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Odpowiadając na wniosek z 23 listopada 2021 r., znak W/10/23/11/2021
(uzupełniony/skorygowany pismami z dnia 22.12.2021 r. oraz 4.01.2022 r.) dotyczący
wymogu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu
„Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Toszek”, po przeanalizowaniu przedłożonej
dokumentacji, działając na podstawie art. 47 ust. 1 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 (tekst jedn.: Dz. U z 2021r., poz.
2373)
uzgadniam
brak potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla
projektu ww. dokumentu.
Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument o charakterze strategicznym, który określa cele
strategiczne i szczegółowe gospodarki niskoemisyjnej na poziomie lokalnym.
Z założenia tego rodzaju dokumenty można zakwalifikować do rodzajów dokumentów
wymienionych w art. 46 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 tj. „polityk, strategii, planu i programu w dziedzinie
przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki
odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu,
opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczających ramy dla
późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko”.
Podmiot opracowujący projekt dokumentu, każdorazowo analizuje i ustala czy dany
dokument wymaga obligatoryjnie (art. 46 ww. ustawy) lub fakultatywnie (w uzgodnieniu
z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska – art. 47 ww. ustawy) przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, ewentualnie czy danego dokumentu
z uwagi na jego zawartość dotyczą w ogóle przepisy z zakresu strategicznej oceny.
Według przedłożonego wniosku (pisma uzupełniającego z 04.01.2022 r.) cyt. „Plan
gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Toszek nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a realizacja postanowień
tego dokumentu, przy przestrzeganiu odpowiednich procedur bezpiecznego postępowania
oraz przepisów bhp, nie powinna spowodować wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi oraz
środowiska naturalnego”.
Z przedmiotowego wniosku wynika zatem, iż organ opracowujący projekt dokumentu
ostatecznie uznał, iż analizowany dokument nie spełnia łącznie wszystkich przesłanek
zawartych w art. 46 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, a więc zasadniczo nie można go zaliczyć się do
dokumentów, dla których przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
jest obligatoryjnie wymagane (przedłożona dokumentacja wskazuje, iż projektowany
dokument nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko).
Przedmiotowy dokument przewidywać będzie jednak realizację działań inwestycyjnych,
w tym o charakterze budowlanym. Możliwe jest zatem (zgodnie z ww. przedłożonym pismem
uzupełniającym z dnia 04.01.2022 r.) zastosowanie w niniejszej 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 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.
Jak wynika z przedłożonej dokumentacji w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Toszek zostaną ujęte następujące planowane inwestycje:
1. „Parkuj i Jedź - Budowa centrum przesiadkowego w Toszku”.
2. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie.
3. Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych w ramach programu
Czyste Powietrze wraz z wymianą źródeł ciepła na terenie Gminy.
4. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych w ramach programu Mój Prąd.
Z przedmiotowej dokumentacji wynika, iż planowane kierunki działań mają charakter
pozytywny - realizacja zapisów ww. dokumentu nie powinna spowodować wystąpienia
znaczących negatywnych oddziaływań na środowisko. Poszczególne kierunki działań mogą
wprawdzie w pewnym stopniu oddziaływać na środowisko, jednak w efekcie prognozuje się
poprawę jakości środowiska i jego funkcjonowania. W części przypadków mogą wystąpić
niekorzystne oddziaływania związane głównie z etapem realizacji danej inwestycji, jednak
będą to głównie oddziaływania stosunkowo krótkotrwałe o zasięgu lokalnym.
Biorąc pod uwagę rodzaj proponowanych w dokumencie działań oraz ich skalę przewiduje
się, iż ich realizacja nie pociągnie za sobą oddziaływań transgranicznych ani ryzyka dla
zdrowia ludzi, czy zagrożenia dla środowiska.
Przekazane 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, w tym obszary Natura
2000 (na terenie gminy Toszek brak jest ustanowionych obszarowych form ochrony przyrody
– występują jedynie pomniki przyrody).
Realizacja zadań zawartych w ww. projekcie ma na celu poprawę stanu środowiska, a tym
samym poprawę komfortu życia mieszkańców. Mając jednak na uwadze, iż charakter
planowanych inwestycji określono w sposób ogólny (bez podania konkretnych parametrów
inwestycji) - podejmowane indywidualne inwestycje (np. budowa centrum przesiadkowego)
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każdorazowo należy analizować pod kątem ewentualnego wymogu uzyskania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko – zgodnie z przepisami 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.
Z uwagi na przewidywany brak znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko
przedmiotowego dokumentu, w świetle zapisów art. 47 ustawy z dnia 3 października 2008r.
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 „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Gminy Toszek”.
Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Katowicach
Mirosława Mierczyk-Sawicka
podpisano elektronicznie
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Klauzula informacyjna
Na podstawie art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE
o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04. 05. 2016)* zwanego dalej RODO, podaję
następujące informacje:
1.
Administratorem Pani danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Katowicach z siedzibą
w Katowicach Plac Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice, tel.: 32 4206801, fax: 32
4206884, e-mail: sekretariat.katowice@rdos.gov.pl
2.
Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. l lit. c RODO oraz
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
(j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 247), w celu udzielenia odpowiedzi na Pana pismo zgodnie z
kompetencjami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
wynikającymi z ww. ustaw.
3.
Dane będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów
prawa.
4.
Dane będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania określonego w pkt.
2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa w celu archiwizacji.
5.
Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
6.
Dane nie będą proﬁlowane.
7.
Przysługuje Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych i prawo do
ich sprostowania.
8.
Przysługuje Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawach
ochrony danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9.
Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać kontaktując się z
Inspektorem Ochrony Danych w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w
Katowicach pod adresem e-mail: iod.katowice@rdos.gov.pl
* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób ﬁzycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119
z O4. 05.2016).
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