
 

 
 

Tarnowskie Góry, 27.04.2015r. 
 

Ś.602.1.3.2015 
 

OBWIESZCZENIE 
 BURMISTRZA MIASTA TARNOWSKIE GÓRY 

 
 

 Na podstawie art. 48 ust. 4 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 (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) 
 

informuję 
 

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
dla projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowskie Góry. 
 
 Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 i art. 58 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 46 ust.  i 48 ust. 1 i 
2  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 (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry, 
działający przez pełnomocnika Panią Justynę Kowalską z Pomorskiej Grupy Konsultingowej  
S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 
Katowicach oraz Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego  w 
Katowicach o uzgodnienie odstąpienia od konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko dla projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy  
Tarnowskie Góry. 
  

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach pismem z dnia 3.03.2015r. 
znak WOOŚ.410.63.2015.RK1 uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko  dla projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy  
Tarnowskie Góry. Również Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w opinii 
sanitarnej z dnia 27.03.2015r. znak NS-NZ.042.16.2015 uznał za zasadne odstąpienie od 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  dla projektu w/w 
dokumentu. 
  

 Biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 49 cyt. ustawy, a w szczególności 
charakter działań przewidzianych w projekcie Planu, rodzaj i skalę  oddziaływania na 
środowisko oraz cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, jak również 
stanowiska w/w organów Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry odstąpił od przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu gospodarki 
niskoemisyjnej dla Gminy  Tarnowskie Góry. 
  
 Uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko dla projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy  Tarnowskie Góry 
stanowi załącznik do obwieszczenia. 
  

 

        BURMISTRZ MIASTA 

 

        /-/ Arkadiusz CZECH 

 

 



 
 
 

 

 

Uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu 
Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowskie Góry 

 

  

  
 Zgodnie z art. 48 ust. 1 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 (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) możliwe jest odstąpienie od 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu, po 
uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art.  57 i 58 cyt. ustawy, jeśli realizacja 
postanowień dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.   

W oparciu o art. 57 pkt 2 i art. 58 pkt 2, w związku z art. 46 i 48 ust. 1 i 2  cyt. ustawy 
Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry, działający przez pełnomocnika Panią Justynę Kowalską z 
Pomorskiej Grupy Konsultingowej  S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, wystąpił do Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego  w Katowicach o zajęcie stanowiska w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy  Tarnowskie Góry. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach pismem z dnia 3.03.2015r. znak 
WOOŚ.410.63.2015.RK1 uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko  dla projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy  Tarnowskie Góry. Również 
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w opinii sanitarnej z dnia 27.03.2015r. znak NS-
NZ.042.16.2015 uznał za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko  dla projektu w/w dokumentu. 
 
 Celem planowanych w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowskie Góry działań 
jest poprawa jakości powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Tarnowskie Góry poprzez 
osiągnięcie  celów określonych w pakiecie klimatyczno – energetycznym do roku 2020. Działania te 
służą ograniczeniu niskiej emisji poprzez m.in. redukcję emisji gazów cieplarnianych wyrażonej w Mg 
CO2. 
Celami szczegółowymi niniejszego Planu są:  

 przyłączenie jak największej liczby budynków do sieci gazowniczej i ciepłowniczej, 

 termomodernizacja budynków z sektora komunalnego, skutkująca zmniejszeniem 
energochłonności obiektów budowlanych należących do Gminy, 

 wspieranie termomodernizacji obiektów budowlanych należących do społeczeństwa, 

 wymiana źródeł ciepła w obiektach sektora komunalnego, 

 wspieranie wymiany źródeł ogrzewania budynków z wysokoemisyjnych węglowych na inne, 
charakteryzujące się mniejszą emisją gazów cieplarnianych, 

 zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w budynkach, 

 zwiększenie wykorzystania OZE, 

 stworzenie możliwości i pomoc w upowszechnianiu wykorzystywania OZE w obiektach 
budowlanych należących do społeczeństwa, 

 stosowanie OZE w nowobudowanych i remontowanych obiektach publicznych. 
 

Dla skutecznej realizacji celów wybrano następujące priorytetowe obszary działań, które 
charakteryzują się największym potencjałem ograniczenia emisji: obiekty gminne, mieszkalnictwo, 
transport. Ponadto realizacja przewidzianych w analizowanym dokumencie działań, mających na celu 
redukcję emisji CO2, nastąpi w sektorze komunalnym i sektorze społeczeństwo. 
W sektorze komunalnym przewiduje się następujące działania: 

 wymiana kotłów węglowych o niskiej sprawności na kotły węglowe o wyższej sprawności lub inne 
charakteryzujące się niższą emisją substancji do powietrza (np. gazowe, na biomasę) w 
kotłowniach budynków użyteczności publicznej, szkolnictwa i sportowych oraz w komunalnych 
budynkach mieszkalnych, lub podłączenie tych budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej, 

 termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, szkolnictwa i sportowych oraz 
komunalnych budynków mieszkalnych. 

 
 
 



 
 
 
 
 
W sektorze społeczeństwa możliwe do realizacji  są następujące działania: 

 budowa/montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, termomodernizacja, montaż 
energooszczędnego oświetlenia w budynkach mieszkalnych,  

 wymiana kotłów węglowych o niskiej sprawności na kotły węglowe o wyższej sprawności lub inne 
charakteryzujące się niższą emisją substancji do powietrza (np. gazowe, na biomasę) w  
kotłowniach budynków wielorodzinnych i budynkach jednorodzinnych, lub podłączenie tych 
budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej, 

 wymiana autobusów starszej generacji napędzanych olejem napędowym na pojazdy z 
alternatywnymi źródłami napędu (np. o napędzie hybrydowym).  

 
Na terenie Gminy Tarnowskie Góry znajdują się następujące formy ochrony przyrody, o 

których mowa w art. 6 ustawy z dnia  o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 627 z późn. zm.): 
Natura 2000 „Podziemia Tarnogórsko – Bytomskie” PLH240003, rezerwat przyrody „Segiet” z otuliną, 
zespoły przyrodniczo – krajobrazowe: „Park w Reptach i Dolina Dramy”, „Doły Piekarskie” oraz 
pomniki przyrody. Gatunki chronionych roślin i zwierząt oraz cenne siedliska przyrodnicze 
zlokalizowane są głównie w obrębie w/w obszarowych form ochrony przyrody. Ponadto występują dwa 
stanowiska zalotki większej Leucorrhinia pectoralis  poza przywołanymi formami ochrony przyrody. 
Ponadto na terenie Gminy Tarnowskie Góry znajdują się następujące korytarze ekologiczne: obszar 
węzłowy dla ssaków drapieżnych i kopytnych „Lasy Lublinieckie” oraz ponadregionalny korytarz 
migracji ptaków Lasy Lublinieckie”.  
 

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowskie Góry wskazuje kierunki działań Gminy 
w zakresie zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i poprawy efektywności energetycznej, jednakże 
nie niesie ze sobą wiążących ograniczeń w stosunku do usytuowania, rodzaju i skali przewidzianych w 
nim przedsięwzięć.  
Zaproponowane działania mogą być odpowiednio modyfikowane, tak aby osiągnięty został cel główny. 
Zakładane do realizacji zadania, określone w przedmiotowym dokumencie dotyczą głównie 
przeprowadzenia termomodernizacji obiektów oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. 
Przewidziane OZE dotyczą głównie wykorzystania energii słońca. Stwierdzono, że w/w zadania nie 
spowodują znaczącego oddziaływania na środowisko oraz nie wykazują prawdopodobieństwa ryzyka 
znaczącego oddziaływania na środowisko, w tym na obszary chronione. Jednakże termomodernizacja 
budynków  może wiązać się z niszczeniem siedlisk gatunków ptaków, które gnieżdżą się w strychach, 
stropodachach, szczelinach i otworach w elewacji. Dlatego przed przestąpieniem do prac   należy 
uwzględnić zasady dotyczące ochrony ptaków, w tym przepisy ustawy o ochronie przyrody.  
 

Przedstawione w Planie zadania realizowane będą w obrębie jednej gminy, tj. Gminy 
Tarnowskie Góry. Oddziaływanie na środowisko w/w inwestycji będzie miało charakter okresowy, 
zanikający wraz z zakończeniem poszczególnych projektów inwestycyjnych.  
Poszczególne kierunki działań mogą w różnym stopniu oddziaływać na środowisko, jednak  w efekcie 
prognozuje się poprawę jakości środowiska i jego funkcjonowania. Przeprowadzone działania  będą 
miały także pozytywny wpływ na zdrowie mieszkańców, dzięki możliwej  do osiągnięcia poprawie 
jakości powietrza oraz zmniejszeniu zanieczyszczenia środowiska, przy czym ich realizacja winna 
mieć na uwadze podjęcie środków zapobiegających lub ograniczających prawdopodobnie negatywne 
oddziaływanie na środowisko.  
Ponadto, ze względu na zakres i skalę planowanych zadań oraz lokalizację, wyklucza się możliwość 
skumulowanego i transgranicznego oddziaływania Planu na środowisko.  
Wpływ przedsięwzięć realizowanych w ramach w/w dokumentu, które mogą negatywnie oddziaływać 
na środowisko oraz zdrowie  i warunki życia ludzi, dobra materialne i zabytki, będzie szczegółowo 
oceniany i analizowany w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko.    
 
 Mając na uwadze stanowiska powyższych organów oraz biorąc pod uwagę uwarunkowania 
zawarte w art. 49 cyt. ustawy, w szczególności charakter działań przewidzianych w projekcie Planu, 
rodzaj i skalę  oddziaływania na środowisko oraz cechy obszaru objętego oddziaływaniem na 
środowisko stwierdzam, że realizacja postanowień Planu nie spowoduje znaczącego oddziaływania 
na środowisko.  W związku z powyższym odstępuję od przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko.  
 

         

        BURMISTRZ MIASTA 

 

        /-/ Arkadiusz CZECH 


