DOKUMENT PODSUMOWUJĄCY DO DOKUMENTU:

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy
Mszana Dolna

Dokument zawiera:
I. Uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym,
w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski
zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.
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II. Podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu
do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informację, w jaki sposób zostały wzięte
pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione:

1. opinie właściwych organów (Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny)

2. zgłoszone uwagi i wnioski;
3. wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko,
jeżeli zostało przeprowadzone;

4. propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków
realizacji postanowień dokumentu.
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Przedmiotowe opracowanie jest dokumentem podsumowującym do „Założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Mszana Dolna”, zwanych dalej
Założeniami.
Niniejszy dokument uwzględnia wymagania zawarte w art. 43 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 (Dz. U. 2018 poz. 2081), tj.:
„Organ opracowujący projekt dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa podaje
do publicznej wiadomości informację o przyjęciu dokumentu i o możliwościach zapoznania się z jego
treścią oraz:



uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz
o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi
i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa;



podsumowaniem zawierającym uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu
do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informację, w jaki sposób zostały
wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione:

 ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko;
 opinie właściwych organów (RDOŚ, PWIS)
 zgłoszone uwagi i wnioski;
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Zgodnie z art. 42 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. 2018 r., poz. 2081)
2
Zgodnie z art. 55 ust. 3 ww. ustawy
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 wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko,
jeżeli zostało przeprowadzone;

 propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków
realizacji postanowień dokumentu.”
I. Uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym,
w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi
i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa
Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) Wójt Gminy Mszana Dolna,
obwieszczeniem z dnia 20.09.2018 roku, zawiadomił o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa
w pracach nad projektem pn.: „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe dla Gminy Mszana Dolna”.
W ramach udziału społeczeństwa, wszyscy zainteresowani mogli zapoznać się z treścią
projektu dokumentu w dniach od 20 września 2018 r. do 11 października 2018 r. w siedzibie Urzędu
Gminy Mszana Dolna, ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna, a także na stronie internetowej
gminy: www.mszana.pl
Do Urzędu Gminy Mszana Dolna, w czasie trwania konsultacji społecznych, nie wpłynęły
jakiekolwiek uwagi do projektu Założeń.
II. Podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do
rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informację, w jaki sposób zostały wzięte
pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione:

1. ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko;
2. opinie właściwych organów (RDOŚ, PWIS);
3. zgłoszone uwagi i wnioski;
4. wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli
zostało przeprowadzone;

5. propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji
postanowień dokumentu.
II. 1 Ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko
Sporządzenie Prognozy do „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe dla Gminy Mszana Dolna” nie było wymagane.
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II. 2 Opinia właściwych organów (RDOŚ, WPWIS)
II.2.1 Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie pismem z dnia 17 października 2018 r.,
znak: ST.II.410.30.13.2018.SG stwierdził m.in. iż:
Należy zaznaczyć, iż wymienione w analizowanym projekcie dokumentu działania stanowią
jedynie wstępną koncepcję, których skonkretyzowanie nastąpi stosowanie do etapu ich realizacji.
Uwzględniając uwarunkowania wymienione w art. 49 ustawy ooś stanowią dużą ogólność ustaleń
dokumentu dla realizacji, późniejszych ewentualnych realizacji, brak jest możliwości odniesienia się do
usytuowania, rodzaju i skali przewidywanych działań, w kontekście prawdopodobieństwa wystąpienia
negatywnych

oddziaływań

oraz

prawdopodobieństwo

oddziaływań

skumulowanych

i transgranicznych, czy też możliwości wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla
środowiska.
W związku z powyższym przedłożony dokument nie kwalifikuje się do dokumentów
wymagających przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, o których mowa
w cyt. pow. art. 46 ust. 2 ustawy ooś.
II.2.2 Opinia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie
Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie, pismem z ‘dnia 16
października 2018 roku, znak: NS.9022.20.149.2018 nie stwierdził, iż:
Realizacja przedmiotowego projektu będzie miała pozytywny wpływ na ludzi, m.in. poprzez
zadanie polegające na prowadzeniu działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie ograniczania
zanieczyszczeń powietrza, modernizacji systemów grzewczych i termomodernizacji, które podniosą
świadomość ekologiczną społeczeństwa.
II. 3 Zgłoszone uwagi i wnioski
W trakcie konsultacji społecznych nie wpłynął żaden wniosek z uwagami do projektu
„Założeń(…)”
II. 4 Wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli
zostało przeprowadzone
Biorąc pod uwagę lokalny i regionalny charakter możliwych do wystąpienia oddziaływań
na środowisko, a także położenie Gminy Kobylnica, należy stwierdzić, że realizacja Programu nie
będzie skutkowała możliwością wystąpienia oddziaływań transgranicznych, wobec czego dokument
ten nie musi być poddawany procedurze transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko.
II. 5 Propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków
realizacji postanowień dokumentu
Opracowanie

„Założeń

do

planu

zaopatrzenia

w

ciepło,

energię

elektryczną

i paliwa gazowe dla Gminy Mszana Dolna” pozwoli na kształtowanie gospodarki energetycznej gminy
w sposób uporządkowany i dostosowany do warunków lokalnych. Ponadto założenia dokumentu będą
syntezą zarówno celów i zasad polityki energetycznej, gospodarczej i społecznej państwa. To znaczy,
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że niniejszy dokument powinien być zgodny z tymi celami, jak również opracowanie założeń planu
wymaga stworzenia warunków pozwalających możliwie najlepszy rozwój lokalnej gospodarki
i społeczności.
Celem opracowania jest analiza aktualnych potrzeb energetycznych i sposobu ich
zaspokajania na terenie gminy, określenie przyszłego zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe

oraz wskazanie źródeł pokrycia zapotrzebowania energii do 2030 roku, z

uwzględnieniem planowanego rozwoju gminy.
Niniejsze opracowanie, zgodnie z art. 19 ust.3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne (Dz. U. 2018 poz. 755 ze zm.) zawiera:


Ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe,



Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych,



Możliwości

wykorzystania

istniejących

nadwyżek

i

lokalnych

i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła, wytarzanych

zasobów

paliw

w odnawialnych

źródłach energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz
zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych,


Możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej ,



Zakres współpracy z innymi gminami.
Opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,

umożliwia ponadto:


Skuteczne zarządzanie gospodarką energetyczną gminy,



Uzyskanie środków finansowych na realizację zadań w zakresie rozwoju infrastruktury
energetycznej,



Skuteczne oddziaływanie na zmniejszenie kosztów usług energetycznych,



Osiąganie wymiernych efektów w odniesieniu do stanu środowiska przyrodniczego.
Zgodnie z art. 19 ust. 2 Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną

i ciepło sporządza się dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3
lata.
Możliwość efektywnego redukowania niskiej emisji zależy bardzo silnie od polityki
energetycznej samorządów. Konieczne jest opracowanie lub aktualizacja planów zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe przez gminy. Stąd w Programie Ochrony Środowiska dla
Województwa Małopolskiego do roku 2019 jednym z celów długoterminowych są „Działania związane
z poprawą jakości powietrza”, natomiast priorytety wyznaczone w ramach tego zagadnienia,
pokrywają się z celami oraz propozycjami działań zawartymi w Założeniach do planu zaopatrzenia
w ciepło(…).
Dokument przedstawia planowane zadania w ujęciu ogólnym i ramowym, z tego względu nie
jest możliwe ustalenie sposobu monitoringu zadań.
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