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OŚ.602.01.2020.02

Obwieszczenie
Wójta Gminy Bolesławiec

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowiskui jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zmianami) Wójt
Gminy Bolesławiec

podaje do publicznej wiadomości informację

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
dla projektu dokumentu pn. „Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy

Bolesławiec na lata 2021-2024”

Zgodnie z art. 46 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 przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymaga
projekt:

1) koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, planu zagospodarowania
przestrzennego oraz strategii rozwoju, wyznaczający ramy dla późniejszej realizacji
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływaćna środowisko;

2) polityki, strategii, planu i programu w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu,
telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa,
rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywany lub przyjmowany przez
organy administracji, wyznaczający ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

3) polityki, strategii, planu i programu innegoniż wymienione w pkt1 i 2, którego realizacja
może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000, jeżeli nie jest on
bezpośrednio związany z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikaz tej ochrony.

Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest też wymagane
w przypadku projektu zmiany któregokolwiek z ww. dokumentów.

Organ administracji opracowujący projekt dokumentu może po uzgodnieniu z właściwymi
organami, o których mowa w art. 57 i 58 ww. ustawy, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu
nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. Odstąpienie od przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko może dotyczyć wyłącznie projektów
dokumentów stanowiących niewielkie modyfikacje w ustaleniach przyjętych już dokumentów lub
projektów dokumentów dotyczących obszarów w granicach jednej gminy.

Wójt Gminy Bolesławiec mając na uwadze ww. zapisy prawa wystąpił do Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu w sprawie odstąpienia od
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn.
„Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bolesławiec na lata 2021-2024”.
W odpowiedzi ww. organ stwierdził (pismo z dnia 29 września 2020 r. znak:
ZNS.9022.4.58.2020.DG), że przedmiotowy dokument należy do grupy projektów innych niż
wymienione w art. 46 ust. 1 i 2 ustawy, gdyż nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji



przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z powyższym
uzgodnienia, co do ewentualnej potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko dla przekazanego projektu dokumentu należy dokonać z regionalnym
dyrektorem ochrony środowiska. Organ inspekcji sanitarnej wyjaśnił również, że zgodnie
z zapisem art. 47 ustawy w przypadku projektu dokumentów innych niż wymienione

w
art. 46,

przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, jeżeli
organ opracowujący dokument w uzgodnieniu z właściwym organem, o którym mowaw art. 57
(regionalnym dyrektorem ochrony środowiska) stwierdzi, że wyznaczają one ramy dla
późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub że
realizacja postanowień danego dokumentu może spowodować znaczące oddziaływanie na
środowisko.

Organ opracowujący projekt dokumentu pn. „Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Gminy Bolesławiec na lata 2021-2024” wystąpił również do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska we Wrocławiu o uzgodnienie braku konieczności przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
w swoim piśmie z dnia 22 października 2020 r., znak: WSI.410.2.66.2020.KM stwierdził, że dla
ww. projektu dokumentu nie jest wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko, bowiem nie wyznacza on ram dla późniejszej realizacji
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a ingerencja w środowiska
będzie miała miejsce jedynie na etapie realizacji inwestycji i będzie miała charakter przejściowej
uciążliwości.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, że realizacja postanowień projektu dokumentu pn.
„Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bolesławiec na lata 2021-2024” nie
spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko przy uwzględnieniu uwarunkowań
określonych w art. 49 wyżej cytowanej ustawy, odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

e« natablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Bolesławiec, przy ul. Teatralnej nr la;
« nastronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bolesławiec pod

adresem http://bip.gminaboleslawiec.pl, gdzie zamieszczono również Uzasadnienie do
obwieszczenia o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko, zawierające informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 49
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowiskui jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zmianami).
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UZASADNIENIE

1. Charakter działań przewidzianych w dokumentach, o których mowa w art. 46 i 47 ust.
1 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(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zmianami),
w szczególności:

„Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bolesławiec na lata 2021-2024”
zwana dalej Aktualizacją Planu porusza szeroko rozumianą problematykę ochrony powietrza
atmosferycznego. Nadrzędnym celem przedmiotowego projektu dokumentu jest
zrównoważony rozwój Gminy Bolesławiec, który ma być szansą na zdrowe i komfortowe
życie mieszkańców w czystym i bezpiecznym otoczeniu. W dokumencie na podstawie
diagnozy stanu istniejącego oraz zidentyfikowanych zagrożeń, zachowując spójność
z dokumentami strategicznymi i planistycznymi na szczeblu międzynarodowym, krajowym,
wojewódzkim, powiatowym i gminnym, określono kierunki działań i zadania, które należy
podjąć w celu poprawy jakości powietrza atmosferycznego.

Projekt dokumentu zawiera:

=" analizę uwarunkowań zewnętrznych wynikających z dokumentów planistycznych
i strategicznych na stopniu międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim, powiatowym
i gminnym;

" efekty realizacji dotychczasowego „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy
Bolesławiec do 2020 roku”;
charakterystykę Gminy Bolesławiec;
analizę istniejącego stanu powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Bolesławiec;
bilans energetyczny za 2014 rok i za 2019 rok;
wyniki bazowej inwentaryzacji emisji PM10, PM2,5, SO2 NOx, CO2, B(a)P i CO;
plan działań na lata 2021-2024, wykaz źródeł ich możliwego finansowania, system
zarządzania i monitoringu;

" streszczenie w języku niespecjalistycznym.

Działania objęte przedmiotowym opracowaniem mają charakter lokalny, gdyż będą
realizowane na terenie obszaru mieszczącego się w granicach administracyjnych Gminy
Bolesławiec.

a) Stopień, w jakim dokument ustala _ramy_dla późniejszej realizacji przedsięwzięć,
w odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsięwzięć:
Aktualizacja Planu wyznacza m.in. następujące rodzaje przedsięwzięć:
"modernizacja budynków użyteczności publicznej (termomodernizacja, instalacja OZE,
wymiana źródła c.o. i C.w.u., wymiana oświetlenia);
modernizacja oświetlenia ulicznego;
rozwój sieci komunikacji rowerowej;
utrzymanie dróg w sposób ograniczający wtórną emisję zanieczyszczeń;
wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła ogrzewających budynki mieszkalne na kotły
węglowe i biomasowe „ecodesign”, kotły olejowe, kotły gazowe, montaż kolektorów
słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła.

Projekt dokumentu nie zawiera informacji o lokalizacji, któregokolwiek z ww. przedsięwzięć
ani ich skali. Zarówno lokalizacja jak i skala przedsięwzięć zależna będzie od możliwości
finansowych podmiotów zainteresowanych ich realizacją.
Żadne z ww. przedsięwzięć nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko.



b) Powiązania z działaniami przewidzianymi w innych dokumentach:
Działania zawarte w Aktualizacji Planu wpisują się w założenia i działania m.in. takich
dokumentów jak:
=" Polityka energetyczna Polski do 2030 roku;
=. Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020 (z perspektywą do 2030);
" Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2030, przyjęta Uchwałą

Nr L/1790/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 września 2018 r.;
=". Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego, przyjęty

Uchwałą Nr XIX/482/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 czerwca
2020r.;

= Program Ochrony Środowiska Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2017
z perspektywą do 2021 roku, przyjęty Uchwałą Nr LV/2121/14 Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego z dnia 30 października 2014 r.;

"Program ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których
w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji
w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych, przyjęty Uchwałą
Nr XXI/505/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2020r.;

=" Uchwałą Nr XLI/1407/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada
2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego,
z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw;

" Strategia Rozwoju Gminy Bolesławiec na lata 2016-2020, przyjęta Uchwałą
Nr XI/101/16 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 24 luty 2016 r.;

"= Program ochrony środowiska dla Gminy Bolesławiec na lata 2017-2020
z perspektywą do roku 2024, przyjęty Uchwałą Nr XXVIII/237/17 Rady Gminy
Bolesławiec z dnia 29 listopada 2017 r.;

"Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Bolesławiec, przyjęte Uchwałą Nr XXI/161/13 Rady Gminy Bolesławiec z dnia
28 lutego 2018 r.;

"=. Miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego poszczególnych wsi.

c) Przydatność w_ uwzględnieniu aspektów środowiskowych, w szczególności w _celu

wspierania zrównoważonego rozwoju, oraz_we wdrażaniu _prawa_ wspólnotowego
w dziedzinie ochrony środowiska:
Zrównoważony rozwój definiuje się jako rozwój społeczno-gospodarczy, w którym
następuje integrowanie działań mających na celu wzrost gospodarczy oraz działań
społecznych, z zachowaniem równowagi w środowisku, w celu zagwarantowania
możliwości zaspokajania potrzeb obywateli (zarówno tych obecnych, jak i przyszłych
pokoleń). Projekt dokumentu wskazuje kierunki działań i zadania podejmowane w celu
poprawy jakości powietrza atmosferycznego, w związku z czym należy stwierdzić, że
działania zawarte w przedmiotowym dokumencie ściśle korelują z założeniami
zrównoważonego rozwoju w aspekcie ochrony środowiska oraz wypełniają zobowiązania
w stosunku do regulacji prawnych Unii Europejskiej. Aktualizacja Planu stanowi dokument
ramowy mający na celu osiągnięcie pozytywnych skutków dla środowiska i wzrostu
komfortu życia mieszkańców przy poszanowaniu zasady zrównoważonego rozwoju.

d) Powiązania z problemami dotyczącymi ochrony środowiska:
W projekcie dokumentu pn. „Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Bolesławiec na lata 2021-2024” wskazane są planowane interwencje ściśle powiązane
z problemami w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego, służące ich rozwiązaniu.
Do głównych problemów związanych ze stanem powietrza w Gminie Bolesławiec należą:

Problem szczegółowy nr1: Zużycie energii w budynkach i infrastrukturze komunalnej
na zaspokojenie potrzeb związanych z oświetleniem i ogrzaniem obiektów.Niski stopień
wykorzystania OZE.



Budynki użyteczności publicznej zasilane są w ciepło z kotłów gazowych i olejowych.
Elementem wymagającym poprawyjest ograniczenie kosztów ponoszonych przez Gminę
Bolesławiec w związku z nadmiernym zużyciem energii w budynkachi infrastrukturze
komunalnej na zaspokojenie potrzeb związanych z oświetleniem i ogrzaniem obiektów.
Pomimo stałych prac modernizacyjnych prowadzonych przez gminę, wiele budynków
w dalszym ciągu ma braki w termomodernizacji. Brak jest wykorzystania OZE. Ponadto
gmina posiada realne możliwości uzyskania oszczędności w zakresie wymiany
oświetlenia ulicznego tradycyjnego na energooszczędne LED.

Problem szczegółowy nr2: Emisja generowana przez transport.
Transport drogowy jest jednym z głównych źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza,
stanowiących zagrożenie dla środowiska przyrodniczego, zdrowia, a nawet życia
człowieka. Wskutek spalania paliw w silnikach pojazdów do powietrza trafiają: tlenek
węgla, tlenki azotu, węglowodory, w tym wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne
oraz cząstki stałe i metale ciężkie. Jest także źródłem emisji pierwotnej i wtórnej pyłu PM10
oraz PM2,5 (zużycie opon, tarczy sprzęgła, hamulców, nawierzchni). Zanieczyszczenia
gazowei pyłowe sprzyjają stopniowej degradacji gleb i szaty roślinnej w pasie ok. 500 m
od drogi, a zdecydowanie szkodliwe oddziaływanie dotyczy pasa o szerokości do 150 m.
Transport drogowy w istotny sposób wpływa na przemieszczanie się zanieczyszczeń
powodujących negatywne konsekwencje dla konstrukcji stalowych, fundamentów
betonowych oraz elementów wykonanych z piaskowca i wapienia. Na wielkość emisji
wpływa przede wszystkim: liczba i wiek pojazdów, stan nawierzchni dróg, organizacja
ruchu oraz styl jazdy. Wpływ na emisję zanieczyszczeń ma m.in. nieodpowiednia
organizacja ruchu, której skutkiem są zatory, obniżenie prędkości i częste zatrzymywanie
się i ruszanie. Ponadto, niedostatecznie wykorzystywany jest transport rowerowy,a także
transport zbiorowy.

Problem szczegółowy 3: Niska emisja generowana przez gospodarstwa domowe oraz
niski stopień gazyfikacji w Gminie. Niski stopień wykorzystania OZE.
Do tzw. niskiej emisji zalicza się zanieczyszczenia wydobywające się ze Źródeł na
wysokości poniżej 40 m. Są to przede wszystkim zanieczyszczenia związane
z działalnością człowieka, najczęściej emitowane przez indywidualne piece domowe,
kotłownie, a także transport komunikacyjny. Gmina Bolesławiec znajduje się w strefie
podlegającej ocenie jakości powietrza — strefa dolnośląska. Roczna Ocena Jakości
Powietrza w Województwie Dolnośląskim za rok 2019, klasyfikuje gminę do obszarów
przekroczeń normatywnych stężeń zanieczyszczeń benzo(a)pirenu. Jako Źródło
zanieczyszczeń wskazano oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym
ogrzewaniem budynków.Na terenie Gminy Bolesławiec identyfikuje się słabo rozwiniętą
infrastrukturę wykorzystującą odnawialne Źródła energii.

Przewiduje się, że wdrożenie Aktualizacji Planu przyczyni się w znacznym stopniu do
rozwiązania ww. problemów, w tym przyczyni się do podniesienia świadomości
ekologicznej mieszkańców, które będzie skutkowało wysokim poziomem pro-
środowiskowych zachowań społeczności gminnej.

2. Rodzaji skala oddziaływania na środowisko, w szczególności:

a) Prawdopodobieństwo wystąpienia, czas trwania, zasięg, częstotliwość i odwracalność
oddziaływań:
Prawdopodobieństwo występowania oddziaływań wydaje się być niewielkie. Zasięg
oddziaływania określa niniejszy projekt dokumentu. Realizacja zadań wskazanych
w Aktualizacji Planu będzie rozłożona w czasie — od 2021 roku do 2024 roku
i przestrzeni. Oddziaływanie będzie miało charakter krótkoterminowy| odwracalny,
a ewentualne uciążliwości mogą pojawić się jedynie w trakcie realizacji inwestycji (np.



emisja hałasu wywołana pracą sprzętu i osób). Po zakończeniu inwestycji nastąpi
oddziaływanie wtórne polegające na poprawie jakości powietrza atmosferycznego.
Przyjmuje się, że realizacja zadań wymienionych w Aktualizacji Planu pozwoli na
ograniczenie:

" zużycia energii o 19,87 GJ/rok, tj. o 10,40%;
"= emisji: CO2 0 5 017,19 Mgf/rok, tj. o 5,11 %;
= emisji Bia)P 0 0,011 Mg/rok, tj. o 12,53%;
" a także wzrost produkcji energii z OZE o 19 992,90 GJ/rok, tj. wzrost o 1,79%,
do roku 2024 w stosunku do roku 2014.

b) Prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań skumulowanych lub transgranicznych:
Nie przewiduje się możliwości wystąpienia skumulowanego oddziaływania na środowisko
zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji inwestycji. Z uwagi na fakt, że działania
przewidziane w Aktualizacji Planu realizowana będą w znacznej odległości od granic kraju
(ok. 40 km) nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

c) Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska:
Nie przewiduje się możliwości wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla
środowiska. Aby zapewnić jak najmniejszą ingerencję zaplanowanych inwestycji
w środowisko, w trakcie realizacji prac będą przestrzegane obowiązujące normy oraz
przepisy z zakresu ochrony środowiska i BHP. Inwestycje przewidziane do realizacji
w Aktualizacji Planu ze względu na rodzaj i usytuowanie nie będą miały zatem
negatywnego wpływu na środowisko oraz zdrowie ludzi, zarównow fazie realizacji jakieksploatacji.

3. Cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko,w szczególności:

a) Obszary_o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadające znaczenie dla
dziedzictwa kulturowego,wrażliwe na oddziaływania, istniejące przekroczenia standardów
jakości środowiska lub intensywne wykorzystywanie terenu:
Projekt dokumentu dotyczy w zdecydowanej większości obszarów zabudowanych
obiektami zamieszkania jednorodzinnego i wielorodzinnego, które zgodnie
z obowiązującym Programem ochrony powietrza znajdują się w strefie dolnośląskiej
o kodzie PLO204, w której w 2018 roku stwierdzono przekroczenia poziomu
dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, poziomów docelowych benzo(a)pirenu i ozonu
oraz poziomu dopuszczalnego (faza Il) pyłu zawieszonego PM2,5.
Zaplanowane w Aktualizacji Planu działania przyczynią się istotnie do poprawy jakości
powietrza na terenie Gminy Bolesławiec oraz polepszą jakośćżycia jej mieszkańców.

b) Formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody oraz obszary podlegające ochronie zgodnie z prawem międzynarodowym:
Na terenie Gminy Bolesławiec występują następujące formy ochrony przyrody:

=" Obszar Natura 2000 Bory Dolnośląskie PLB020005;
= Obszar Natura 2000 Źwirownie w Starej Olesznej PLBO20007;
=" Obszar Natura 2000 Wrzosowisko Przemkowskie PLH020015;
"Obszar Natura 2000 Wrzosowisko Świętoszowsko-Ławszowskie PLH020063;
=. 43 pomniki przyrody ożywioneji nieożywionej.

Nie przewiduje się, aby w ramach realizacji projektu Aktualizacji Planu doszło do
negatywnego oddziaływania na pomniki przyrody i przedmioty ochrony ww. obszarów
Natura 2000.


