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OBWIESZCZENIE 
Burmistrza Miasta Szczecinek

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 48 ust. 7 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. z 2021 r. poz. 2373, z późn.zm.)

PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJĘ

0 odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla 
dokumentu pn. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 
miasta Szczecinek na lata 2022-2036.

Realizując obowiązek nałożony w art. 19 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 
(Dz.U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.), Burmistrz Miasta Szczecinek przystąpił do sporządzenia 
założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta 
Szczecinek. Celem opracowania jest diagnoza obecnych potrzeb energetycznych i sposobu ich 
zaspokajania na obszarze miasta oraz określenie wysokości tych potrzeb i źródeł ich pokrycia 
w perspektywie czasowej do 2036 r. Wskazano w nim kierunki działań racjonalizujących użytkowanie 
ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych oraz przedstawiono możliwości wykorzystania lokalnych 
zasobów paliw i energii, w tym odnawialnych źródeł energii. Działania wskazane w opracowaniu mają 
na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w skali lokalnej, przy jednoczesnym ograniczeniu 
wpływu sektora energetycznego na środowisko naturalne.

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
1 jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 2373, z późn.zm.) organ opracowujący projekt dokumentu może po 
uzgodnieniu z właściwymi organami odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko, jeżeli stwierdzi, że realizacja postanowień takiego dokumentu nie spowoduje 
znaczącego oddziaływania na środowisko, w tym na obszary Natura 2000. W związku z powyższym, 
Burmistrz Miasta Szczecinek pismem z dnia 25 marca 2022 r. znak PP.621.1.9.2021 wystąpił 
z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz do Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku o wyrażenie zgody na odstąpienie od 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. „Założenia do 
planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Szczecinek na lata 
2022-2036”. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie pismem znak 
WOPN.410.53.2022.AM z dnia 21 kwietnia 2022 r. stwierdził, że dla przedstawionego dokumentu 
istnieje możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku opinią znak PS.N.NZ.9011.1.10.2022 z dnia 
21 kwietnia 2022 r. wyraził zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny odziaływania 
na środowisko dla ww. dokumentu.

Zgodnie z art. 48 ust. 7 cytowanej na wstępie ustawy, informację o odstąpieniu od 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko podaje się do publicznej 
wiadomości wraz z uzasadnieniem, zawierającym informacje o uwarunkowaniach, o których mowa 
w art. 49, tj.:



1/ charakter działań przewidzianych w dokumencie, w szczególności:
a) stopień, w jakim dokument ustala ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć, w odniesieniu 
do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsięwzięć - dokument jest opracowaniem strategicznym 
w zakresie planowania energetycznego, określającym cele i kierunki rozwoju energetycznego Miasta 
Szczecinek Obejmuje okres perspektywiczny 15 lat i będzie realizowany zgodnie z obowiązującą 
Polityką energetyczną Polski do 2040 r Przedmiotowy dokument wskazuje możliwe do podjęcia 
działania zarówno o charakterze inwestycyjnym, jak i meinwestycyjnym, mające na celu poprawę 
jakości środowiska w perspektywie wieloletniej Należy zaznaczyć, ze opracowany dokument me 
zakłada realizacji konkretnych przedsięwzięć przypisanych do danej lokalizacji czy o określonej skali 
Jego celem jest wskazanie kierunków działań wpływających na rozwój wytwarzania energii ze źródeł 
odnawialnych, racjonalizację zuzycia energii oraz propozycje działań podejmowanych w celu 
ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza, co przyczyni się do poprawy stanu środowiska na terenie 
miasta,
b) powiązania z działaniami przewidzianymi w innych dokumentach - cele lokalnej polityki 
energetycznej zawarte w analizowanym dokumencie wynikają z obowiązujących aktów prawnych, 
dokumentów strategicznych oraz dokumentów planistycznych szczebla krajowego i regionalnego 
W trakcie prac nad przygotowaniem Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe miasta Szczecinek na lata 2022-2036 uwzględniono założenia i ustalenia poniższych 
dokumentów

- Polityka energetyczna Polski do 2040 r (PEP2040),
- Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 

z perspektywą do roku 2030 (SPA2020),
- Program rozwoju sektora energetycznego w województwie zachodniopomorskim do 2015 r 

z częścią prognostyczną do 2030 r,
- Polityka energetyczna województwa zachodniopomorskiego,
- Program ochrony powietrza oraz plan działań krótkoterminowych dla strefy 

zachodniopomorskiej, przyjęty uchwałą Nr XVI/206/20 Sejmiku Województwa 
Zachodniopomorskiego z dnia 4 czerwca 2020 r {Dz Urz Woj Zachodniopomorskiego poz 
3126),

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinek, 
przyjęte uchwałą Nr XXVIN/257/2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia 29 sierpnia 2016 r,

- obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinek,
- Strategia rozwoju miasta Szczecinek na lata 2018-2026, przyjęta uchwałą Nr LI/433/2017 Rady 

Miasta Szczecinek z dnia 18 grudnia 2017 r,
- Plan gospodarki mskoemisyjnej dla miasta Szczecinek, przyjęty uchwałą Nr XVII/144/2015 

Rady Miasta Szczecinek z dnia 16 listopada 2015 r, zmieniony uchwałami Rady Miasta 
Szczecinek Nr XXXVI/322/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r oraz Nr V/46/2019 z dnia 24 stycznia 
2019r,
Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Obszaru Miasta Szczecinek na lata 2019-2026, 
przyjęta uchwałą Nr XXV!/253/2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia 24 września 2020 r,

c) przydatność w uwzględnieniu aspektów środowiskowych, w szczególności w celu wspierania 
zrównoważonego rozwoju, oraz we wdrażaniu prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony 
środowiska - realizacja załozeń dokumentu ma zapewnić bezpieczeństwo energetyczne miasta, 
poprawić efektywność wykorzystania energii oraz ograniczyć oddziaływanie systemów energetycznych 
na środowisko, w związku z czym wskazania w mm zawarte ściśle korelują z założeniami 
zrównoważonego rozwoju w aspekcie ochrony środowiska oraz wypełniają zobowiązania wynikające 
z regulacji prawnych Unii Europejskiej,
d) powiązania z problemami dotyczącymi ochrony środowiska - realizacja załozeń 
przedmiotowego dokumentu prowadzić będzie do zmniejszenia obecnego zapotrzebowania na ciepło,



energię elektryczną i paliwa gazowe. Lokalne planowanie energetyczne ma umożliwić racjonalne 
wykorzystanie zasobów energetycznych, efektywne użytkowanie istniejącej infrastruktury 
energetycznej, rozwój niskoemisyjnych źródeł energii oraz poprawę jakości powietrza. Realizowane jest 
zgodnie ze wskazaniami zawartymi w aktualnym Programie ochrony powietrza oraz planie działań 
krótkoterminowych dla strefy zachodniopomorskiej;
21 rodzaj i skala oddziaływania na środowisko, w szczególności:
a) prawdopodobieństwo wystąpienia, czas trwania, zasięg, częstotliwość i odwracalność 
oddziaływań,
b) prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań skumulowanych lub transgranicznych,
c) prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska.
Biorąc pod uwagę charakter przedmiotowego dokumentu (dokument o charakterze strategicznym) 
należy stwierdzić, że realizacja jego ustaleń nie powinna spowodować znacząco negatywnego 
oddziaływania na środowisko. Negatywne oddziaływania powstałe w wyniku realizacji zaplanowanych 
działań inwestycyjnych będą miały w większości charakter krótkotrwały, głównie na etapie prowadzenia 
prac. Ponadto stosując odpowiednie metody oraz zalecenia, negatywne oddziaływanie może zostać 
ograniczone do minimum. Należy wziąć także pod uwagę, że przedmiotowy dokument jest 
opracowaniem o charakterze koncepcyjnym, a zawarte w nim propozycje działań inwestycyjnych nie 
będą dawały podstawy prawnej do ich wykonania. Dokładne określenie oddziaływania poszczególnych 
działań inwestycyjnych przewidzianych do zrealizowania w ramach przedmiotowego dokumentu będzie 
można ocenić dopiero w oparciu o konkretne dane projektowe i lokalizacyjne na etapie realizacji 
przedsięwzięć. Skala zamierzeń inwestycyjnych ujętych w przedmiotowym dokumencie oraz lokalizacja 
miasta w znacznej odległości od granic państwa wskazują, że realizacja jego ustaleń nie będzie źródłem 
transgranicznego oddziaływania, a wpływ na środowisko będzie miał wyłącznie zasięg lokalny.
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 wykorzystywanie terenu,
b) formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
oraz obszary podlegające ochronie zgodnie z prawem międzynarodowym.
Analizowany dokument określa cele i kierunki rozwoju energetycznego Miasta Szczecinek i dotyczy 
całego obszaru miasta. Nie zakłada realizacji konkretnych przedsięwzięć przypisanych do danej 
lokalizacji czy o określonej skali. Określenie obszarów objętych oddziaływaniem na środowisko będzie 
możliwe dopiero w przypadku realizacji danego przedsięwzięcia. Na terenie miasta Szczecinek 
występują 2 obszary chronionego krajobrazu, 4 użytki ekologiczne, a także pomniki przyrody. Działania 
inwestycyjne, które będą prowadzone na terenach objętych formami ochrony przyrody lub w ich bliskim 
sąsiedztwie, będą musiały być prowadzone w sposób, który nie będzie naruszał przedmiotów ich 
ochrony oraz nie będzie wpływał znacząco negatywnie na integralność tych obszarów.

Biorąc pod uwagę opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 
i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku oraz uwarunkowania określone 
w art. 49 cytowanej wyżej ustawy, odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko dla dokumentu pn. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczna
i paliwa gazowe miasta Szczecinek na lata 2022-2036.

Niniejszą informację podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie 
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.szczecinek.pl i Urzędu Miasta Szczecinek 
www.szczecinek.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecinek.
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