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Przeworsk, 2021-07-12

OBWIESZCZENIE
o braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 48 ust. 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 (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm., skrót ustawy: OOŚ)

BURMISTRZ MIASTA PRZEWORSKA
informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla

projektu Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe Miasta Przeworska.
Sporządzany dokument należy traktować, jako wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 19
ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.),
który zobowiązuje Burmistrza do aktualizacji, co najmniej na 3 lata projektu założeń do planu

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Przeworska.
Głównym celem opracowania jest dostarczenie interesariuszom informacji, analiz
i rekomendacji w zakresie zaopatrzenia miasta w poszczególne nośniki energii. Dokument zawiera:
• ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe,
• przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych,
• możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii,
z uwzględnieniem OZE i kogeneracji,
• możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy
z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej,
• zakres współpracy z innymi gminami.
Elementem projektu założeń jest ocena stanu technicznego oraz rezerw mocy infrastruktury
energetycznej istniejącej na obszarze miasta, oraz przeprowadzenie prognozy zmian w zakresie
zapotrzebowania na energię elektryczną, paliwa gazowe oraz ciepło, celem dokonania oceny czy
istniejąca infrastruktura jest wystarczająca dla pokrycia obecnych i przyszłych potrzeb energetycznych
miasta.
Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny wynika z faktu, iż realizacja większości
zapisów Projektu założeń powodować będzie skutki pozytywne. Dokument zakłada podjęcie działań
mających na celu poprawę stanu środowiska i komfortu życia mieszkańców. Przedmiotowy dokument
należy do grupy projektów innych niż wymienione w art. 46 ust. 1 i 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 (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.)

gdyż nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko.
Zgodnie z art. 47 w związku z art. 57 ww. ustawy OOŚ wystąpiono do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowisk w Rzeszowie oraz Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego w Rzeszowie z wnioskiem o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej
oceny na środowisko dla projektu dokumentu pn.: „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Przeworska”.
Regionalny
Dyrektor
Ochrony
Środowiska
w
Rzeszowie
pismem
znak:
WOOŚ.410.1.12.2021.AP.2 z dnia 25 marca 2021 r. poinformował, iż dla ww. projektu założeń do
Planu nie jest wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie w opinii sanitarnej
z dnia 03.03.2021 r., znak: SNZ.9020.1.44.2021.RD uzgodnił w zakresie sanitarno-higienicznym
odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu
pn.: „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta
Przeworska”.
Uchwałą Nr 276/5486/21 z dnia 11.05.2021 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie pozytywnie zaopiniował projekt ww. dokumentu.
Biorąc pod uwagę powyższe uzgodnienia, opinie oraz fakt, że realizacja postanowień projektu
dokumentu pn.: „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe Miasta Przeworska” nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko przy
uwzględnieniu uwarunkowań określonych w art. 49 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 (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.)
odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego
projektu.
Ponadto zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j.
Dz.U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy OOŚ Burmistrz Miasta Przeworska zawiadomił
w dniu 24 maja 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia dokumentu pn.: „Aktualizacji założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Przeworska” oraz zawiadomił
w dniu 16 czerwca 2021 r. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu aktualizacji założeń do
planu (…) od 18 czerwca 2021 r. do 8 lipca 2021 r. wraz dokonanie wyłożenia do publicznego wglądu
do ww. dokumentu.
Dokument był wyłożony do publicznego wglądu od 18 czerwca 2021 r. do 8 lipca 2021 r.
z w siedzibie Urzędu Miasta Przeworska w Referacie Ochrony Środowiska przy ul. Jagiellońskiej 10,
37-200 Przeworsk, w godzinach od 8:00 do 12:00, po uprzednim zgłoszeniu się na Kancelarię Ogólną
Urzędu Miasta Przeworska parter oraz na stronie Urzędu Miasta Przeworska
http://www.przeworsk.um.gov.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.przeworsk.bip.info.pl i na
tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Przeworska. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły
żadne uwagi i wnioski do ww. projektu.
Uzasadnienie o braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko dla projektu dokumentu pn.: „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe Miasta Przeworska” zamieszczono w załączniku niniejszego
obwieszczenia.
Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:
1) na stronie internetowej Urzędu Miasta Przeworska i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta
Przeworska www.przeworsk.bip.info.pl .
2) na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Przeworska piętro I i II przy ul. Jagiellońskiej 10 w Przeworsku.
Z up. BURMISTRZA
KIEROWNIK REFERATU
OCHRONY ŚRODOWISKA
mgr Anna Buczek

Załącznik do obwieszczenia Burmistrza Miasta Przeworska
z dnia 12.07.2021r., znak: OŚ.6220.4.2021.JK

UZASADNIENIE
o braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu
dokumentu pn.: „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe Miasta Przeworska”.
Zgodnie z art. 49 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 (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) przedstawiam poniżej uwarunkowania, brane
pod uwagę przy odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
1) charakter działań przewidzianych w dokumentach, o których mowa w art. 46 i art. 47 ustawy
OOŚ:
Celem opracowania projektu przedmiotowego dokumentu jest ocena stanu obecnego oraz
przewidywanego zapotrzebowania na energię cieplną, elektryczną i paliwa gazowe na terenie miasta
Przeworska. Ponadto dokument przedstawia propozycję działań racjonalizujących użytkowanie energii
oraz wskazuje na potencjał wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Przedsięwzięcia racjonalizujące
użytkowanie energii na obszarze miasta mają w szczególności na celu:
•
•
•
•

ograniczenie zużycia energii pierwotnej wydatkowanej na zapewnienie komfortu
funkcjonowania miasta i jego mieszkańców;
dążenie do jak najmniejszych opłat dla odbiorców energii;
minimalizację szkodliwych dla środowiska skutków pozyskiwania energii cieplnej na terenie
miasta;
zapewnienie bezpieczeństwa i pewności zasilania w zakresie energii elektrycznej i paliw
gazowych.

Zasadniczym celem opracowania jest wypełnienie dyspozycji normy wynikającej z art. 19
ustawy prawo energetyczne, zgodnie, z którą: „obowiązkiem prezydenta jest opracowanie projektu
założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”. Projekt założeń
sporządza się dla obszaru gminy, co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje, co najmniej raz na 3 lata.
Projekt założeń wyznacza 5 podstawowych celów:
1. ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe;
2. przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych;
3. możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii,
z uwzględnieniem OZE i kogeneracji;
4. możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu
ustawy
z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej;
5. zakres współpracy z innymi gminami.

a) stopień, w jakim dokument ustala ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć, w odniesieniu
do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsięwzięć,
Dokument ten wskazuje kierunki działań Gminy Miejskiej Przeworsk w zakresie zmniejszenia
emisji gazów cieplarnianych i efektywności energetycznej, lecz nie niesie za sobą wiążących ograniczeń
w stosunku do usytuowania, rodzaju i skali przewidzianych do realizacji przedsięwzięć. Przedmiotowy
projekt należy do grupy projektów innych niż wymieniono w art. 46 ust. 1 i ust. 2 ustawy OOŚ, gdyż
nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko.
b) powiązania z działaniami przewidzianymi w innych dokumentach,
Przedmiotowy dokument jest zgodny w swym opracowaniu z polityką energetyczną państwa
oraz miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zawartymi w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Cele wskazane
w aktualizowanym projekcie założeń wynikają również z obowiązujących aktów prawnych, programów
wyższego rzędu oraz dokumentów na poziomie wojewódzki, powiatowym i gminnym m.in. Polityka
Energetyczna Polski do 2040 roku; Krajowy Program Ochrony Powietrza (KPOP), Program Ochrony
Środowiska Województwa Podkarpackiego na lata 2020-2023 z perspektywą do 2027 r., Uchwała
antysmogowa dla województwa podkarpackiego Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej
Przeworsk na lata 2018 – 2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022-2025,
c) przydatność w uwzględnieniu aspektów środowiskowych, w szczególności w celu wspierania
zrównoważonego rozwoju, oraz we wdrażaniu prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony
środowiska,
Aktualizacja projektu założeń wskazuje kierunki działań wpływających na rozwój wytwarzania
energii z odnawialnych źródeł energii, jak również przedstawia propozycje działań w ograniczenia
emisji gazów. Przyjęte założenia w dokumencie są zgodne z polityką wspierania zrównoważonego
rozwoju w aspekcie ochrony środowiska. Działania są zgodne ze wspólnotowym prawodawstwem
w dziedzinie ochrony środowiska, ochrony powietrza i rozwoju odnawialnych źródeł energii.
d) powiązania z problemami dotyczącymi ochrony środowiska,
Celem realizacji zadań ujętych w aktualizacji projektu założeń jest zmniejszenie obecnego
zaopatrzenia na ciepło poprzez wykorzystanie bardziej ekologicznych źródeł ciepła oraz odnawialnych
źródeł energii. Podjęcie działań określnych w dokumentacji wpłynie na poprawę stanu środowiska
zwłaszcza w zakresie poprawy ochrony powietrza oraz przyczyni się do zmiany postaw wśród
mieszkańców miasta Przeworska, utrwali się postawa ekologiczna i zacznie się rozumieć, co to jest
wspólna odpowiedzialność za środowisko.
2) rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko, w szczególności:
a) prawdopodobieństwo wystąpienia, czas trwania, zasięg, częstotliwość i odwracalność
oddziaływań,
Prawdopodobieństwo występowania oddziaływań wydaje się być niewielka. Zasięg
oddziaływania określa przedmiotowy projekt dokumentu. Realizacja planowanych zadań będzie
rozłożona w czasie. Oddziaływanie będzie miało charakter krótkoterminowy, a uciążliwości mogą
wynikać jedynie z przeprowadzanych prac montażowych. Po zakończeniu inwestycji nastąpi
przywrócenie do stanu poprzedniego.

b) prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań skumulowanych lub transgranicznych,
Pod warunkiem stosowania procedur określonych przepisami, działania zawarte w aktualizacji
projektu założeń nie spowodują zagrożenia dla środowiska i zdrowia człowieka. Większość
zaplanowanych zadań wymienionych w Projekcie to inwestycje o małej skali i rozłożonych w czasie,
więc kumulacja oddziaływań w fazie realizacji będzie niewielka oraz brak będzie powstawania
oddziaływań skumulowanych. Miasto Przeworsk jest oddalone od granicy Polski około 70 km, trakcie
realizacji, jak i eksploatacji realizowanych inwestycji nie przewiduje się oddziaływań transgranicznych
przedsięwzięć ujętych w projekcie dokumentu.
c) prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska,
Nie przewiduje się możliwości wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi i zagrożenia dla
środowiska. Działania określone w dokumencie są zgodne z zasadami ochrony środowiska i przyczynią
się do jego poprawy.

3) cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko.
a) obszary o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadające znaczenie dla dziedzictwa
kulturowego, wrażliwe na oddziaływania, istniejące przekroczenia standardów, jakości
środowiska lub intensywne wykorzystanie terenu,
Projekt dokumentu dotyczy obszaru miasta Przeworska. Wszelkie prace zawarte w projekcie
założeń wymagające uzgadniania z Podkarpacki Wojewódzki Konserwatorem Zabytków eliminuje
wystąpienie negatywnego wpływu przewidzianych inwestycji na zachowanie dziedzictwa kulturowego.
W toku realizacji zadań zostaną dotrzymane normy w celu ograniczenia wpływu na środowisko
przyrodnicze.
b) formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
oraz obszary podlegające ochronie zgodnie z prawem międzynarodowym,
Zgodnie z Centralnym Rejestrem Form Ochrony Przyrody (www.crfop.gdos.gov.pl) na terenie
miasta Przeworska nie występują obszary chronione tj.: park narodowy, rezerwat, park krajobrazowy,
obszar chronionego krajobrazu. W obrębie gminy miejskiej Przeworsk znajdują się natomiast pomniki
przyrody.
Wskazuje się dzień 12.07.2021 r., jako dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 12.07.2021 r.

Z up. BURMISTRZA
KIEROWNIK REFERATU
OCHRONY ŚRODOWISKA
mgr Anna Buczek

