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oBWlEszczENlE
WÓJTA GMlNY BRENNA
Na podstawie art.48 ust. 7 oraz w związku z art.48 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008

r. o udostępnianiu informacji o środowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa W
ochronie środowiskaoraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz, U. z 2OI8 poz.2O87 z
późn, zm.|, Wójt Gminy Brenna podaje do publicznej wiadomości informację:
o odstąpieniu od przeprowadzenia strateticznej oceny oddziaĘwania na środowiskodla

,,Aktualizacji projektu założeńdo planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną ipaliwa
gazowe dla Gminy Brenna"
Zgodnie z art.48 ust. 1WW. ustawy organ opracowujący projekt dokumentu, może po uzgodnieniu
z właściwymiorsanami, o których mowa W art. 57 i 58, odstąpić od przeprowadzenia strate8icznej
oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli stwierdzi, że realizacja postanowień danego dokumentu
a|bo jego zmiany nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, w tym na obszary Natura
2000.

od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
może dotyczyć wyłącznie projektóW dokumentóW stanowiących niewielkie modyfikacje w
ustaIeniach przyjętych już dokumentów lub projektóW dokumentóW dotyczących obszarów w

Jednocześnie odstąpienie

gra nicach

jednej gminy.

W zwiążku z powyższym, Wójt Gminy Brenna wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego lnspektora
sanitarnego W Katowicach o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. ,,Aktualizacji projektu założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brenna".

Śląski Państwowy Wojewódzki ln5pektor sanitarny W Katowicach pismem znak: NS-NZ.042.100,2019
z dnia L7 października 2019 r. uznał za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny

oddziaływania na środowisko dla projektu przedmiotowego dokumentu,
RegionaIny Dyrektor ochrony Środowiska w Katowicach pismem znak: WooŚ.410.451.2019.AB z dnia
8listopada 2019 r. uzgodnił brak potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko dla projektu przedmiotowego dokumentu.

Załączeniem

do

niniejszego obwieszczenia

jest

uzasadnienie zawierające informację o

uwarunkowaniach, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu

informacji o środowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiskaoraz
oocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.zZOL8 poz.2081 z późn.zm.). Uzasadnienie zostało
opublikowane na stornie internetowej Biuletynu lnformacji Publicznej Urzędu Gminy Brenna.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do pubIicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

.
.

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77 , 43-438 Brenna,
na stronie
stronip internFtowpi
Billletvnll lnformacji
lnformacii Publicznej
Publicznei Urzędu
[Jrzedu Gminy
Gminv Brenna,
Brenna.
internetowej Biuletynu

