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INFORMACJA 
 

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla 
dokumentu pn. „Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Gogolin na lata 2014 – 2029” 
 

Na podstawie art. 48, w związku z art. 47 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu 
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. 2373), Burmistrz Gogolina podaje do publicznej 
wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko dla dokumentu pn. „Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Gogolin na lata 2014 – 2029”. 

 

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 oraz art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. 
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Burmistrz Gogolina wystąpił do 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego w Opolu z wnioskiem o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Aktualizacja projektu założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Gogolin na lata 2014 – 
2029”. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, pismem znak: WOOŚ.411.4.2.2022.MO 
z dnia 01.02.2022 r., stwierdził brak przesłanek do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko dla projektu aktualizacji dokumentu. Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor 
Sanitarny w piśmie znak: NZ.9022.1.16.2022.JG z dnia 22.02.2022 r. zaopiniował pozytywnie 
odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej 
aktualizacji projektu dokumentu. 
 

Biorąc pod uwagę powyższe uzgodnienia oraz fakt, że aktualizacja zapisów dokumentu 
„Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 
Miasta i Gminy Gogolin na lata 2014 – 2029” nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz realizacja postanowień aktualizacji dokumentu 
nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko odstąpiono od przeprowadzania strategicznej 
oceny odziaływania na środowisko. Przy ustaleniu czy zachodzi konieczność przeprowadzenia takiej 
oceny wzięto pod uwagę uwarunkowania, o których mowa w art. 49 w/w ustawy. 

 

Z projektem aktualizacji dokumentu „Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia 
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Gogolin na lata 2014 – 2029”, 
stanowiskiem Burmistrza Gogolina w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko dla aktualizacji w/w dokumentu wraz z uzasadnieniem zawierającym 
informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 49 w/w ustawy, można zapoznać w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin, (pokój nr 33), od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 800 do 1400. 
 

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gogolinie przy ulicy Krapkowickiej 6, 47-320 Gogolin. 
        Z up. Burmistrza Gogolina 
       Krzysztof Reinert Zastępca Burmistrza 


