gminy Braniewo oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Braniewo.

Zamieszczono:

1. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Braniewo Wójt Gminy Braniewo
2. Strona internetowa: www.gminabraniewo.pl     /-/ Tomasz Sielicki
3. a/a

http://www.gminabraniewo.pl/

