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OPINIA 
 

 
 W opinii Wójta Gminy Suchy Dąb projekt pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 
Suchy Dąb” nie zalicza się do dokumentów, o których mowa w art. 46 i 47 ustawy z dnia 3 
października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2013 
r., poz. 1235 z późn. zm.) w związku z tym nie jest wymagane przeprowadzanie strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego dokumentu. 
 Dokument obejmuje stworzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z bazą danych 
umożliwiającą ocenę gospodarki energią, przeprowadzenie bazowej inwentaryzacji emisji dwutlen-
ku węgla i gazów cieplarnianych, przeprowadzenie niezbędnych szkoleń pracownika Gminy oraz 
podjęcie działań informacyjno-promujących związanych z Planem.  

Wójt Gminy Suchy Dąb wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środo-
wiska w Gdańsku oraz do Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w 
Gdańsku o wyrażenie zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływa-
nia na środowisko dla „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Suchy Dąb”. Pomorski Pań-
stwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku pismem znak: ONS.9022.1.44.2015.LK 
uzgodnił bez uwag zamiar odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia-
ływania na środowisko dla w/w Planu. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem znak: 
RDOŚ-Gd-WOO.410.51.2015.IBA.MCZ.2  stwierdził iż przedmiotowy projekt dokumentu nie jest 
dokumentem, o którym mowa w art. 46 pkt 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na śro-
dowisko, nie ma zatem podstaw prawnych do wyrażenia opinii w przedmiocie odstąpienia od prze-
prowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Brak jest również podstaw praw-
nych do stwierdzenia wymagalności przeprowadzenia takiej oceny w trybie art. 46 pkt 3 oraz art. 
47 ww. ustawy.  

Głównym celem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Suchy Dąb jest wsparcie działań 
na rzecz realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego do roku 2020, m.in. redukcję emisji gazów 
cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Projekt Planu 
zawiera szereg działań, które mają na celu ograniczenie zanieczyszczeń z różnych źródeł do po-
wietrza (głównie niskiej emisji), w tym m.in. gazyfikację gminy, termomodernizację budynków, dzia-
łania edukacyjno-promocyjne w zakresie odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, 
ochrony powietrza. Rodzaje działań zostały sformułowane w sposób ogólny. Przedmiotowy doku-
ment nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko lub znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 zatem nie można go uznać za 
dokument, o którym mowa w art. 46 pkt 2 oraz pkt 3 oraz art. 47 w/w ustawy.  

 
 Z uwagi na powyższe brak jest podstaw do przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego dokumentu. 
 
 

 


