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Odpowiadając na pismo Wójta Gminy Sambonec z dnia 06.12.2016r., dotyczące
odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla
projektu dokumentu pn.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej gminy Satnborzec11 —

Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

po przeanalizowaniu argumentacji przedstawionej w uzasadnieniu stanowiącym załącznik
do ww. pisma, jak również po zapoznaniu się z informacjami zawartymi w przedmiotowym
dokumencie uznaje, iż w rozpatrywanym przypadku można odstapić od przeprowadzenia
postepowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ze względu na
to, że realizacja przewidzianych działań nie spowoduje znaczącego oddziaływania na
środowisko w zakresie zdrowia i życia ludzi.

Z informacji zawartych w przedłożonych dokumentach wynika, iż celem „Planu
gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Samborzec” jest przyczynienie się do osiągnięcia
celów Unii Europejskiej określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku
2020. Na tej podstawie wytyczono kierunki działań przyczyniających się do:

redukcji emisji gazów cieplarnianych,
- zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,

redukcji zużycia energii pierwotnej.

Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny po zapoznaniu się
z przedmiotowym dokumentem ustalił, iż cel główny planowany do osiągnięcia w 2020
roku zakłada:

1. Redukcję emisji gazów cieplarnianych o 10,07 % w stosunku do poziomu z roku
bazowego, tj. 2806,24 Mg C02 (z poziomu 27 864,14 Mg CO2 w 2014r. do
25 057,90 Mg C02 w 2020r.).

2. Redukcję zużycia energii pierwotnej o 5,84 % w stosunku do poziomu
z roku bazowego, tj. 6 358,80 MWb (z poziomu 108 809,59 MWh w 2014r. do
102 450,79 MWh w 2020r.).
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3. Zwiększenie udziału zużycia energii z odnawialnych źródeł o 3,94 % w ogólnym
zużyciu energii (poziom w roku bazowym wynosił 23 %„ tj. 25 008,45 MWh!rok
i wzrośnie do 28 506,19 MWhirok do roku 2020).

Do osiągnięcia powyższych celów wykazano zadania inwestycyjne planowane do
realizacji w obszarach sektora mieszkalnego, przedsiębiorstw, gminnych jednostek oraz transportu:

) wymiana istniejącej infrastruktury oświetleniowej na infrastrukturę umożliwiającą
wykorzystanie energii przyjaznej środowisku,

„ montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy 4 kW,
instalacja pomp ciepła na potrzeby ogrzewania budynków jednorodzinnych,
wymiana kotłowni lub palenisk węglowych na źródła o wyższej niż dotychczas
sprawności w\tyarzania ciepla spełniające wymagania emisyjne,

>„ montaż kolektorów słonecznych na potrzeby przygotowania cieplej wody użytkowej
w budynkach jednorodzinnych,

) wymiana kotłowni lub palenisk węglowych na kotły na biomasę, biogeniczne paliwo,
inwestycje mikrobiogazowni rolniczych o mocy 4 kW,
termomodemizacja budynków jednorodzinnych,

) wymiana starych źródeł ciepła na kotły olejowe
montaż kotłów gazowych opalanych gazem ziemnym z sieci,

> modernizacja wewnętrznych instalacji c. o. w budynkach jednorodzinnych,
) modernizacja i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy,
) poprawa efektywności energetycznej budynkach użyteczności publicznej na terenie

gminy Sambonec,
) zmiana sposobu ogrzewania budynków użyteczności publicznej z gazowego na

ogrzewanie z wykorzystaniem energii gruntu,
> instalacja ogniw fotowoltaicznych na dachach budynków użyteczności publicznej,

instalacja kolektorów słonecznych na dachach budynków użyteczności publicznej,
termomodemizacje budynków — sektor przedsiębiorstw,

) zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych — sektor przedsiębiorstw,
zakup i montaż kolektorów słonecznych — sektor przedsiębiorstw,
remonty i przebudowy dróg gminnych na terenie gminy Samborzec.

Ponadto w ramach planu przewidziane są również działania nieinwestycyjne (np.
wdrożenie zielonych zamówień, audyty energetyczne, szkolenia, itp.).

Wskazane zadania ur planie powiązane są z działaniami określonymi
w dokumentach strategicznych na poziomie Unii Europejskiej, krajowym, wojewódzkim
i lokalnym, w tym m.in.: „.Europa 2020”; „Narodowy program rozwoju gospodarki
niskoemisyjnej”; „Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych”;
„Polityka energetyczna Polski do 2030 roku”; „Strategia rozwoju województwa
świętokrzyskiego do roku 2020”; „Program ochrony środowiska województwa
świętokrzyskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 201 9r.”; „.Aktualizacja programu
ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań
krótkoterminowych”; ..Strategia rozwoju gminy Samborzec na lata 2016-2020”.

Planowana inwestycja pn. „Pnebudowa drogi gminnej nr 373045 T Polanów od
krn 0+710 do km 1+850 — nawalny deszcz ur 2014r.”, polegająca na budowie nawierzchni
twardej drogi, kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco
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oddziaływać na środowisko. Dla tego przedsięwzięcia została już wydana decyzja
środowiskowa nr Ig.6220.2.2.2016 z dnia 12.05.2016r. o odstąpieniu od przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko.

Pozostałe zadania inwestycyjne wskazane do realizacji nie stanowią przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 09.11.201 0r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko, jak również nie wyznaczają ram dla późniejszych realizacji przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Biorąc pod uwagę powyższe. stosownie do zapisu art. 46 ust. 1 ustawy z dnia
03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst
jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 353; z późn. zm.) —

Swiętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny uznał jak na wstępie.
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Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce,
teł, centrala: (41) 365-54-00, sekretariat: (41) 345-09-44, fax (41) 345-18-73

e-maił: wsse.kielce®pis.goy.pl
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