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OBWIESZCZENIE
WÓJIA GMtr\Y CZERMIN

o wyłożeniu do publicznego wglądu projel'1u Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Gminy Czermin na lata 2016 2022 wtaz zPrognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie axt' 39 ust. 1 oraz axt. 54 ust. 2 usta\ły z fuia 3 płździemika 2008r. o
udostępnieniu infomacji o środowisku i jego ochronie, udzialę społęczęństwa w ochronię
środowiska oraz o ocę ach oddział}wania na środowisko (Dz.U' z 20|3t. poz. 1235' z późn.
zrn.)

zawiadamiam

o wyłoźeniu do publiczięgo wglądu i moż1iwości zapoznania się z projęktem P1anu Gospodarki
Niskosrnisinęj dla Gminy częrmi[ na |ata 2016 _ 2022 .u'ruz z Prognozą oddziaĘrłania na
środowisko i opiniami RDoŚ i PPwIs w RŻeszowię

w terminie od 03 października 2016r' do dlia 24 pzździerlika 201ór. w siedzibie Urzędu
Gminy czermin, 39-304 Czermin 140' pokój nr 21 w godzinach pracy urzędu lub na
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czermin'
http:/óiD.częrmin'p]

Jednocześnie zawiadamiarn, że wnioski i uwagi do wyżej wynienionej dokumentacji można
składać w formie papierowej la załączonym do obwieszczenia formularzu w
nieprzekaczalnyrn termhie do dna 24 płździemika 2016r.;
- na piśmie na adres : Urząd Gminy w Czerminie, 39-304 Czemin l40
- drogą elektroniczną na adres: qg@924i4p!
- osobiścię w budynku Urzędu Gminy Czermin, pokój nr 2l w godzinach pracy urzędu.

orgaIrem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków wniesionych w rarnach
przeprowadzonej procedury z udziałem społeczeństwa jest wójt Gminy Czermin. uwagi i
wnioski złożone po upł}''\łie wyznaczonego teminu pozostaną bez lozpabzenia.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości popżez wywleszenle na
tablicach ogłoszeń w poszczegóJrrych sołectwach grniny, na tablicy ogłoszeń w budynl_u
Urzędu Gminy oraz na stroni€ intemetowej Biulet'lu Ilrformacji Publicznej Urzędu Gminy Czermin'
httpJ/bio.czermin.pl
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INSPEKTOR SANITARI{Y
ul. wierŻbowa l6
35- 959 Rzeszów

Rzeszów, dnia 08.09'2016,l ul
sNZ. 9020.1.105.2016.JM

OPINIA SANITARNA

Na podsawie:
_ ań. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panswowej Inspekcji sanitamej (Dz. U. z 2015 r.

poz.l412),

- art.48 ust. 1 i an. 58 ust' l pkt 2 usta\ły z dnia 3 pdździęrnika2oo8 r' o udostępnianiu informa-
cji o środowisku i jego ochronie' udziale społeczeństwa w ocbronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływańa na środowisko (Dz.U. z2016r. poz353 ),

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitamy po rozpatrŻeniu wniosku wójta
cminy Czermin z dnia 29.08.2016r. znak : Nr 70l1'2'20l6 w sprawie uzgodnienia odstą)ieńa
od przeprowadzenia strategicznej oceny odclziaływania na środowisko dla projektu dokumen-
tu pr. ,, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czer innalata20l6-2022",

!Źś-ą-d-!j-ą
w zakesie sanitamo_higienicznym odstąpienie od przeprowadzenia strategicznei oceny oddzia-
łylvania na środowisko dla projektu dokunrentu pn. ,, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Gminy Czermin na lata2016-2022".

TIZASADNIENIE

Zgodnie z przepisami ań.48 ust. 1 ustaw./ z dnia 3 paźdŻiernika 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochrońe, udziale społeczeństwa w ochrcnie środowiska oraz
o ocenach oddziab.wania na środowisko (Dz. U . z2016r. poz.353 ) organ opmcowuj ący ploj ekty
dokumentów o których mowa w art' 46 pkt 2, może, po uŻgodni€niu z właściwymi organami.
o których mowa w ań. 57 i 58, odstQić od pr.,eprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko, 1eżeli uzna, źn rea|izacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje
znaczącego oddziałyłania na środowisko'
odstą)ienie od prŻeprowadzenia strategiczne.j oceny oddział1wania na środowisko zgodnie
z ań' 48 ust. 2 rnożg dotyczyć wyłącmie projektów dokumentów stanowiących niewielkie
modyfikacje w ustaleniach przyjętych już dokumentów lub projektów dokumentów dotycŻą-
cych obszarów w granicachjednej gminy.
wg art. 49 przy odstą)ieniu od przeprowadzęnia stratęgicznej oceny oddziaływania na środo-
wisko bierze się pod uwagę następujące uwaruŃowania:
l. charakter działali przewidzianych w dokumentach' o których m owa w ań. 46 i 47 

' 
w szcze-

gólności:
a. stopień, w jakim dokument ustala ramy dla póŹniejszej realizacji przedsięwzięć,

w odniesieniu do usytuowańą rodiaju i skali tych przedsięwzięć,
b. powiązania z działaniami przewidzianymi w innych dokumentach,
c. pfzydatność w uwzględnieniu aspcktów środowiskowych, w szczególności w celu

wspierania zrównowdżonego roz\Ąoju, oraz we wdrżaniu plawa wspólnotowego
w dziedzinie ochrony środowiska,



2. rodzaj i skalę oddziaĘwania na środowisko, w szczególności:
a. pnwdopodobieństwo wystątr'ięnia, czas trwania, zasięg, częstotliwość i odwracal-

ność oddziałyrvari,
b. prawdopodobieństwo wystą]ięnia oddział1.wań skumulowanych lub transgranicz-

nych,
c. prawdopodobieństwo wystąpięnia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla

śIodowiska;
3. cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, w szczęgólności:

a' obsŻary o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadające znaczęnie dla
dziedŻictvła kultuowego, wlażliwe na oddziaływania' istniejące przekoczenia
standardów jakości śIodowiska lub intens}.wne wykożyst}'\łanie telenu'

b. formy ochrony przyrody w rozun eniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2OO4 r. o ochro-
nię przyrody oraz obszary podlegające ochlonie zgodnię z plawem międz}narodo_
wym.

Założenięm dokumentu pn. '' Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy czermin na lata
2016-2022'' jest zapęwnienie korzyści ekoncmicznych, społecznych i środowiskowych, wyni_
kających z działali zmniejszających emisje zaiięczyszczei1 do atrnosfery, osiąganych
poprzęz wzfost irrnowacyjności i wdrożel e nowych technologii' działań promocyjnych
i edukacyjnych.
Celem głównyrn planujest poplawajakości życia mieszkańców gminy Czermilptzy założelil
niskoemisyjności ręalizowanych dŻialan.
Cele stmtegiczne dokunentu pn. ,, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czqmin na lata
2016-2022'' obejfi)ją
_ redukcję emisji dwutlenku węgla,
- ograniczenie zużycia energii lrnalnej ,
- zwiększenie udżafu ęnergii pochodzącej ze zódęł odnawialnych ,
_ poprawę jakości powietrza.
Dokumęnt ten obęjmuje całość obszalu administacyjnego gminy czermin, jest spójny
z dokumentarni nacrzędn1:ni opraco-Yvan}łn: Żiuólvno iia pozionrie cuopejskinr, jak i i<rijo_
wym, m.in.: strategia Europa 2020, stratogia RoŻwoju Kmju 2020, Polityka Klimatyczna
Polski, Strategie redukcji emisji gazów cieplamianych w Polsce do loku 2o2o, Poiityka
energętyczna Polski do 2030 roku. Plan jest zgodny równieŹ z inrrymi dokumęntami stratę_
gicznymi opracowanymi na poziomie wojervództwa m.in.: Strategia Rozwoju województwa
Podkarpackiego, Plan Zagospodarowania Przestrzennego wojewódawa Podkarpackiego .

Biorąc pod uwagę:
- główny cel jaki nakrcślono w przedmiotowym dokumęncie,
- fakt powiązania z wymienionymi połyżej dokumęntami strategiczn1łni opracowanymi za-

równo na poziomie europejskim, krajovym, wojewódzkim,
- zakładane poz}'tywne efekty związane z realizacją jego postanowień na środowisko

(w głównej miaze zwięarrc z poprawą jakości powietrza na terenie gminy , poprawą
waruŃów życia i zdrowia mieszkańców),

oraz dńałąąc w trybię alt. 48 ustawy z dnia J pździemika 2oo8 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ocfuonie, udziale społeczeństwa w ochronie ślodowiska oraz o ocenach
oddziĄrvarria na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz'353 ) postanowiono orŻęc jak w sęntęncji.

PÓDXr\
{0,1t110D

d.r it

Ofzvrnuia
l . Urąd Gminy Czermin 

' 
39_304 czerrnin

2. ala



Ń llta,tłt 0]^ l-/
odpowadaIąc nd Ó]smo z dnia 29 sierpna 2016 | znak:7011 12016, w sprawje

al Józela

Olrzvmuia:

Do wiadomości
] WooŚ aa

Wóit Gminy rmt n
-304

odstąpienia od pŻepróWadzenia strategicŻnej oceny oddzlaływania na środowisko
dla p.ojektu pn': ,,Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy czermin''' działając
wtrybie ań' 47 ian.57 usl 1pkt2 ustawyzdnia3pażdz]ernika 2008r o udostępnianiu
informacji o środowisku ]ego ochronie, udziale społeczeństwa w ochtonie środowiska oraz
o ocenach oddz]aływania na środowisko (Dz' U' z 2a16 r poŻ 353 ze zm') informuję'
co następuje'

W ramach .ealiŻacji dokumentu pŻewidziano zadania po ega]ące m'in' na
. montażu nstalacji oZE W sektoŻe mieszkalnym'. Wyr].ian e żródła ciepła itermomodernizacji W sektoŻe mLeszkalnym'. termomodernizac]ibudynkóWUżytecznośc publicznej'
. montażu instalacji ozE d a budynkóW użytecznośc publiczne],
. montażu instalacji fotowoltaicznych W sektorze pzedsiębiolstw,
. poprawie stanu technicznego dróg na terenie gminy'
Należy ŻaL]wazyć' iż anal|zawany pro]ekt PianLr jest dokumentem o charakterze

strategicznym' który nle pŻesądza ostatecznle o konkretnych lokalizac]ach działań'
technologi stosowanej w trakcie ich realizacj oraz funkclonowania, a poziom opracowania
infor.nacji na temat k erunkóW rozwoju ogranicza się do formułowan a ich bardzo ogó]nego
zarysu' UWzg ędniając powyższe' a takze biorąc pod uwagę L]Warunkowania wym enione
W ań' 49 !ĄĄł' ustawy' W szczegó]ności chalakter działań' rcdzaj skalę oddziaływan]a
na środowisko cechy obszaru objętego oddz aływaniem' prawdopodobieństwo Wystą]ien]a
czas trwanla, zasięg i częstotliwości oddziaływań oraz brak oddziaływań o chalakteŻe
transgranLcznym nalezy uzńać iż fea|izaqa jego postanowień, nie Wyznacza ram dla
realizacji prŻeds ęwz ęć mogących znacząco oddziaływać na środowjsko' Zaproponowane
kerunki działań naprawcŻych określone W Planie, koncentrujące sę przede Wszystkim
na pop.awie efektywności enelgetycznej j redukc]i em]sji cor' umożliwią poprawę stanu
powietŻa ik|imatu na terenie gminy' Tym samym realizacja postanowień dokumentu'
ostateczn e będz]e miała pozytywny WpłyW na stan środowiska

Analiza ustaeń projektu Planu wykazała iż planowane zadania realjzowane będą'
pzede wszystkl.n' w otoczeniu bądz W sąsiedztwie wykształconych zespołów zabudowy
W związku z tym wprowadzenie ogaaniczonych przestrzennie zmian' ne będzie mało
stolnego wpływL] na kra]obraz tego terenu oraz pozwo l os ągnąć pozytywne oddziaływanie
na kIirnat, odczuwalne W perspektyw]e długoterminowej

Wobec povwższego dz alając .'a podstawie ań 47 wW ustawy informuję,
iż dla dokumentu pn' ',Plan Gospodarki Niskoem syjnej da Gminy czerm n''' nie jest
Wymagane pęeprowadzenie skategicznej oceny oddz aływania na Środowisko'
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Do projektu (*):

- Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czeffiinnalata2016-2022,
- Prognozy oddziĄwania na środowisko Planu Gospodarki Niskoęmisyjnej dla Gminy

Czermin na lata 2Ol6-2022.
Zgodnie z alt. 40 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochrońe środowiska oraz o ocęnach oddział}'\łania
na środowisko tj. (Dz.U. z 2o|3t'' poz' 1235 z pó^. zfi.) zgłi]szam następujące uwagi:

objaśnieniaI
(*) właściwe podkeŚlić

Podpis $nioskodawcy


