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Dotyczy: zapytania co do konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływam'a
na środowisko do aktualizacji Planu Gospodarki NiskoeIm'syjnej dla Gminy Miasto
Nowy Targ.

W odpowiedzi na wystąpiem'e z dnia 13 kwietnia 2017 r., znak: GKiOŚ.602.4.2017, (data
wpływu do RDOŚ: 18.04.2017 r.) w sprawie zapytam'a co do konieczności przeprowadzania
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do aktualizacji Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Nowy Targ w oparciu ustawę 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. z 2016 r. poz. 353
z późn. zm.) przekazuję poniższe stanowisko.

Pismem z dnia 12 stycznia 2015 r. znak: OO.4lO.l.43.2014.AZ Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Krakowie uzgodnił możliwość odstąpienia od przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływam'a na środowisko dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Gminy Miasto Nowy Targ, uznając iż zaplanowane działania inwestycyjne m'e spowodują
zagrożeń dla środowiska.

Obecne przedłożem'e wm'osku z zapytaniem co do konieczności przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wynika z zaktualizowania przedmiotowego
dokumentu. Jak wskazano w uzasadm'eniu, zmiany wprowadzone do „Planu Gospodarki
Niskoemisyj nej dla Gminy Miasto Nowy Targ” dotyczą:

l. Aktualizacji opisu stanu obecnego w zakresie sieci ciepłowniczych zlokalizowanych
na terem'e miasta.

2. Aktualizacji opisu możliwości wykorzystam'a OZE na ter'em'e miasta (w zakresie
geotermii).

3. Aktualizacji kierunków działań w perspektywie długoterminowej (do 2030 r.) w
zakresie rozwoju sieci ciepłowniczych na terenie miasta.

4. Aktualizacji listy zadań Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Nowym
Targu, w zakresie:
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a) Moderm'zacji sieci ciepłowm'czych — aktualizacja zakresu wcześniejszego zadam'a
(koszt działań, zakres prac),

b) Rozbudowy sieci ciepłowniczej w celu przyłączem'a nowych odbiorców w rejom'e
Ro'wm' Szaflarskiej (nowe budownictwo wielomieszkaniowe),

c) Rozbudowy sieci w celu podłączem'a nowych odbiorców w centrum miast,
d) Wykorzystam'a zr'o'dła geotermalnego jako podstawowego zr'o'dła ciepła dla

zasilania sieci ciepłowm'czej.
Z przedłożonego uzasadm'em'a zawierającego uwarunkowania, o których mowa w art. 49

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 wynika, iż działania proponowane w PGN m'e spowodują zagrożenia dla
środowiska. W perspektywie czasu realizacja założeń Planu powinna przyczym'ć się do
ograniczenia m'skiej emisji, tym samym powmn'a wpłynąć na poprawę jakości powietrza na
przedmiotowym obszarze.

Biorąc pod uwagę, iz" aktualiz'acja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Miasto Nowy Targ stanowi niewielką modyfikację przyjętego już dokumentu,
dotyczącego obszaru w granicach Gmm'y Miasto Nowy Targ, działając w oparciu o art.
48 przywołanej na wstępie ustawy uzgadniam moz'liw'ośc' odstąpienia od
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na s'rodow1s'ko dla przedmiotowego
dokumentu.
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MAŁOPOLSKI PAN'STWOWY
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY

Kraków, dnia 19 kwietnia 2017 r.
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_tw: odstąpienia od konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny
oddzia/ywania na s'rodOW/s'ko d/a aktua/izacji „Planu Gospodarki
Niskoemisn'nej dla Gminy Miasto Nowy Targ'.' '

Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, w związku z pismem z dnia

13 kwietnia 2017 r. (data wpływu: 18 kwietnia ”2017 r.), znak: GKiOŚ.602.4.2017, Pana

Grzegorza Watycha, Burmistrza Miasta Nowy Targ, w sprawie odstąpienia od konieczności

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji „Planu

Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Nowy Targ", stwierdza, że dla projektu
w. dokumentu nie jest wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny

oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji

o s'rodOW/s'ku ijego ochronie, udzia/e społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

oddzia/ywania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 353), odstąpienie

od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w przypadku
dokumentów, o których mowa w art. 46 pkt 2 może dotyczyć projektów dokumentów

stanowiących niewielkie modyfikacje w przyjętych już dokumentach lub projektów
dokumentów dotyczących obszarów w granicach jednej gminy. Przedłoz'ony dokument
obejmuje obszar jednej gminy — Gmina Miasto Nowy Targ i stanowi aktualizację przyjętego

już dokumentu.

Przedmiotowy Program zawiera zadania zaplanowane do realizacji w perspektywie czasowej
2015-2023, których zasięg ograniczy się wyłącznie do obszaru w granicach jednej gminy
tj. Gmina Miasto Nowy Targ.

Jako główne kierunki zadań, których celem jest w szczególności ograniczenie niskiej emisji,
wskazano m.in.: budowę nowych oraz modernizację już istniejących sieci ciepłowniczych
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oraz wykorzystywanie wysokosprawnych urządzeń grzewczych, modernizację oraz wymianę

oświetlenia ulicznego, termomodernizację budynków oraz budownictwo budynków, a także

systematyczną wymianę taboru transportowego na bardziej niskoemisyjny.

Zmiany w stosunku do uprzednio przyjętej wersji dokumentu dotyczą:
1) aktualizacji opisu stanu obecnego w zakresie sieci ciepłowniczych zlokalizowanych na

terenie miasta,
2) aktualizacji opisu możliwości wykorzystania OZE na terenie miasta (w zakresie geotermii),

3) aktualizacji kierunków działań w perspektywie długoterminowej (do 2030 roku)

w zakresie rozwoju sieci ciepłowniczych na terenie Miasta,
4) aktualizacji listy zadań Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Nowym Targu,

w zakresie: Modyfikacji sieci ciepłowniczych - aktualizacja zakresu wcześniejszego
zadania (koszt działań, zakres prac), rozbudowy sieci ciepłowniczej w celu przyłączenia
nowych odbiorców w rejonie Równi Szaflarskiej (nowe budownictwo wielomieszkaniowe),
rozbudowy sieci w celu podłączenia nowych odbiorców w centrum miasta, wykorzystania
źródła geotermalnego jako podstawowego źródła ciepła dla zasilania sieci ciepłowniczej.

Jak wynika z przedłożonego dokumentu, realizacja jego zadań |' ich aktualizacji nie będzie się
wiązała z ryzykiem zagrożenia zdrowia ludzi oraz nie spowoduje zagrożenia dla środowiska.
Zadania dokumentu mają się jedynie przyczynić do poprawy stanu środowiska m.in. poprzez
ograniczenie niskiej emisji tym samym korzystnie wpływając na zy'cie mieszkańców. Dla
ograniczenia do minimum lub wyeliminowania ewentualnych negatywnych oddziaływań
realizacja zadań winna zostać opatrzona możliwymi działaniami ochronnymi zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawnymi |' zasadami bezpieczeństwa.

W dokumencie wskazano, iż jego realizacja nie będzie oddziaływać niekorzystnie na obszary
cenne przyrodniczo. Z uwagi na zasięg lokalny planowanych zadań, nie stwierdzono
możliwości wystąpienia oddziaływań skumulowanych ani transgranicznych.

Jg_g________ch_____ą___j_4ą__łwv__lnwes'e rzewidziane do realiza 'i które zostan zakwalifikowane ”ako mo oddzia ać

____,___y_p__p______y___łjL__—_g_naśrodowisko należ oddać rocedurze ocen oddziaania na środowisko rzed
m______chstieniemdo ich realiza'i zgodnie z pizepisami odrębnymi.

Biorąc powyższe pod uwagę, tut. Inspektor uznał, że dla w. dokumentu nie jest wymagane
przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
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