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Burmistrz Miasta i Gminy 
w Pilicy
ul. Żarnowiecka 46A
42-436 Pilica

Odpowiadając na wniosek z 31 października 2022 r. (data wpływu: 2 listopada 2022 r.), 
znak: IPPiOŚ.602.3.2022 w sprawie uzgodnienia braku potrzeby przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Pilica na lata 2023-2030”, po przeanalizowaniu przedłożonej 
dokumentacji, na podstawie art. 47, w związku z art. 57 ust. 1 pkt 2 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 (t.j. Dz. 
U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.)

uzgadniam

brak potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla 
projektu ww. dokumentu.

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pilica na lata 2023-2030” to dokument, który 
pozwala na zidentyfikowanie sektorów charakteryzujących się zwiększonym zużyciem 
energii. W Planie określono cel strategiczny, który brzmi: „Wsparcie rozwoju gospodarki 
niskoemisyjnej na terenie Gminy Pilica”. Osiągnięcie ww. celu będzie możliwe przy pomocy 
wyznaczonych celów szczegółowych:

1. Cel szczegółowy I – Redukcja zużycia energii finalnej na obszarze Gminy Pilica.
2. Cel szczegółowy II – Redukcja zanieczyszczeń, szczególnie PM10, CO2 pochodzących 

zwłaszcza z indywidualnych źródeł ciepła.
3. Cel szczegółowy III – Zwiększenie udziału OZE w bilansie energetycznym Gminy.
4. Cel szczegółowy IV – Redukcja zanieczyszczeń pochodzących z sektora transportu.

Plan uwzględnia założenia oraz cele operacyjne ujęte w dokumentach wyższego szczebla.

Przedstawione działania w ww. dokumencie nie wyznaczają ram dla przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Zasadne jest zatem zastosowanie 
w sprawie art. 47 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
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oddziaływania na środowisko, a mianowicie rozważenie czy realizacja postanowień danego 
dokumentu albo jego zmiany może spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko – 
biorąc jednocześnie pod uwagę uwarunkowania, o których mowa w art. 49 ww. ustawy, 
tj. charakter działań przewidzianych w projektowanym dokumencie, rodzaj i skalę 
oddziaływania na środowisko, cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko.

Analizowany dokument przewiduje realizację działań polegających na m.in.: 
termomodernizacji obiektów komunalnych, dopłaty do wymiany źródeł ciepła na mniej 
emisyjne, montaż instalacji OZE w obiektach komunalnych, montaż instalacji 
fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych, budowie stacji ładowania pojazdów 
elektrycznych. Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż planowane kierunki działań mają 
charakter pozytywny – realizacja zapisów ww. dokumentu nie powinna spowodować 
wystąpienia znaczących negatywnych oddziaływań na środowisko ani oddziaływań 
skumulowanych.

Na terenie Gminy Pilica zlokalizowane są formy ochrony przyrody, w tym: obszary 
Natura 2000 – Ostoja Środkowojurajska PLH240009 oraz Buczyny w Szypowicach i Las 
Niwiski PLH240034, Park Krajobrazowy Orlich Gniazd z otuliną, obszar chronionego 
krajobrazu „Otulina Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd i Parku Krajobrazowego Stawki”, 
rezerwaty przyrody „Smoleń” i „Ruskie Góry”, użytek ekologiczny „Źródliska w Pilicy-Piaski” 
oraz pomniki przyrody. Przez Gminę przebiegają korytarze ekologiczne określone 
w dokumencie „Opracowanie ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Śląskiego” (Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice, 2015). 
Przedłożone informacje na obecnym etapie nie dają podstaw do przewidywania znaczącego 
oddziaływania realizacji założeń dokumentu na zlokalizowane na terenie gminy oraz w jego 
bezpośrednim sąsiedztwie formy ochrony przyrody i nie powinny wpłynąć negatywnie 
na zachowanie ciągłości korytarzy ekologicznych.

Przedstawione zadania w przedmiotowym dokumencie realizowane będą w obrębie jednej 
gminy. Poszczególne kierunki działań mogą w różnym stopniu oddziaływać na środowisko, 
jednak w efekcie prognozuje się poprawę jakości życia mieszkańców i stanu środowiska 
naturalnego.

W związku z powyższym, z uwagi na przewidywany brak znaczącego negatywnego 
oddziaływania na środowisko przedmiotowego dokumentu, w świetle zapisów art. 47 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, 
biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 49 ww. ustawy – nie zachodzi potrzeba 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Plan 
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pilica na lata 2023-2030”.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
dr Mirosława Mierczyk-Sawicka
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