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REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH

WOOŚ.410.523.2018.BM

Katowice. dnia 14 listopada 2018 r.

Prezydent Miasta Będzina

ul. 11 Listopada 20

42-500 Będzin

Odpowiadając na wniosek znak: WRM-RSiIM.7001.1.2018 z dnia 26 października
2018 r. (data wpływu: 29 października 2018 r,), działając na podstawie art, 48 ust. 1.
w związku z art, 57 ust. 1 pkt 2 ustawy z 3 pażdziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U, z 2018 r., poz. 2081)

uzgadniam
odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla
projektu aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną paliwa
gazowe na obszarze Miasta Będzina".
i

w.

Założeń do planu w pierwotnej wersji został poddany procedurze
strategicznej oceny oddziaływania na srodowska. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Katowicach uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strate icznej oceny oddziaływania
na środowisko w piśmie z dnia 25 listopada 2013 r„ znak: WOO .410.392.2013.BM.
Projekt

Dokument został zaktualizowany o dane statystyczne, podstawy prawne. planowane
działania modernizacyjne zgłoszone przez poszczególnych dostawców ciepla, energii i gazu,
zużycie poszczególnych nośników ciepła energii, a takze prognozy zapotrzebowania na
energię, ciepło i gaz Przedmiotowy dokument po dokonaniu aktualizacji nadal swoim
działaniem obejmuje wyłącznie obszar Miasta Będzina.
i

Wszystkie dzialania inwestycyjne przedstawione w przedmiotowym dokumencie
ukierunkowane będą na dotrzymanie standardów środowiska, a ich realizacja winna
przyczynić się do poprawy jego jakości.
Zakres
oddziaływania.

i

skala planowanych inwestycji wyklucza możliwość transgranicznego

„

W związku powyższym, w świetle art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r.
jego ochronie, udziale spoleczenstwa
o udostępnianiu informacji o środowisku
ochronie
środowiska
ocenach
oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z
w
oraz o
2018 r., poz. 2081) odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddzialywama na
i

środowisko jest zasadne.

Jednocześnie informuję, że z uwagi na uchwalę Nr V/36/1l2017 Sejmiku
Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017r, w sprawie wprowadzenia na obszarze
województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w ktorych następuje
spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Śl. z 12 kwietnia 2017r., poz. 2624) tzw. „Uchwale
antysmogową" w opracowywanym dokumencie należy uwzględnić wymogi wynikające
z ww. uchwaly.
Ponadto sporządzając dokument winny być uwzględnione m.in. zapisy
Strategicznego planu adaptacji dla sektorów obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do
roku 2020 z perspektywą do roku 2030, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, październik
2013r., w którym to dokumencie wskazano priorytetowe kierunki dzialan adaptacyjnych.
które należy podjąć w najbardziej wrażliwych na zmiany klimatu obszarach,
i
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