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W odpowiedzi na wniosek z dnia 23 września 2020 r. (data wpływu:  

24 września 2020 r.), złożony przez Pana Piotra Stańczuka (reprezentującego firmę  

Ecovidi Piotr Stańczuk z siedzibą w Krakowie przy ul. Łukasiewicza 1), działającego na 

podstawie pełnomocnictwa Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 27 marca 2020 r., w sprawie 

uzgodnienia braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko dla projektu Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Bolesławiec informuję, co następuje. 

Analiza przedłożonej dokumentacji wykazała, że na terenie objętym ww. projektem 

występują obszary chronione na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 55 ze zm.), tj.: Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Bobru, 

obszary mające znaczenie dla Wspólnoty: Żwirownie w Starej Olesznej PLH020049, 

Wrzosowisko Przemkowskie PLH020015, Wrzosowiska Świętoszowsko–Ławszowskie 

PLH020063 oraz Obszar Specjalnej Ochrony ptaków Bory Dolnośląskie PLB02005. 

Głównym celem realizacji przedłożonego projektu dokumentu jest poprawa stanu 

powietrza atmosferycznego poprzez podjęcie działań polegających m.in. na: redukcji emisji 

gazów cieplarnianych, zwiększeniu udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 

redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie 

efektywności energetycznej, a także do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których 

odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu. 

Planowane działania inwestycyjne dotyczą:  

 montażu odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej, 



 

 
 

 modernizacji oświetlenia ulicznego, 

 budowy ścieżek rowerowych, 

 ograniczenia zużycia energii i wytwarzania energii z odnawialnych źródeł – budownictwo 

mieszkaniowe, 

 wykonania inwentaryzacji źródeł niskiej emisji, 

 kontroli spalania paliw w domowych kotłowniach. 

Przedmiotowy projekt nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W trakcie realizacji tych działań ingerencja 

w środowisko będzie występowała głównie na etapie ich realizacji i powodowała będzie 

jedynie przejściowe uciążliwości.  

Mając zatem na uwadze cechy obszaru objętego oddziaływaniem (teren 

zurbanizowany) oraz charakter planowanych działań i skalę możliwego oddziaływania można 

uznać, że realizacja zadań przedstawionych w przedmiotowym dokumencie, przy wyborze 

właściwej lokalizacji i technologii oraz zachowaniu wymogów ochrony środowiska 

wynikających z przepisów odrębnych, nie powinna znacząco negatywnie wpłynąć na 

poszczególne komponenty środowiska, w tym na ww. obszary chronione.  

Biorąc pod uwagę powyższe, a także po uwzględnieniu uwarunkowań, o których 

mowa w art. 49 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (…) wyrażam 

opinię, iż dla Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bolesławiec nie jest 

wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Kamila Moczydłowska, tel. (71)747-93-00, 
w zakresie przyrodniczym: Agnieszka Weremczuk, tel. (71)747-93-00. 
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