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dotyczy: odstapienia od przeprowadzania strategicznej oceny oddzialvwania na srodowisko
dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Radlow

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie odpowiadajajc na pismo z dnia
14.01.2015 r., uzupemione pismem z dnia 10.02.2015 r. w sprawie odstajrienia od
przeprowadzania strategicznej oceny oddzialywania na srodowisko dla projektu Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Radlow, na podstawie art. 48. ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostqpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko (t.j. Dz. U.
z 2013r., poz. 1235 ze zm.), przedstawia nast^pujajce stanowisko.

Na podstawie art. 46 pkt 2 ww. ustawy przeprowadzenia strategicznej oceny
oddzialywania na srodowisko wymagaja^ projekty polityk, strategii, piano w lub programow w
dziedzinie przemyslu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej,
gospodarki odpadami, lesnictwa, rolnictwa, rybolowstwa, turystyki i wykorzystywania terenu,
opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczajajzych ramy dla
pozniejszej realizacji przedsi^wzi^c moga^cych znaczajco oddzialywac na srodowisko.

W oparciu o art. 48 ww. ustawy organ opracowujajsy projekty dokumentow, o ktorych
mowa w art. 46 pkt 1 i 2 moze, po uzgodnieniu z wlasciwymi organami, o ktorych mowa
w art. 57 i 58, odstapic od przeprowadzenia strategicznej oceny oddzialywania na
srodowisko, jezeli uzna, ze realizacja postanowien danego dokumentu nie spowoduje
znacza^cego oddzialywania na srodowisko.

Odstapienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddzialywania na srodowisko
w przypadku dokumentow, o ktorych mowa w art. 46 pkt 2, moze dotyczyc wylajcznie
projektow dokumentow stanowiajcych niewielkie modyfikacje przyj^tych juz dokumentow
lub projektow dokumentow dotycza^cych obszarow w granicach jednej gminy.

Jednoczesnie w mysl art. 46 pkt 3 ww. ustawy przeprowadzenia strategicznej oceny
oddzialywania na srodowisko wymagaja^ m.in. projekty: polityk, strategii, planow lub
programow innych niz wymienione w pkt 1 i 2, ktorych realizacja moze spowodowac
znaczajse oddzialywanie na obszar Natura 2000 jezeli nie sâ  one bezposrednio zwiajzane
z ochrona^ obszaru Natura 2000 lub nie wynikaja^z tej ochrony.

Pismem z dnia 14.01.2015 roku Pan Piotr Stanczuk wlasciciel firmy Ecovidi,
upowazniony przez Burmistrza Radiowa do wyst^powania w imieniu Gminy Radlow
w zakresie reprezentowania Gminy we wszelkich sprawach zwiajzanych z realizacja^ projektu
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Radlow, zwrocil si§ do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie z wnioskiem o odstapienie od przeprowadzania
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strategicznej oceny oddzialywania na srodowisko dla ww. projektu Planu, W zwiajzku z
faktem, iz do ww. wniosku nie zostal zalajczony projekt Planu, pismem znak: ST-
I.410.1.1.2015.DK z dnia 22 stycznia 215 roku zwrocono si? o uzupelnienie wniosku. W dniu
11 lutego 2015 roku wplyn?lo do Wydzialu Spraw Terenowych w Tarnowie uzupelnienie
wniosku Pana Piotra Stanczuk zawierajajce projekt Planu w wersji elektronicznej na nosniku
DVD.

Projekt Planu ma przyczynic si? do osiajmi?cia celow okreslonych w pakiecie
klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj. redukcj? emisji gazow cieplarnianych,
zwi?kszenie udzialu energii pochodza_cej ze zrodel odnawialnych lub podniesienie
efektywnosci energetycznej. W projekcie planuje si? m.in. zakup i montaz 3 autonomicznych
instalacji fotowoltaicznych w obiektach uzytecznosci publicznej, termomodernizacj?
7 budynkow uzytecznosci publicznej, wymian? cz?sci oswietlenia ulicznego na
energooszcz?dne, dofinansowywanie do kolektorow slonecznych i instalacji fotowoltaicznych
dla osob prywatnych oraz edukacj? ekologiczn^.

Na terenie gminy Radlow polozone sq. obszary podlegajajce ochronie prawnej na
podstawie ustawy o ochronie przyrody (tekst jednolity z 2013 r. poz. 627, ze zm.): Radlowsko
- Wierzchoslawicki Obszar Chronionego Krajobrazu, obszary Natura 2000 Jadowniki Mokre
PLH120068 i Dolny Dunajec PLH 120085 oraz pomniki przyrody. Projekt Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Radlow winien zostac uzupelniony o informacje dotyczq.ce
obszarow Natura 2000.

Po przeprowadzeniu analizy dokumentacji, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Krakowie stwierdzil, iz przedstawiony projekt Planu nie wyznacza ram dla przedsi?wzi?c
moga^cych znaczajco oddzialywac na srodowisko. Realizacja Planu nie spowoduje znaczajcego
oddzialywania na srodowisko, w tym na obszary Natura 2000 w zwiajzku, z czym nie ma
zastosowania art. 46 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostqpnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz ocenach
oddzialywania na srodowisko. Dokument sporzajdzony jest wyi^cznie dla Gminy Radlow, w
zwiajzku z czym jego zakres obejmie teren jednej gminy, a jego realizacja nie spowoduje
przekroczen standardow jakosci srodowiska. Charakter pianowanych dzialan, rodzaj i skala
oddzialywan na srodowisko oraz cechy obszaru obj?tego spodziewanym oddzialywaniem
powoduja_, ze realizacja zadan proponowanych w Planie, nie spowoduje znaczajcego
negatywnego oddzialywania na srodowisko.

Przy uzgodnieniu odstapienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddzialywania na
srodowisko projektu programu wzi^to pod uwag? uwarunkowania zawarte w art. 49
powolanej na wst?pie ustawy.

Uwzgl?dniaj^c powyzsze Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie
wyraza zgodf na odstapienie od przeprowadzenia strategicznej oceny dla Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Radlow.

Pragn? rowniez poinformowac, iz planujajs wszelkie prace remontowo-budowlane czy
termomodernizacyjne nalezy wziajc pod uwag? ewentualnosc wyst?powania i zasiedlania
budynkow przez gatunki chronionych ptakow i nietoperzy.

Przed przystapieniem do prac remontowych, zarza^dca budynku powinien zlecic
doswiadczonemu ornitologowi i chiropterologowi inwentaryzacj? przyrodnicz% w celu
stwierdzenia ewentualnego wyst?powania gatunkow chronionych, aby uniknajc nieumyslnego
zniszczenia ich schronien i siedlisk podczas prac remontowych. Wykonana ekspertyza winna
wskazac termin wykonywania prac, zalecenia dotyczajce zabezpieczenia miejsc l?gowych
oraz sposob kompensacji utraconych siedlisk.



Szczegolna^ uwag? pragniemy zwrocic na sposob gniazdowania chronionych ptakow -
jerzykow (Apus apus), ktore nie buduja^ gniazda, lecz zasiedlaja^ szczeliny, otwory, wnejd:
mi^dzy plytami, pod parapetami, wykonczeniami blacharskimi dachow, za rynnami.

Wszelkie czynnosci ograniczajajce dost^p chronionych ptakow i nietoperzy do miejsc
ich rozrodu i wystej>owania, 53. traktowane jako niszczenie miejsc l^gowych i schronien tych
gatunkow. Czynnosci te sq. prawnie zakazane wobec gatunkow obj^tych ochrona^ scisla^
i zgodnie z art. 56 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 4 ustawy o ochronie przyrody, zezwolenie na ich
przeprowadzenie wydaje regionalny dyrektor ochrony srodowiska na obszarze swojego
dzialania.
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