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OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008 roku o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz. 1405 z póżn. zm.), Wójt Gminy
Lubicz podaje do publicznej informacji, iż odstępuje od przeprowadzenia strategiczne]
oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn.: „Plan gospodarki
niskoemisyjnej dla Gminy Lubicz” (ll aktualizacja).

Zgodnie z an. 48, 49, 53 i 57 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz. 1405 z póżn. zm.), organ
opracowujący projekt dokumentu wystąpił do właściwych organów: Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego w Bydgoszczy z wnioskiem o uzgodnienie możliwości odstąpienia od obowiązku
przeprowadzenia strategiczne] oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego
dokumentu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem znak:
WOO.410.32.2018.SŻ z dnia 8 lutego 2018r. uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia
strategiczne] oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego dokumentu.

Państwowy Wojewódzki inspektor Sanitarny w Bydgoszczy pismem znak:
NNZ.9022.1.41.2018 z dnia 2 lutego 2018 r- również uzgodnił możliwość odstąpienia
od przeprowadzenia strategiczne] oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pn. ,,P|an
gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubicz".

Przy rozważeniu konieczności przeprowadzenia strategiczne] oceny oddziaływania
na środowisko dla ww. projektu dokumentu wzięto pod uwagę uwarunkowania wynikające
z art. 49 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.).

Przedmiotowy dokument jest kolejną aktualizacją Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
dla Gminy Lubicz. Ostania wersja PGN dla Gminy Lubicz uchwalona została przez Radę
Gminy Lubicz uchwałą nr XXVI/313/2016 z dnia 30 września 2018 r.

Kolejna tabela przedstawia wykaz nowych zadań inwestycyjnych zamieszczonych
w aktualizowanym PGN w stosunku do dotychczas obowiązującej wersji dokumentu.
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Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców
oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego
poprzez wybudowania dróg dla rowerów - Część 2 -
Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi

nr 557.
1 258

, zają się do przedsręwzręc mogących
znacząco oddziaływać na środowisko o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów
zdnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71). Dodatkowo realizacja inwestycji przyczynie się do
poprawy środowiska przyrodniczego poprzez znaczną redukcję emisji CO2 - o ok. 564 Mg,
znaczną redukcję zużycia energii finalnej - o ok. 1 258 MWh oraz o wzrost produkcji energii
z OZE - o ok. 29 MWh.

Pian Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) określa strategię długoterminową, cele
izobowiązania Gminy Lubicz do 2020 roku, analizę SWOT oraz określa działania izadania
krótko i średnioterminowe. Działania zawarte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Lubicz mają chronić środowisko i ograniczać jego zanieczyszczenie, a więc nie spowodują
znaczącego oddziaływania środowisko. To oddziaływanie zostanie zmniejszone dzięki
realizacji zadań zawartych w dokumencie, tzn. przedsięwzięć chroniących środowisko,
polegających na ograniczeniu niskiej emisji poprzez wykorzystanie Odnawialnych Źródeł
Energii (montaż kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych, wymiana kotłów na kotły
charakteryzujące się wysoka sprawnością spalania oraz na kotły biomasowe). Głównymi
celami (zadaniami) programu są m.in.:

- eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych na paliwa stale,
- wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w celu obniżenia kosztów

eksploatacyjnych ogrzewania niskoemisyjnego,
- termomodernizacja budynków oraz wspieranie budownictwa energooszczędnego

w budownictwie mieszkaniowym,
- termomodernizacja budynków oraz wspieranie budownictwa energooszczędnego

w obiektach użyteczności publicznej,
- budowa infrastruktury rowerowej celem obniżenia emisji komunikacyjnej,
- wdrażanie systemu zielonych zamówień/zakupów publicznych;
- edukacja mieszkańców w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł

energii;
- promowanie zachowań energooszczędnych w transporcie - ecodriying;

2

231 54 0

564 29

Wskazuje się iż powyższe inwestycje nie zalic ` ` ' ` '

_ 



Realizacja przedsięwzięć zawartych w dokumencie, tj. wymiana kotłów
wysokoemisyjnych na niskoemisyjne, montaż kolektorów słonecznych, paneli
fotowoltaicznych i pomp ciepła przyczyni się do zmniejszenia w stopniu znacznym emisji
pyłów, zanieczyszczeń powietrza. Zasięgiem działania planu zostanie objęta cała Gmina
Lubicz. Działania te mają charakter pozytywny dla środowiska, bowiem przysłużą się jego
ochronie, a także ograniczeniu jego zanieczyszczenia, emisji pyłów.

Wskazane do realizacji w ramach PGN zadania powiązane są z charakterem działań
określonych w dokumentach strategicznych na poziomie Unii Europejskiej, na szczeblu
krajowym, wojewódzkim i lokalnym. Cele w zakresie gospodarki niskoemisyjnej wynikające
z dyrektyw Unii Europejskiej zostały uwzględnione w Polityce Energetycznej Państwa do
2030 roku, znalazły też odzwierciedlenie w Programie ochrony powietrza dla strefy
kujawsko-pomorskiej, zgodnie z którym w miastach i gminach .strefy pomorskiej, w których
stwierdzono przekroczenie poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu oraz dopuszczalnego
dla pyłu zawieszonego PM 10 i PM 2,5 konieczne jest prowadzenie systemowych działań
prowadzących do redukcji emisji zanieczyszczeń z indywidualnych systemów grzewczych,
tzw. „niskiej emisji". Działania takie wskazane również zostały w KPOP w ramach kierunku
Rozwój i upowszechnienie technologii sprzyjających poprawie jakości powietrza.
Hierarchiczna zgodność celów w ww. dokumentach nadrzędnych z opracowywanym na
szczeblu gminnym Planem gospodarki niskoemisyjnej sprawia, że cele zdefiniowane na
poziomie wojewódzkim, krajowym i wspólnotowym będą także aplikowane i realizowane na
poziomie lokalnym.

Uwarunkowania lokalne, opis stanu obecnego, identyfikacja obszarów problemowych
oraz obszary działań ujętych w Planie, zgodne są z lokalnymi dokumentami strategicznymi
i planistycznymi Gminy Lubicz (Program Ochrony Środowiska, Strategia Rozwoju, Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, Projekt założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe).

PGN wskazuje zadania zaplanowane do realizacji w perspektywie czasowej 2018 -
2023, a zasięg planowanych działań ogranicza się do Gminy Lubicz. Zadania przewidziane
do realizacji nie wiążą się ze znacznym zasięgiem ponadlokalnym, długotrwałym
inieodwracalnym oddziaływaniem związanym z emisją, wykorzystaniem zasobów
naturalnych czy wystąpieniem awarii przemysłowej.

Podstawowym działaniem ograniczającym zużycie ciepła na cele ogrzewania
budynków, a co za tym idzie zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza jest
przeprowadzenie termomodernizacji obiektu (docieplenie ścian oraz dachu, wymiana okien).
Przy planowaniu prac termomodernizacyjnych należy mieć na uwadze, iż budynki
mieszkalne i inne obiekty budowlane stanowią potencjalne siedliska gatunków chronionych,
w szczególności ptaków i nietoperzy. Niewłaściwie prowadzone remonty i ocieplenia
budynków wykonywane bez uwzględnienia potrzeb biologicznych zwierząt je zasiedlających
mogą naruszać przepisy ustawy o ochronie przyrody, a także istotnie przyczyniać się do
zmniejszania populacji gatunków chronionych, takich jak jerzyk Apiis apus, pustułka Falco
tinnunculus, mroczek późny Eptesicus serotinus, i in. W celu uniknięcia nieumyślnego
niszczenia siedlisk gatunków chronionych należy przed przystąpieniem do prac w obrębie
budynków dokonać ich obserwacji pod kątem występowania gatunków chronionych.
W przypadku gdy planowane czynności wiążą się z naruszeniem zakazów określonych w art.
52 ustawy o ochronie przyrody, przed ich wykonaniem należy uzyskać stosowne zezwolenie
wydawane przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska. ~

Realizacja ww. działań nie jest związana z możliwością wystąpienia ryzyka dla
zdrowia ludzi ani nie powoduje zagrożenia dla środowiska. Zgodnie z załoźonymi celami
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PGN oczekuje się, że realizacja działań przedstawionych w Planie spowoduje korzyści dla
środowiska i przyczyni się do ograniczenia niskiej emisji.

W trakcie realizacji inwestycji związanych z realizacją Planu gospodarki
niskoemisyjnej dla Gminy Lubicz wystąpią oddziaływania krótkotrwałe ograniczone
do obszaru, na którym będą realizowane, nie wykraczające poza teren gminy. Realizacja
działań określonych w przedmiotowym Planie nie spowoduje wystąpienia oddziaływań
skumulowanych i transgranicznych. Większość planowanych działań przewidzianych
do realizacji w Planie nie spowoduje wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi i zagrożenia dla
środowiska. Realizacja Planu przyczyni się do zmniejszenia ładunku zanieczyszczeń
emitowanych z terenu Gminy do powietrza, głównie poprzez zmniejszenie zapotrzebowania
energetycznego budynków. Działania określone w Planie prowadzone będą na terenach
zabudowanych, niemniej jednak wszelkie działania będą realizowane z uwzględnieniem
uwarunkowań przyrodniczych, w sposób zapewniający ochronę potencjalnych lęgowisk.
Nie przewiduje się negatywnego wpływu prac wskazanych w Planie na środowisko
przyrodnicze, w tym na położone w granicach gminy obszary chronione. Z uwagi
na lokalizację planowanych zadań na terenach zurbanizowanych w granicach jednej gminy
oraz charakter działań przewidzianych w ramach przedłoźonego Planu można uznać, że
realizacja postanowień ww. dokumentu nie wpłynie znacząco negatywnie na środowisko
przyrodnicze gminy.

W załączeniu do niniejszego obwieszczenia zamieszcza się:
- Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak:

WOO.410.32.2018.SŻ z dnia 8 lutego 2018 r.
- Pismo Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy znak:

NNZ.9022.1.41.2018 z dnia 2 lutego 2018 r.
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Green Key ..

Joanna Masiota-Tomaszewska

ul. Nowy Świat 10a/15

60-583 Poznań

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, działając na podstawie

art. 48 ust. 1 art. 57 ust. I 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 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26 stycznia 201.8 r.. (wplyw: 29.01.2018 r.) uzgadnia
odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

dla projektu pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubicz”.
Dla dotychczas obowiązującego „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy

Lubicz” przeprowadzono procedurę strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
w ramach której opracowano prognozę oddziaływania na środowisko oraz uzyskano opinię

pozytywną Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem z dnia

20.09.2016 r., znak: WOO.4l0.399.20l6.MDl.
'rs

Obecnie przedłożony projekt jest aktualizacją dokurnentu przyjętego Uchwałą

nr XXVUSI3/2016 z dnia 30 września 2016 r. Zgodnie z załączonym wniobkiern,
w przedmiotowym projekcie dopisano następujące zadania: głęboką termomodernizację
obiektów z zastosowaniem pomp ciepla, kolektorów słonecznych lub zastosowaniem paneli

fotowoltaicznych, modernizację i rozbudowę oświetlenia ulicznego, budowę ścieżek
i szlaków rowerowych.

Ponadto, realizacja pozostalych zadań ujętych w dol<_umencie, tj. wymiana kotłów
wysokoemisyjnych na niskoemisyjne, budowa dróg gminnych., montaż kolektorów

słonecznych, paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła przyczyni się do poprawy jakości
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powietrza atmosferycznego. Zasięgiem działania planu zostanie objęta cala Gmina Lubicz.

Działania te mają charakter pozytywny dla środowiska, bowiem przysłużą się jego ochronie.
a takze ograniczeniu jego zanieczyszczenia, w tym emisji pyłów.

Analizowany projekt dokumentu dotyczy obszaru Gminy Lubicz, w granicach którego
wystepuja obszarowe formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia

lo kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. Li. z 3018 r. poz. 142 ze zm.) tj.: Obszary

Natura 2000: Dolina Drwęcy, Nieszawska Dolina Wisły, Dolina Dolnej Wisły. Rezerwat

przyrody Rzeka Drwęca, Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy, Zespół
przyrodniezo-krajobrazowy Jar przy Strudze Lubickiej. a takze użytki ekologiczne i pomniki

przyrody.

Działania określone w Planie prowadzone będą na terenach zabudowanych, niemniej

jednak wszelkie działania muszą byc realizowane z uwzględnieniem uwatunkowari

przyrodniczych, w sposób zapewniający ochronę potencjalnych lęgowisk. Nie przewiduje

się negatywnego wplywu prac wskazanych w projekcie na środowisko przyrodnicze,

w tyrn na położone w granicach Gminy obszary chronione.

Mając na uwadze uwarunkowania określone w art. 49 eyt. ustawy o udostępnianiu

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a mianowicie charakter działań przewidzianych
w rarnach rozpatrywanego projektu, rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko, cechy

obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, dotyczące terenu w granicach jednej

Gminy. uznaję, iz realizacja założeń przeslanego opracowania prowadzona zgodnie

z wszelkimi odrębnymi przepisami, nie powinna znacząco negatywnie oddziaływać

na środowisko. '

Reasumując. uzgadniam odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego dokumentu.

.lednocześnie, w związku z planowana tennornodernizacją budynków, nalezy zwrócić

uwagę, ze budynki mieszkalne i inne obiekty budowlane stanowią potencjalne siedliska

gatunków chronionych, w szczególności ptaków' i nietoperzy. Niewlaściwie prowadzone

remonty i ocieplenia budynków wykonywane bez uwzględnienia potrzeb biologicznych
zwierząt je zasiedlających mogą naruszać przepisy ustawy d ochronie przyrody, a także

istotnie przyczyniać się do zmniejszania populacji gatunków chronionych, takich jak jerzyk

Apus apus, pustułka Falco tinnunculus, mroczek poziiy Eptesicus serotinus, i in. W celu

uniknięcia nieumyślnego niszczenia siedlisk gatunków chronionych nalezy
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przed przystąpieniem do prac w obrebie budynków dokonać ich obserwacji pod kątem
występowania gatunków chronionych.

W przypadku, gdy planowane czynności wiążą się z naruszeniem zakazów

określonych w art. 52 cyt. ustawy o ochronie przyrody, przed ich wykonaniem nalezy uzyskać

stosowne zezwolenie wydawane przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

lub Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
F
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Sprawa prowadzi: Sonia Żóltowska, tel.: 52 St)-ó5-tióó, wew. 6046, e-mail: sonia.zo1rowska.bydgtiszcz@rdos.gos'.ril
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Pzrrroarocnrrt
Wórra G.'+r1r~ri" Lrsaicz
ur.. Toacfirskn 21 Luarcz Dozatr'
87-162 Luarcz

Pan WOJCIECH PAJĄK
GREEN KEY Joiu~n~.'.-1. Masrora-
Toaraszswska
ur.. Nowy Śwrzr 10a/15
60-583 Pozrsaršt

Na podstawie art. 1 pkt l. art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U_ z 2017 r.. poz. 1261) oraz art. 58 ust. l, pkt 2 w związku z art. 48
ust. 1. 2 ustawy z dnia 03.10.2008 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 2017 r., poz. 1405 z póżn. zm.)

P..rr'its"rwow\' Worswóozl-tr .InsPr~:r<'roa S.-'ti~i11'aar~i\" w Byncoszczi'

uzcaonia'

mozliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla
projektu pn. _.Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubicz".

` 1|

Uzas.-tu.st|=::-'rt‹: -

Pan Wojciech Pająk - Pełnomocnik Wójta Gminy Lubicz - pismem z dnia 26.01.2018 r.
(data wpływu do organu 29.01.2018 r.) zwrócił się do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego w Bydgoszczy z wnioskiem o uzgodnicnie mozliwości odstąpienia
od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji projektu
dokumentu pn. _.Plan Gospodarki hüskoemisyjnej dla Gminy Lubicz”.

Z przedłożonych materialów' wynika. że ww. dokument:
l.
2

Obejmuje obszar w granicaehjednej gminy: Gmina Lubicz.
_ Nie wpłynie negatywnie na środowisko oraz zdrowie ludzi.

Stanowi aktualizację „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubicz". przyjętego
Uchwałą nr XXVIÍ3 l 3Q0l6 Rady Gminy Lubicz z dnia 30.09.2016 r.
J est zgodny z dokumentami na poziome krajowym. regionalnym i lokalnym.
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Aktualizacja przedmiotowego projektu wynika ze zwiększenia w Planie liczby działań.
W wyniku modyfikacji wprowadzono następujące zadania inwestycyjne, rn_in_:

' Termomodernizacja zabytkowego budynku kościoła poewangeliekiego w Grębocinie.
budynków' komunalnych, świetlic wiejskich.

1' M.odernizacja centralnego ogrzewania w budynku rnieszkalnym,

' Modernizacja oświetlenia drogowego.

1' Budowa ścieżki rowerowej Lubicz Dolny ~ .Iedwabno - Rogówko.

' Poprawa bezpieczeństwa :Í komtbrtu zycia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego
transportu drogowego poprzez 'wybudowanie dróg dla rowerów.

Głównymi celami Planu są m.in.:

" Eliminacja niskosprae.-'nych urządzeń grzewczych na paliwa stałe.

1' Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w celu obniżenia kosztów eksploatacyjnych
ogrzewania niskoemisyj nego,

1 Termomodernizacja budynków i wspieranie budownictwa energooszczędnego
w budownictwie mieszkaniowym oraz w obiektach użyteczności publicznej,

' Wdrażanie systemu zielonych zamówieńfzakupów publicznych.

Przedsięwzięcia wskazane w aktualizacji nie są kwalifikowane jako przedsięwzięcia mogące
zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Nie wyznaczają również
ram dla realizacji przedsięwzięć mogących powodować prawdopodobieństwo wystąpienia
zagrożenia dla środowiska i. ryzyka dla zdrowia ludzi. a ich realizacja przyczyni się natomiast
do poprawy stanu środowiska przyrodniczego (w szczególności do zmniejszenia w znacznym
stopniu emisji pyłów. zanieczyszczeń powietrza).

W związku z powyższym biorąc pod uwagę łączne uwarunkowania wynikające z art. 49
wsi.-'_ ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku ijego ochronie. udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy uznał. iż przeprowadzenie strategiczncj oceny
oddziaływania na środowisko nie jest konieczne.
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