
Załącznik nr 1 

do obwieszczenia 

Wójta Gminy Dzwola znak: OŚ.602.1.9.2016.2019 

z dnia 23.12.2019 r. 

 

UZASADNIENIE 

odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla 

projektu dokumentu pn. „PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY  

DZWOLA  NA LATA 2016 – 2025” 

  

(na podstawie art. 49 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  

z dnia 3 października 2008 r.) 

 

 Zgodnie z art. 48 ust. 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 (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), zwanej w skrócie ustawą 

ooś, odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

w przypadku projektu zmiany dokumentu, o którym mowa w art. 46 ust. 1 może dotyczyć wyłącznie 

projektów dokumentów stanowiących niewielkie modyfikacje przyjętych już dokumentów lub zmiany 

dotyczącej obszaru w granicach jednej gminy. 

 Należy zauważyć, że projekt dokumentu pn. „PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA 

GMINY  DZWOLA  NA LATA 2016 – 2025” spełnia przesłanki wymienione w art. 48 ustawy ooś. 

Wykazane w dokumencie zmiany stanowią niewielka modyfikację przyjętego dokumentu „PLAN 

GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY  DZWOLA  NA LATA 2016 – 2025” dotyczą 

obszaru w granicach jednej gminy – zgodnie z art. 48 ust. 4 pkt 1). 

   

 „PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY DZWOLA” został przyjęty 

UCHWAŁĄ NR XIV/108/2016 RADY GMINY W DZWOLI z dnia 24.06.2016. r. 

Przed uchwaleniem dokumentu otrzymano opinię od Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Lublinie o braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko (pismo WST IV.410.5.2016.AK z dnia 19.05.2016r.) oraz opinię 

od Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie 

o odstąpieniu od potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

(pismo DNS-NZ.7016.117.2016.GT z dnia 16.05.2016r.). 

Projekt zmian, aktualizacji przedmiotowego dokumentu nie wymagał 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z opinią 

Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie - opinia znak: 

DNS-NZ.7016.270.2019.MW, z dnia 18 grudnia 2019 r. (data wpływu do Urzędu Gminy 

Dzwola – 20.12.2019 r.) – organ wyraził zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Plan 
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Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dzwola na lata 2016-2025” oraz opinią Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie - pismo znak: WST IV.410.7.2019.DS, z dnia 20 

grudnia 2019 r. (data wpływu do Urzędu Gminy Dzwola – 20.12.2019 r.) – organ uzgodnił 

odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla 

projektu zmian dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dzwola na lata 

2016-2025”, nie stwierdził  negatywnego oddziaływania planowanych w ww. dokumencie 

działań na obszary chronione w tym obszary Natura 2000.  

 Przedmiotowa aktualizacja dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

Gminy Dzwola” dotyczy doprecyzowania zakresu zadania „Wymiana oświetlenia 

ulicznego na energooszczędne”. Zakres działania został ponownie zmieniony, aktualne to 

„Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne (wymiana co najmniej 389 szt. 

opraw i źródeł światła) oraz budowa nowych punktów oświetleniowych energooszczędnych 

(min. 20 nowych punktów oświetleniowych wraz z elementami konstrukcyjnymi)”.  

 

 Zmiana dokumentu obejmuje również wydłużenie okresu realizacji Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej do 2025 roku. Wydłużenie realizacji do 2025 roku jest 

niezbędne i wynika z trudności w realizacji zaplanowanych działań spowodowanych 

ograniczeniami budżetu gminy i dostępnością środków zewnętrznych. 

 

 „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dzwola” po aktualizacji jest dokumentem 

koncentrującym się na zwiększeniu efektywności energetycznej, wzroście wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych, dzięki czemu możliwe będzie 

uzyskanie korzyści ekonomicznych, społecznych, a przede wszystkim środowiskowych. Przedstawia 

on działania, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia zakładanych celów projektu 

w perspektywie do 2025 roku.  

 

 Głównym celem planu gospodarki niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Dzwola jest wskazanie 

możliwości redukcji niskiej emisji do 2025 roku na obszarze Gminy. Za rok bazowy przyjęto emisję 

z 2014 roku. w stosunku do którego wyznaczono następujące cele: 

 redukcja emisji gazów cieplarnianych do roku 2025 o 34,1% (redukcja11 522 tCO2), 

 zwiększenia do roku 2025 udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych do 37% (wzrost o 11 

893 GJ), 

 redukcję do 2025 roku zużycia energii finalnej o 3,1%(redukcja na poziomie 12 128 GJ). 

 

Zakres „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dzwola” jest zgodny postanowieniami, 

przyjętego w 2008 r. przez UE pakietu klimatyczno-energetycznego i obejmuje m. innymi:  

 ocenę aktualnego stanu środowiska wraz z identyfikacją obszarów problemowych,  

 stworzenie bazy emisji CO2 w oparciu o inwentaryzację źródeł ciepła na terenie Gminy,  

 wskazanie optymalnych działań i zadań na okres objęty planem,  

 określenie poziomu redukcji CO2 w stosunku do roku bazowego,  

 określenie redukcji zużycia energii finalnej,  

 określenie tendencji zużycia energii ze źródeł odnawialnych,  

 plan wdrażania programu z uwzględnieniem jego monitorowania, 

 przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych i ich źródła 

finansowania. 

Główne kierunki działań zmierzających do obniżenia emisji CO2 w Gminie Dzwola: 
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 zwiększenie udziału energii słonecznej w końcowym zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, 

 zmiana tradycyjnego oświetlenia ulicznego na oświetlenie energooszczędne, 

 wykorzystanie biomasy do produkcji energii cieplnej. 

 

 Gospodarka niskoemisyjna jest to gospodarka charakteryzująca się przede wszystkim 

oddzieleniem wzrostu emisji gazów cieplarnianych od wzrostu gospodarczego, głównie poprzez 

ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych. Gospodarka niskoemisyjna opiera się przede wszystkim 

na efektywności energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i zastosowaniu 

technologii ograniczających emisję. 

 

 Przedkładany do uzgodnienia dokument jest podstawowym narzędziem władz lokalnych 

w zakresie spełnienia zobowiązań ekologicznych. Gmina przyjmując Plan gospodarki niskoemisyjnej 

zobowiązuje się do podejmowania wszelkich działań zmierzających do realizacji celu głównego 

Planu, przyczyniając się tym samym do stabilizacji stanu środowiska, wspierania zrównoważonego 

rozwoju oraz zapewnienia bezpieczeństwa finansowego przyszłych działań infrastrukturalnych. 

 

 Przy rozważeniu możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko wzięto pod uwagę uwarunkowania wynikające z art. 49 ww. ustawy 

ooś, w tym: 

 

1) Charakter działań przewidzianych w „Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy 

Dzwola”, w szczególności pod kątem oceny:  

 

a) stopnia, w jakim dokument ustala ramy dla późniejszych realizacji przedsięwzięć, 

w odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsięwzięć: 

 

 

 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dzwola na lata 2016-2025” realizuje cele 

określone w Pakiecie Klimatyczno-Energetycznym 2020, takie jak redukcja emisji gazów 

cieplarnianych, redukcja zużycia energii finalnej, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych i skierowany jest na działania na rzecz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, 

poprzez polepszenie dotychczasowego systemu zaopatrzenia Gminy w ciepło i energię elektryczną, 

w tym również wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Jednym z kierunków działań jest dalszy 

rozwój energetyki solarnej, zarówno do produkcji energii cieplnej jak i elektrycznej 

w mikroinstalacjach, co skutkować będzie zmniejszeniem zużycia węgla. Skutkiem odczuwalnym 

przez mieszkańców będzie niewątpliwie zmniejszanie się emisji dwutlenku węgla do powietrza.  

 

Dokument zawiera streszczenie i opisuje:  

• Ogólną strategię,  

• Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla i innych gazów, 

• Długoterminową strategię, 

• Działania i środki zaplanowane na cały okres objęty planem, 

• Aspekty organizacyjne i harmonogram realizacji PGN,  

• Identyfikację obszarów, w tym problemowych,  

• Aspekty organizacyjne i finansowanie (struktury organizacyjne, zasoby ludzkie, zaangażowane 

strony, budżet, źródła finansowania, środki finansowe na monitoring i ocenę). 
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 „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dzwola na lata 2016-2025” wskazuje kierunki 

działań Gminy w zakresie zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i efektywności energetycznej, 

jednakże nie niesie ze sobą wiążących ograniczeń w stosunku do usytuowania, rodzaju i skali 

przewidzianych 

w nim przedsięwzięć. Zaproponowane działania mogą być odpowiednio modyfikowane, tak aby 

osiągnięty został cel główny. 

 

 Projekt dokumentu pt. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dzwola na lata 2016-

2025” jest dokumentem stanowiącym wieloletni plan działań w określonych sferach, zmierzających do 

zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Plan jest dokumentem z zakresu energetyki, 

ochrony środowiska i dziedzin pokrewnych z zarysowanym okresem realizacji do roku 2025. 

Wyznacza kierunki działań o charakterze infrastrukturalnym i nieinfrastrukturalnym, które jednak nie 

będą w sposób negatywny wpływać na środowisko naturalne Gminy Dzwola oraz gmin sąsiadujących. 

Działania mają charakter proekologiczny a ich realizacja wpłynie na poprawę jakości powietrza na 

terenie Gminy poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych, ograniczenie niskiej emisji, zwiększenie 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poprawę efektywności energetycznej, zmniejszenie 

zużycia energii finalnej oraz zwiększenie świadomości mieszkańców na temat odnawialnych źródeł 

energii oraz ekologii.  

 

 Projekt dokumentu obejmuje swoim zasięgiem jedynie obszar jednej gminy – gminy wiejskiej 

Dzwola. 

 

 Celem dokumentu jest analiza głównych źródeł emisji CO2 do atmosfery zlokalizowanych na 

terenie Gminy Dzwola wraz ze wskazaniem działań jakie należy poczynić, aby wpłynąć na 

zmniejszenie tej emisji, a tym samym przyczynić się do poprawy stanu środowiska naturalnego.  

 

 Działania przedstawione w niniejszym Planie ukierunkowane są na bezwzględną realizację 

celu głównego jakim jest „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dzwola na lata 2016-2025”, 

który zostanie osiągnięty w wyniku realizacji podstawowych celów operacyjnych.  

 

 W obrębie każdego z celów operacyjnych przewidziano ukierunkowane Działania realizowane 

przez Zadania. Ich charakterystykę dostosowano do aktualnej sytuacji energetycznej Gminy oraz 

ukierunkowano ją na maksymalny efekt ekologiczno-energetyczny, przy zachowaniu technicznej 

i finansowej wykonalności. Zakres inwestycyjny zadań nie wykracza poza granice Gminy Dzwola, 

a ich oddziaływanie jest na poziomie lokalnym. 

 

 Wykaz celów operacyjnych i przynależnych do nich kierunków działań wraz ze 

zdefiniowanym poziomem energetyczno-środowiskowym został przedstawiony w tabeli poniżej. 

 

L.p. Obszar Zakres zadań 

Efekt energetyczny 

[GJ/rok] 

Efekt redukcji CO2 

[t/rok] 

Oszczędnoś

ć 
OZE 

oszczędn

ość 
OZE 

1. Zespół Szkół w  Dzwoli  Termomodernizacja 700  67  

2. 
Zespół Szkół w 

Kocudzy 
Termomodernizacja 650  62  

3. 
Zespół Szkół w 

Krzemieniu  
Termomodernizacja 615  58  

4. Urząd Gminy Dzwola 
Modernizacja oświetlenia 

ulicznego na energooszczędne 
791,21  170,99  
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(wymiana co najmniej 389 szt. 

opraw i źródeł światła) oraz 

budowa nowych punktów 

oświetleniowych 

energooszczędnych (min. 20 

nowych punktów oświetleniowych 

wraz z elementami 

konstrukcyjnymi) 

5. 
Placówki oświatowe w 

Gminie Dzwola 

Warsztaty dla młodzieży szkolnej 

zakresu gospodarki niskoemisyjnej 

i efektywności energetycznej. 

    

6. Urząd Gminy Dzwola 
Organizacja Dnia Gospodarki 

Niskoemisyjnej w Gminie Dzwola 
    

7. 
Obiekty mieszkańców 

Gminy Dzwola 

Montaż paneli fotowoltaicznych w 

gospodarstwach domowych (500 

obiektów) 2016-2025 

 9 000  2 979 

8. 
Obiekty mieszkańców 

Gminy Dzwola 

Montaż kolektorów słonecznych w 

gospodarstwach domowych 

(500obiektów) 2016-2025 

 11 171  2 643 

9. 
Obiekty mieszkańców 

Gminy Dzwola 

Montaż kotłów na pelety w 

gospodarstwach domowych (200 

obiektów) i w 2 obiektach 

komunalnych 

 33 000  3 135 

10. 

Obiekty 

przedsiębiorców          z 

Gminy Dzwola 

Montaż paneli fotowoltaicznych na 

cele komercyjne (łączna moc 1,45 

MWe) 

 5 220  1 728 

11. 
Obiekty należące do 

Gminy Dzwola 

Montaż ogniw fotowoltaicznych na 

dziesięciu obiektach publicznych 

(5x10 kW)  

 180  60 

12. 
Środki transportu oraz 

drogi 

Poprawa stanu dróg oraz 

stopniowa wymiana środków 

transportu 

9 920  711  

13. 

Stosowanie tzw. 

zielonych zamówień 

publicznych 

Organizacja zamówień 

publicznych 
    

Razem 12 676,21 58 571,00 1 068,99 10 545,00 

 

 Realizacja zaplanowanych działań na obszarze objętym opracowaniem w większości zostaną 

zakończone do 2025 roku. Inwestycje te mają pozytywny wpływ na politykę ochrony środowiska, ich 

oddziaływanie wpłynie na rozwój gospodarczy poprzez zmniejszenie jego energochłonności oraz 

przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego osiągniętego poprzez zmniejszenie emisji 

gazów cieplarnianych do atmosfery. 

 

 Przedmiotowa aktualizacja dokumentu „PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ 

DLA GMINY  DZWOLA” dotyczy doprecyzowania zakresu zadania „Wymiana oświetlenia 

ulicznego na energooszczędne”. Zakres działania został ponownie zmieniony, aktualne to 

„Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne (wymiana co najmniej 389 szt. opraw 

i źródeł światła) oraz budowa nowych punktów oświetleniowych energooszczędnych (min. 20 

nowych punktów oświetleniowych wraz z elementami konstrukcyjnymi)”.  

 

 Zmiana dokumentu obejmuje również wydłużenie okresu realizacji Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej do 2025 roku. Wydłużenie realizacji do 2025 roku jest niezbędne i wynika 

z trudności w realizacji zaplanowanych działań spowodowanych ograniczeniami budżetu gminy 

i dostępnością środków zewnętrznych.  

 

 Zaktualizowane zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne 

(wymiana co najmniej 389 szt. opraw i źródeł światła) oraz budowa nowych punktów 
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oświetleniowych energooszczędnych (min. 20 nowych punktów oświetleniowych wraz 

z elementami konstrukcyjnymi)”, nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Zadanie będzie wykazywało wzmocnione działanie 

proekologiczne.  

 

b) powiązania z działaniami przewidzianymi w innych dokumentach 

 

 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dzwola na lata 2016-2025 skorelowany jest 

z następującymi dokumentami planistycznymi: 

 Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, 

 Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN), 

 Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006 – 2020, 

 Program Rozwoju Energetyki dla Województwa Lubelskiego, 

 Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Lubelskiego, 

 Pogram Zrównoważonego Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego, 

 Regionalna Strategia Innowacji Województwa Lubelskiego, 

 Aktualizacja Strategii Rozwoju Powiatu Janowskiego na lata 2007-2020, 

 Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Janowskiego na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 

2016, 

 Strategia Rozwoju  Gminy Dzwola na lata 2016-2023, 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego i Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzwola, 

 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dzwola. 

 

 W związku z powszechnym wykorzystaniem węgla jako nośnika energii, redukcja emisji 

zanieczyszczeń wynikająca z pakietu klimatyczno-energetycznego, wymaga podjęcia dobrze 

zaplanowanych działań, przede wszystkim na szczeblu gminnym. Skutecznym narzędziem planowania 

w tym zakresie jest Plan gospodarki niskoemisyjnej, opracowywany przez gminy na podstawie 

rzetelnych danych o strukturze nośników energii wykorzystywanych w gminie. Plan gospodarki 

niskoemisyjnej opracowany dla Gminy Dzwola przyczyni się do spełnienia obowiązków nałożonych 

na jednostki sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, określonych w ustawie 

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551 z późn. zm.). Gmina 

Dzwola, w celu realizacji przewidzianych w „Planie” działań będzie musiała uwzględniać miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego. politykę energetyczną państwa oraz dziesięcioletni plan 

rozwoju sieci o zasięgu wspólnotowym. 

 

c) przydatności w uwzględnieniu aspektów środowiskowych, w szczególności w celu 

wspierania zrównoważonego rozwoju oraz we wdrażaniu prawa wspólnotowego 

w dziedzinie ochrony środowiska 

 

 Przedkładany do uzgodnienia projekt dokumentu pt. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla 

Gminy Dzwola na lata 2016-2025” zakłada uwzględnianie aspektów środowiskowych na każdym 

etapie realizacji tego dokumentu, w tym przede wszystkim przy wdrażaniu konkretnych zadań 

inwestycyjnych. Takie podejście wynika z samej specyfiki projektu opartej w dużej mierze na 

zasadach i koncepcji zrównoważonego rozwoju. Wyznaczone kierunki działań realizowane w ramach 

przyjętych celów dokumentu, nakładają obowiązek zachowania zasad zrównoważonego rozwoju 

i promują podejście proekologiczne.  
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 Niniejszy dokument będzie przyczyniał się do promowania zasad zrównoważonego rozwoju 

i jednocześnie aktywnie wspierał wdrażanie prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony środowiska, 

poprzez podjęcie kompleksowych działań w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla i innych 

zanieczyszczeń do atmosfery oraz poprawy efektywności energetycznej i wzrostu świadomości 

ekologicznej mieszkańców gminy wiejskiej Dzwola.  

 

 Realizacja wymienionych w dokumencie działań tj.: termomodernizacja obiektów 

użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych, montaż instalacji fotowoltaicznej do produkcji 

energii elektrycznej, montaż instalacji kolektorów słonecznych, wymiana nieefektywnych źródeł 

oświetlenia ulic, wpłyną niewątpliwie pozytywnie na stan środowiska naturalnego oraz przyczynią się 

do wzrostu bezpieczeństwa energetycznego gminy. Wszystkie wymienione w dokumencie instalacje 

do spalania paliw w celu wytwarzania energii cieplnej (kotły indywidualne) oraz instalacje OZE będą 

mikroinstalacjami tj. instalacjami odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy zainstalowanej 

elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu 

znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 120 

kW (zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii). W związku z powyższym, inwestycje te 

(instalacje) nie zaliczają się do inwestycji, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 

10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Nie 

będą to przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko: elektrownie 

konwencjonalne, elektrociepłownie lub inne instalacje do spalania paliw w rozumieniu § 2 pkt 6 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla 

niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania  lub współspalania 

odpadów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1806) z wyłączeniem odpadów nie będących biomasą w rozumieniu § 

2 pkt 1 tego rozporządzenia, w celu wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej, o mocy cieplnej nie 

mniejszej niż 300 MW, rozumianej jako ilość energii wprowadzonej w paliwie do instalacji 

w jednostce czasu przy nominalnym obciążeniu tych instalacji (§ 2 ust.1 pkt 3 ww. Rozporządzenia). 

Inwestycje wpisane w Planie nie zaliczamy również do przedsięwzięć mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko: elektrownie konwencjonalne, elektrociepłownie lub inne 

instalacje do spalania paliw w rozumieniu § 2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 

marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania 

paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów z wyłączeniem odpadów nie będących 

biomasą w rozumieniu § 2 pkt 1 tego rozporządzenia, w celu wytwarzania energii elektrycznej lub 

cieplnej, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 3, o mocy cieplnej rozumianej jako ilość energii 

wprowadzonej w paliwie do instalacji w jednostce czasu przy nominalnym obciążeniu, nie mniejszej 

niż 25 MW, a przy stosowaniu paliwa stałego — nie mniejszej niż 10 MW (§ 3 ust.1 pkt 4 ww. 

Rozporządzenia). Dodatkowo żadna z wymienionych w „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy 

Dzwola na lata 2016-2025” inwestycji nie będzie miała negatywnego oddziaływania na obszary 

Natura 2000 i nie będzie zakłócała integralności sieci.  

 

 Dodatkowo niniejszy dokument nie przewiduje realizacji inwestycji polegających na budowie 

instalacji wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru o łącznej mocy 

nominalnej elektrowni nie mniejszej niż 100 MW oraz lokalizowane na obszarach morskich 

Rzeczypospolitej Polskiej (przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 

w rozumieniu Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. § 2 ust.1 pkt 5). Jak również 

inwestycji w rozumieniu § 3 ust.1 pkt 6, tj. inwestycji zlokalizowanych na obszarach objętych 

formami ochrony przyrody oraz o całkowitej wysokości nie niższej niż 30 m (tzw. przedsięwzięcia 

z grupy II).  
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 Istotne jest to, że wszystkie wymienione w dokumencie inwestycje realizowane będą na 

terenie Gminy Dzwola, a jedynym odczuwalnym dla gmin sąsiednich oddziaływaniem będzie 

ograniczenie emisji CO2 do atmosfery. 

 

 Wszystkie działania przewidziane w dokumencie zostaną przeprowadzone na rzecz 

zmniejszenia zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery oraz minimalizacji wpływu działalności 

człowieka na środowisko naturalne. Realizacja wymienionych proekologicznych działań nie tylko 

umożliwi władzom walkę z emisją gazów cieplarnianych do atmosfery, ale również pobudzi 

gospodarkę, a tym samym przyczyni się do utworzenia nowych miejsc pracy. 

 

 Niniejszy dokument wpisuje się w wypełnienie zobowiązań Polski, wynikających 

z obowiązujących regulacji Unii Europejskiej, ze szczególnym naciskiem na przyjęty w grudniu 2008 

r. pakiet klimatyczno-energetyczny „3 x 20”. Celem szczegółowym pakietu jest wprowadzenie 

szeroko zakrojonych działań na rzecz osiągnięcia: 

 zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych (EGC) o 20% w 2030 r. w stosunku do 1990r. przez 

każdy kraj członkowski, 

 zwiększenia efektywności energetycznej w roku 2030 o 20%, 

 zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych (OZE) do 20% w 2030r. 

 

 Ponadto dokument ten stanowi podstawę do ubiegania się o środki wsparcia na działania 

efektywnościowe i proekologiczne związane z realizacją celów gospodarki niskoemisyjnej 

w  perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 i następnej. 

 

 

 Plan posiada w swojej treści analizę stanu środowiska naturalnego Gminy Dzwola, jak 

również przyjęte w nim założenia są zgodne z polityką wspierania zrównoważonego rozwoju, 

tj. zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego przy jednoczesnym dbaniu o stan środowiska 

naturalnego (np. propaguje odnawialne źródła energii). Te działania są zgodne ze wspólnotowym 

prawodawstwem 

w dziedzinie ochrony środowiska, zwłaszcza ochrony atmosfery i rozwoju odnawialnych źródeł 

energii. 

 

d) powiązania z problemami dotyczącymi ochrony środowiska 

 

 Dokument w całej swej treści odnosi się do problematyki ochrony środowiska, zwłaszcza 

zapobiegania emisji substancji do środowiska, ograniczania zużycia surowców i racjonalnego 

korzystania, jak i planowania zużycia. 

 

 Projekt dokumentu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dzwola na lata 2016-2025” 

uwzględnia problemy dotyczące ochrony środowiska, które zostały zidentyfikowane na etapie 

inwentaryzacji. Założenia Planu wskazują wiele kierunków umożliwiających ich rozwiązanie 

i poprawę stanu środowiska naturalnego. 

 

 Projekt dokumentu zakłada stopniowe rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów, poprzez 

umożliwienie finansowania odpowiednich projektów ze środków zewnętrznych.  
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 W związku z powyższym, realizacja przedstawionych w dokumencie działań wpłynie 

pozytywnie na środowisko naturalne oraz przyczyni się do rozwiązania istniejących już problemów 

ochrony środowiska. 

 

2) Rodzaj i skala oddziaływania na środowisko, w szczególności w odniesieniu do: 

 

a. prawdopodobieństwa wystąpienia, czasu trwania, zasięgu, częstotliwości  

i odwracalności oddziaływań  

 

 Projekt aktualizowanego dokumentu pt. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dzwola 

na lata 2016-2025” obejmuje swoim zasięgiem jedynie obszar gminy wiejskiej Dzwola. Zadania 

przewidziane do realizacji nie wiążą się z długotrwałym i nieodwracalnym oddziaływaniem 

związanym z emisją, wykorzystaniem zasobów naturalnych czy wystąpieniem awarii przemysłowej.  

 

 Na podstawie danych zawartych w dokumencie, wskazującym działania, których realizacja 

przyczyni się do osiągnięcia zakładanych celów, należy stwierdzić, że jedyne możliwe do 

przewidzenia oddziaływania na środowisko nie wynikające bezpośrednio z przedkładanego do 

uzgodnienia dokumentu mogą dotyczyć uciążliwości związanych z prowadzeniem robót budowlanych 

w trakcie realizacji przyszłych projektów wskazanych w przedmiotowym projekcie. Uciążliwości te 

będą miały charakter krótkotrwały bezpośrednio związany z realizacją inwestycji, a ich zasięg będzie 

zazwyczaj ograniczony do obszaru objętego robotami budowlanymi. Wszelkie uciążliwości związane 

z tymi robotami będą czasowe i ustąpią wraz z zakończeniem tych prac. 

 

 Realizacja zaplanowanych inwestycji będzie się odbywała z zachowaniem zasady 

zrównoważonego rozwoju. Wykorzystywane w trakcie realizacji materiały i sprzęty będą stosowane 

zgodnie z ich przeznaczeniem i wytycznymi producenta, dochowując technicznych warunków 

wykonania robót. Wszelkie prace będą prowadzone pod nadzorem uprawnionych do tego osób. Ekipy 

budowlane będą przeszkolone, wyposażone w odpowiedni sprzęt i będą posiadać wymagane 

kwalifikacje. Teren prowadzonych prac będzie oznakowany i zabezpieczony przed dostępem 

nieupoważnionych osób. Ponadto w fazie realizacji i zakończenia inwestycji istotnym elementem 

z punktu widzenia ochrony wód i gleb będzie odpowiednie postępowanie z odpadami i materiałami 

niebezpiecznymi, które będą magazynowane na utwardzonych, szczelnych powierzchniach. 

Powstające odpady będą gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

 „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dzwola na lata 2016-2025” przedstawia jedynie 

inwestycje uznane jako konieczne dla poprawy efektywności energetycznej Gminy Dzwola oraz 

zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery z obszaru objętego dokumentem.  

 

 Określenie prawdopodobieństwa wystąpienia, czasu trwania, zasięgu, częstotliwości 

i odwracalności oddziaływań inwestycji proponowanych do realizacji w niniejszym dokumencie nie 

jest możliwe do momentu przygotowania kompletnej dokumentacji technicznej poszczególnych 

inwestycji.  

 

 Wśród działań, które powinny zostać zrealizowane w celu zmniejszenia emisji CO2 do 

atmosfery znajduje się wiele inwestycji, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia pozytywnego 

i trwałego wpływu na wszystkie elementy środowiska naturalnego oraz dodatkowo na poprawę 

warunków i jakości życia mieszkańców gminy. 
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 Realizacja wymienionych w dokumencie inwestycji może mieć uciążliwy wpływ na 

środowisko jedynie podczas etapu budowy, spowoduje wtedy oddziaływanie między innymi na 

przyrodę ożywioną, na środowisko gruntowo-wodne oraz na klimat akustyczny. Wszystkie powyżej 

wymienione możliwe do wystąpienia w wyniku realizacji inwestycji oddziaływanie będzie w miarę 

możliwości minimalizowane.  

 

 Dla zadań, które mogą zakwalifikować się do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko będzie wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach ich realizacji zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

 

 Dodatkowo należy podkreślić, że inwestycje nie będą miały negatywnego wpływu na 

obszary Natura 2000 oraz na inne obszary o szczególnych walorach przyrodniczych, w związku 

z tym nie będą one wywoływać negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze. W związku 

z tym, wdrożenie przedmiotowego dokumentu nie spowoduje bezpośredniego wpływu na zmianę 

warunków środowiskowych w gminie Dzwola. 

 

Zidentyfikowane oddziaływania na środowisko zadań wskazanych w Planie w odniesieniu do 

poszczególnych aspektów środowiskowych: 

1. Oddziaływanie na różnorodność biologiczną, rośliny oraz zwierzęta - realizacja zadań 

wynikających z wyznaczonych celów Planu, w sposób pośredni lub bezpośredni będzie 

w większości oddziaływała pozytywnie, a jedynie na etapie prowadzonych prac, w ich 

bezpośrednim sąsiedztwie będzie miało chwilowe negatywne oddziaływanie, które ustąpi 

z chwilą zakończenia prac.  

2. Oddziaływanie na ludzi – pomimo uciążliwości na etapie prowadzonych inwestycji (np. hałas, 

pylenie) realizacja postanowień Planu będzie mieć pozytywny wpływ na życie ludzi. Mniejsza 

emisja zanieczyszczeń spowoduje mniej zachorowań spowodowanych złym stanem powietrza, 

lepsza infrastruktura spowoduje polepszenie warunków życia.  

3. Oddziaływanie na wodę – wszelkie inwestycje związane z infrastrukturą drogową bądź 

przesyłową na etapie prac budowlanych stanowią zagrożenie dla wód. Jest to związane 

z koniecznością wykopów, uzbrojenia terenu itp., co skutkuje możliwością chwilowego skażenia 

wód. Spodziewanym efektem końcowym jest jednak poprawa jakości wód ze względu na 

zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. Planowane do realizacji prace będą prowadzone w taki 

sposób, aby zminimalizować ewentualne oddziaływanie na wody. 

4. Oddziaływanie na powietrze – po dokonaniu inwestycji prognozuje się poprawę jakości 

powietrza. Negatywne oddziaływanie będzie miało miejsce głównie na etapie prowadzenia prac 

budowlanych, spowodowane pracą maszyn budowlanych i środków transportu emitujących 

zanieczyszczenia powstające ze spalania paliw w silnikach spalinowych (tlenki azotu, benzen, 

tlenek węgla, węglowodory alifatyczne i aromatyczne). Dodatkowo dojdzie do emisji pyłów 

podczas prac ziemnych i w czasie ruchu pojazdów po nawierzchniach nieutwardzonych, a także 

emisji węglowodorów podczas układania nawierzchni bitumicznych. Emisja tych zanieczyszczeń 

będzie miała charakter lokalny i ograniczony do dość krótkiego okresu czasu. Dlatego też nie 

będzie powodować znacznych uciążliwości i kumulacji w środowisku.  

5. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi - oddziaływanie negatywne będzie wiązać się 

z realizacją wszystkich planowanych działań na skutek fazy budowy. Praca ciężkiego sprzętu 

mechanicznego może doprowadzić do zmiany struktury gleby. Docelowo, w wyniku 

przeprowadzonych inwestycji prognozuje się jednak poprawę stanu czystości gleb ze względu na 

zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.  
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6. Oddziaływanie na krajobraz - realizacja celów dokumentu nie będzie miała negatywnego 

wpływu na krajobraz. Jedynie działania związane z realizacją infrastruktury komunikacyjnej 

mogą wpłynąć na jego chwilową zmianę (w czasie prac). 

7. Oddziaływanie na klimat – realizacja inwestycji będzie mieć pozytywny wpływ na klimat 

poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych oraz zwiększenie 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii.  

8. Oddziaływanie na klimat akustyczny – wzmożony hałas będzie emitowany jedynie podczas 

prowadzonych prac budowlanych, np. praca maszyn, ruch pojazdów ciężarowych / budowlanych, 

który ustąpi z chwilą zakończenia prac.  

9. Oddziaływanie na zasoby naturalne - realizacja Planu będzie mieć pozytywny wpływ, gdyż 

wiele jego działań zakłada racjonalne korzystanie z zasobów naturalnych w oparciu o zasadę 

zrównoważonego rozwoju.  

10. Oddziaływanie na zabytki - poprawa jakości powietrza to mniej zanieczyszczeń, sadzy 

i kwaśnych deszczy, co w dużej mierze będzie mieć pozytywny wpływ na zabytki znajdujące się 

na terenie gminy.  

11. Oddziaływanie na obszary Natura 2000 – realizacja celów dokumentu nie będzie miała 

negatywnego wpływu na obszary Natura 2000. Lokalizacja planowanych inwestycji nie 

spowoduje pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków roślin i zwierząt oraz 

nie wpłynie negatywnie na gatunki, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000. 

Ponadto nie będą miały one negatywnego wpływu na zachowanie integralności obszaru Natura 

2000 oraz na spójność sieci obszarów Natura 2000. 

 

 Realizacja zadań określonych w „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dzwola na lata 

2016-2025”  ma na celu doprowadzenie do poprawy stanu jakości powietrza na terenie gminy. 

Realizacja działań opisanych w dokumencie powinna mieć na uwadze podjęcie środków 

zapobiegających bądź ograniczających prawdopodobnie negatywne oddziaływanie na środowisko. Do 

ogólnych działań ograniczających oddziaływanie należą:  

 utrzymanie ścisłego nadzoru merytorycznego nad prawidłową realizacją Planu,  

 miarodajny monitoring ewentualnych zmian stanu środowiska w celu podejmowania 

ewentualnych działań zapobiegawczych,  

 zapewnienie zgodności wydawanych decyzji administracyjnych z Planem oraz z zasadami 

ochrony środowiska, m.in. poprzez włączanie się do postępowań administracyjnych różnych 

podmiotów na prawach strony (m.in. służb administracji),  

 ścisła egzekucja zapisów określonych w decyzjach administracyjnych, regulaminach oraz 

w przepisach prawnych,  

 działania edukacyjno-informacyjne dla społeczeństwa,  

 wzmocnienie (np. finansowe, merytoryczne, sprzętowe, kadrowe) funkcji kontrolnych służb 

ochrony środowiska.  

 

 Po analizie zakresu działań zaproponowanych w ramach Planu, należy uznać iż jego realizacja 

będzie pozytywnie oddziaływać na środowisko obszaru objętego opracowaniem, a także na 

środowisko w skali regionalnej. Potencjalne oddziaływania negatywne mogą wystąpić jedynie na 

etapie realizacji poszczególnych inwestycji, jednak będą one miały charakter krótkotrwały, miejscowy 

lub lokalny. Ze względu na charakter przekształceń i ich odwracalność będą one w większości 

odwracalne lub możliwe do rewaloryzacji.  
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 „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dzwola na lata 2016-2025” poprzez wyznaczane 

kierunki działań w zakresie zapobiegania emisji substancji do środowiska oraz przyczynianie się do 

ograniczenia zużycia surowców i racjonalnego korzystania, jak i planowania zużycia oraz rozwoju 

OZE, będzie oddziaływał na stan powietrza atmosferycznego w Gminie Dzwola. Jako dokument, 

którego założenia winny być brane pod uwagę przy opracowywaniu innych dokumentów 

planistycznych, o bardziej konkretnym działaniu, oddziaływać będzie w okresie swego 

obowiązywania, na obszarze Gminy. Oddziaływanie można określić jako pośrednie, okresowe 

i odwracalne.  

 

b. prawdopodobieństwa wystąpienia oddziaływań skumulowanych lub transgranicznych 

 

 Nie przewiduje się wystąpienia w ramach realizacji zadań określonych w projekcie PGN 

oddziaływań skumulowanych i oddziaływania transgranicznego, ze względu na skalę oraz charakter 

planowanych działań (miejscowe, lokalne). 

 

 Niewielka modyfikacje dokumentu na etapie jego aktualizacji nie wpłynie negatywnie na 

środowisko naturalne, nie wywołuje ona oddziaływań skumulowanych i transgranicznych.  

 

 Ze względu na położenie geograficzne Gminy Dzwola w odległości wynoszącej około 120 km 

od granic Polski, oddziaływania transgraniczne nie wystąpią. W przypadku wcielenia zadań 

określonych w poszczególnych „Planach” sąsiednich gmin, można byłoby mówić o pozytywnym 

efekcie skumulowanym tj. poprawie stanu środowiska, szczególnie powietrza atmosferycznego. 

 

c. prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla 

środowiska 

 

 Przewidziane w dokumencie działania oraz ich skutki w postaci oddziaływania na środowisko 

nie będą niosły ze sobą wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska. 

 Wszystkie działania będą zgodne z zasadami ochrony środowiska i przyczyniać się będą do 

jego poprawy. Kierunki działań nie przewidują takich działań, które mogłyby się przyczynić do 

pogorszenia stanu środowiska. 

 

3) Cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, w szczególności: 

 

a. obszary o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadające znaczenie dla 

dziedzictwa kulturowego, wrażliwe na oddziaływania, istniejące przekroczenia 

standardów jakości środowiska lub intensywne wykorzystanie terenu, 

 

 Obszarami objętym oddziaływaniem zadań ujętych w „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla 

Gminy Dzwola na lata 2016-2025” jest i będzie teren Gminy Dzwola oraz pośrednio jej tereny 

przygraniczne. Gmina posiada bardzo bogatą sieć przyrodniczą. Również na jej terenie znajdują się 

obiekty zabytkowe i atrakcyjne turystycznie. Łączna powierzchnia tych obszarów wynosi 13 472 ha, 

co stanowi aż 66,3% powierzchni gminy. Dla porównania, wskazuje się, że średni odsetek obszarów 

prawnie chronionych w województwie lubelskim, kształtuje się na poziomie 23%, zaś w kraju odsetek 

takich obszarów kształtuje się na poziomie 33%. Ponadto około 50% powierzchni Gminy Dzwola 

stanowi teren zalesiony, należący do kompleksu Lasów Janowskich. 
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 Oddziaływania wynikające z „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dzwola na lata 

2016-2025” będą miały pozytywne skutki dla stanu powietrza atmosferycznego i pośrednio na obiekty 

przyrodnicze, zabytkowe i wrażliwe. 

 

b. formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie 

przyrody oraz obszary podlegające ochronie zgodnie z prawem międzynarodowym 

 

 Na terenie Gminy Dzwola występują obszary podlegające ochronie w rozumieniu ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz obszary podlegające ochronie zgodnie z prawem 

międzynarodowym, ale skutki wcielenia w życie „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dzwola 

na lata 2016-2025” nie wpłyną negatywnie na najbliżej zlokalizowane formy ochrony przyrody. 

 

 Na terenie gminy występują obszary cenne przyrodniczo i wchodzące w skład systemu 

NATURA 2000. Pierwszy z nich, Ostoja ptasia „Lasy Janowskie” (kod PLB060005), o randze 

europejskiej E73, jest to obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia). Obszar ten obejmuje 

rozległy i zwarty kompleks leśny, stanowiący północno-zachodnią część Puszczy Solskiej oraz 

enklawę leśną "Rozwadów" dla ochrony głuszca (położoną na południe od głównego kompleksu). 

Przeważa tu płaski teren, urozmaicony wzniesieniami wydmowymi, lekko nachylony w kierunku 

południowo-zachodnim oraz siedliska borowe, ale dużą część powierzchni zajmują też siedliska lasu 

liściastego. 50% powierzchni ostoi to siedliska wilgotne.  

 

 Drugi z obszarów Natura 2000 to Ostoja siedliskowa „Uroczyska Lasów Janowskich” (kod 

PLH060031), jako specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa). Obszar ten leży na 

wysokości 142-233 m n.p.m. i obejmuje fragment Lasów Janowskich, rosnących na zwydmionej 

równinie piaszczystej. Obszary bezodpływowe wypełnione są torfowiskami wysokimi lub 

przejściowymi z kompleksami starych (z ubiegłego stulecia), w różnym stopniu zarośniętych stawów 

rybnych (ok. 150 stawów - każdy po 10-50 ha). Lasy zajmują 85% powierzchni obszaru, w tym także 

drzewostany stare o charakterze naturalnym. Na piaskach dominują bory świeże i bory mieszane 

świeże. Na terenie ostoi występują dwadzieścia trzy typy siedlisk. Najcenniejsze są: zbiorowiska 

borów bagiennych, torfowisk oraz borów jodłowych. Występują tu również cenne łęgi olszowe, 

murawy napiaskowe i wrzosowiska, śródleśne łąki oraz ekstensywnie użytkowane stawy hodowlane - 

bogata ostoja płazów, gadów, ptaków, ssaków i roślin. „Uroczyska lasów Janowskich” to istotna 

ostoja fauny. Stwierdzono tu występowanie 18 gatunków zwierząt i 3 gatunki roślin z Załącznika II 

Dyrektywy Siedliskowej, w tym 3 watahy wilków liczące w sumie 16-18 osobników, które stanowią 

istotną część populacji z terenu Kotliny Sandomierskiej i Roztocza. Jest to także jedna z ważniejszych 

w kraju ostoi zagrożonych gatunków ważek i motyli związanych z torfowiskami przejściowymi 

i wysokimi. Lasy Janowskie są równocześnie ostoją ptasią o randze europejskiej (m.in. głuszec, 

cietrzew i jarząbek oraz ptaki drapieżne: bielik, orlik krzykliwy, trzmielojad, kania czarna i rybołów). 

 

 Część terenów gminy Dzwola wchodzi w skład Roztoczańskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu. obejmuje urozmaicone krajobrazowo fragmenty o silnie zróżnicowanej rzeźbie terenu, 

takie jak lessowe wzgórza. Tereny te pocięte są malowniczymi jarami i wąwozami i porośnięte 

roślinnością reprezentującą m.in. rzadkie w tym rejonie zbiorowisko żyznej buczyny karpackiej 

w formie podgórskiej. Ponadto, na terenie Gminy Dzwola znajduje się fragment terenu, należącego do 

rezerwatu „Szklarnia”. 

 

 Realizacja działań przewidzianych w projekcie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy 

Dzwola na lata 2016-2025 nie spowoduje trwałego uszczuplenia lub fragmentacji siedlisk 
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przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony których wyznaczone zostały 

obszary europejskiej ekologicznej sieci Natura 2000, a także innego rodzaju zakłóceń w tej sieci. 

Ponadto analizowany projekt nie wpłynie negatywnie na zachowanie integralności obszarów ani 

spójności sieci ekologicznej Natura 2000. Realizacja  „Planu” nie spowoduje więc znaczącego 

oddziaływania na obszar Natura 2000 i innych obszarów chronionych. 

 

 Mając na względzie proekologiczny charakter projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

Gminy Dzwola na lata 2016 – 2025” oraz zdecydowanie pozytywne skutki dla środowiska 

i społeczeństwa wynikające z jego wdrożenia, wnoszę o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko dla projektu tego dokumentu. 

 

 

 


