
Maków Mazowiecki, dnia 10 stycznia 2019 roku

OBWIESZCZENIE
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla 

projektu dokumentu pn. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i 
paliwa gazowe dla Miasta Maków Mazowiecki na lata 2018-2032”

Na podstawie art. 48 ust. 3 i 4 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 (Dz. U. 2018 poz. 2081 z późn. zm.), Burmistrz 
Miasta Maków Mazowiecki podaje do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu 
od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Projektu założeń 
do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Maków 
Mazowiecki na lata 2018-2032”.

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 oraz art. 58 ust. 1 pkt 2 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 Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki 
wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie z wnioskiem o odstąpienie od 
konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla 
„Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 
Miasta Maków Mazowiecki na lata 2018-2032”.

W piśmie z dnia 11 grudnia 2018 r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 
w Warszawie (znak sprawy: ZS.9022.1849.2018) uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Projektu założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Maków Mazowiecki 
na lata 2018-2032”.
W piśmie z dnia 7 stycznia 2019 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie 
(znak pisma: WOOŚ-III.410.856.2018.JD) uzgodnił, że dla „Projektu założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowo dla Miasta Maków Mazowiecki 
na lata 2018-2032” nie ma zastosowania art. 46 pkt. 3 oraz art. 47 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko dotyczący 
konieczności przeprowadzania strategicznej oceny oddziałyv/ania na środowisko.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu 
Miejskiego w Makowie Mazowieckim, ul. Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki.

Uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko dla „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe dla Miasta Maków Mazowiecki na lata 2018-2032” zamieszczono 
w załączniku do niniejszego obwieszczenia.



Załącznik do obwieszczenia z dnia 10 stycznia 2019 roku

UZASADNIENIE

odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla 
„Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

dla Miasta Maków Mazowiecki na lata 2018-2032”

Sporządzono na podstawie art. 49 ustawy z 3 października 2008 o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 poz. 2081 z późn. zm.).

1) charakter działań przewidzianych w dokumentach, o których mowa w art. 46 i 47 Ustawy - 
zadaniem dokumentu jest ocena aktualnej sytuacji energetycznej Miasta Maków Mazowiecki oraz 
przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię i paliwa gazowe, a także określenie 
przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie ww. nośników energii, ocenę możliwości 
wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem 
energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej 
wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła oraz zagospodarowania ciepła odpadowego 
z instalacji przemysłowych, a także określić zakres współpracy z innymi gminami. Dokument ten 
jest opracowaniem koncepcyjnym zawierającym ogólne informacje na temat szeroko pojętej 
energetyki na terenie Miasta Maków Mazowiecki. Działania te mają charakter lokalny, gdyż będą 
realizowane na terenie obszaru mieszczącego się w granicach administracyjnych Miasta Maków 
Mazowiecki:

a) stopień, w jakim dokument ustala ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć 
w odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsięwzięć - dokument ten 
wyznacza ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko, jednak zawarte rekomendacje, co do stosowania określonych nośników energii, 
mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta, gwarantującego 
niezawodne i ciągłe zaspokajanie potrzeb energetycznych, zapewnienie rozwoju 
gospodarczego i społecznego, stymulowanie rozwoju nowych firm i tworzenie miejsc pracy 
z wykorzystaniem istniejącego potencjału energetycznego Miasta, przy zapewnieniu jakości 
środowiska, ochrony klimatu Ziemi, tworzenia warunków zdrowego życia mieszkańców 
w chwili obecnej i w przyszłości. Charakter planowanych działań, rodzaj i skala oddziaływań 
na środowisko oraz cechy obszaru objętego spodziewanym oddziaływaniem powodują, 
że realizacja zadań proponowanych w Projekcie, nie spowoduje znaczącego negatywnego 
oddziaływania na środowisko;

b) powiązania z działaniami przewidzianymi w innych dokumentach - cele wskazane 
w dokumencie wynikają z obowiązujących aktów prawnych, dokumentów strategicznych oraz 
dokumentów planistycznych stopnia wojewódzkiego, powiatowego oraz gminnego.

c) przydatność w uwzględnieniu aspektów środowiskowych, w szczególności w celu 
wspierania zrównoważonego rozwoju, oraz we wdrażaniu prawa wspólnotowego 
w dziedzinie ochrony środowiska - zrównoważony rozwój definiuje się jako rozwój 
społeczno - gospodarczy, w którym następuje integrowanie działań mających na celu wzrost 
gospodarczy oraz działań społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej i trwałości 
podstawowych procesów przyrodniczych w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania 
potrzeb społeczności lub obywateli, zarówno współczesnego, jak i przyszłych pokoleń.



Dokument wskazuje kierunki działań wpływających na rozwój wytwarzania energii 
z odnawialnych źródeł energii, a także przedstawia propozycje działań podejmowanych w celu 
ograniczenia emisji gazów, w związku z tym należy stwierdzić, że działania inwestycyjne 
zawarte w „Projekcie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe dla Miasta Maków Mazowiecki na lata 2018-2032" ściśle korelują 
z założeniami zrównoważonego rozwoju w aspekcie ochrony środowiska, oraz wypełniają 
zobowiązania w stosunku do regulacji prawnych Unii Europejskiej;

d) powiązania z problemami dotyczącymi ochrony środowiska - głównym celem realizacji 
zadań ujętych w „Projekcie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe dla Miasta Maków Mazowiecki na lata 2018-2032” jest zmniejszenie 
obecnego zapotrzebowania na ciepło poprzez wykorzystanie bardziej ekologicznych źródeł 
ciepła oraz odnawialnych źródeł energii. Realizacja tych działań wpłynie zatem na poprawę 
stanu środowiska (zwłaszcza w zakresie poprawy ochrony powietrza) oraz przyczyni się do 
utrwalenia pozytywnych postaw ekologicznych oraz poczucia odpowiedzialności za 
środowisko przyrodnicze wśród mieszkańców Miasta Maków Mazowiecki.

2) rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko, w szczególności: charakter planowanych 
działań, rodzaj i skala oddziaływań na środowisko oraz cechy obszaru objętego spodziewanym 
oddziaływaniem powodują, że realizacja zadań proponowanych w „Projekcie założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Maków Mazowiecki na lata 
2018-2032” nie spowoduje znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko:

a) prawdopodobieństwo wystąpienia, czas trwania, zasięg, częstotliwość i odwracalność 
oddziaływań - prawdopodobieństwo występowania oddziaływań wydaje się być niewielkie. 
Zasięg oddziaływania określa „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Maków Mazowiecki na lata 2018-2032”. Realizacja 
zadań wskazanych w dokumencie będzie rozłożona w czasie i przestrzeni. Oddziaływanie 
będzie miało charakter krótkoterminowy, a uciążliwości mogą wynikać jedynie 
z przeprowadzanych robót, np. hałas spowodowany pracą sprzętu mechanicznego. Po 
zakończeniu inwestycji, będziemy mieli do czynienia z oddziaływaniem wtórnym: poprawa 
ładu przestrzennego, estetyki, funkcjonalności oraz poprawa stanu środowiska 
przyrodniczego poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.

b) prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań skumulowanych lub transgranicznych - 
nie przewiduje się możliwości wystąpienia skumulowanego oddziaływania na środowisko 
w trakcie realizacji, jak i eksploatacji zrealizowanych inwestycji, a także oddziaływań 
transgranicznych przedsięwzięć ujętych w „Projekcie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Maków Mazowiecki na lata 2018-2032”;

c) prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla 
środowiska - nie przewiduje się możliwości wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub 
zagrożenia dla środowiska. Jak podkreślono w podpunkcie a), wszystkie inwestycje ujęte 
w dokumencie charakteryzują się przejściowym oddziaływaniem na najbliższe otoczenie tylko 
w czasie prowadzenia prac inwestycyjnych. Aby zapewnić jak najmniejszą ingerencję 
zaplanowanych inwestycji w środowisko, w trakcie realizacji prac będą przestrzegane 
obowiązujące normy i przepisy w zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz przepisy 
BHP, a także zapewniona zostanie ochrona dla osób oraz własności publicznej poprzez 
unikanie uciążliwości, skażenia środowiska i hałasu. Inwestycje przewidziane do realizacji 
w „Projekcie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 
Miasta Maków Mazowiecki na lata 2018-2032” ze względu na rodzaj i usytuowanie, nie będą 
miały zatem negatywnego wpływu na środowisko oraz zdrowie ludzi, zarówno w fazie 
realizacji, jak i eksploatacji.

3) cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko - na terenie Miasta Maków 
Mazowiecki występują obszarowe formy ochrony przyrody.



a) obszary o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadające znaczenie dla 
dziedzictwa kulturowego, wrażliwe na oddziaływania, istniejące przekroczenia 
standardów jakości środowiska lub intensywne wykorzystanie terenu - dokument 
obejmuje teren całego Miasta Maków Mazowiecki, w tym obszary o ważnym znaczeniu dla 
dziedzictwa kulturowego (tj. zabytki). Obowiązek uzgadniania wszelkich prac inwestycyjnych 
w ww. strefie ze służbami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków eliminuje wystąpienie 
negatywnego wpływu przewidzianych inwestycji na zachowanie dziedzictwa kulturowego. 
Prace związane z realizacją projektów zostaną przeprowadzone w sposób wywierający 
minimalny wpływ 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 - 
na terenie Miasta Maków Mazowiecki występują obszarowe formy ochrony przyrody tj. 
6 pomników przyrody.


