
 

UCHWAŁA Nr XXX/230/2017 

RADY GMINY SOCHOCIN 
z dnia 20 grudnia 2017 r. 

 

w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej  

dla Gminy Sochocin” 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2017r. poz. 1875), Rada Gminy Sochocin uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Przyjmuje się do realizacji „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sochocin”                         

w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sochocin. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

UCHWAŁY Nr XXX/230/2017 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 20 grudnia 2017r. 

w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej  

dla Gminy Sochocin” 

 

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sochocin” jest dokumentem 

strategicznym, obejmującym swoim zakresem obszar terytorialny Gminy Sochocin. Istotą 

planu jest określenie wizji rozwoju gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, 

pozwalającej osiągnąć długofalowe korzyści środowiskowe, społeczne i ekonomiczne. 

Opracowanie Planu jest zgodne z polityką Polski i wynika z założeń Narodowego Programu 

Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 16 sierpnia 

2011 r.  

Opracowany Plan będzie dokumentem umożliwiającym ubieganie się o przyznanie 

środków pomocowych z budżetu Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej na lata         

2014-2020. Dokument otwiera drogę do finansowania inwestycji obejmujących m.in. 

termomodernizację budynków publicznych i mieszkalnych, modernizację źródeł ciepła, 

instalację OZE, zwiększenie efektywności energetycznej. 

Zasady i tryb przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko                                

w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie planu gospodarki niskoemisyjnej 

określa ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

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

środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405) zwana dalej „ustawą ooś”. 

Na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 ustawy ooś wykonawca – Pan Paweł Czupryn (Zakład 

Analiz Środowiskowych Eko-precyzja Czupryn Paweł), jako pełnomocnik Wójta Gminy 

Sochocin wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz do 

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie z wnioskami                                 

o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla w/w 

Planu. Zarówno RDOŚ w Warszawie (pismo z dnia 13.06.2017r. znak: WOOŚ-

III.410.255.2017.JD) jak i PWIS w Warszawie (pismo z dnia 31.05.2017r. znak: 

ZS.9022.783.2017) nie stwierdzili konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko, gdyż realizacja postanowień zawartych w Planie nie 

spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. W związku z tym nie było 

konieczności opracowywania prognozy oddziaływania w/w Planu na środowisko. W myśl art. 

48 ust. 4 ustawy ooś informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny Wójt 

Gminy Sochocin podał do publicznej wiadomości. Obwieszczenie zostało zamieszczenie na 

stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.sochocin.pl, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 

Gminy Sochocin oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach. 

W związku z powyższym uzasadnieniem przedkładam uchwałę w sprawie przyjęcia 

do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sochocin”. 

 

             

http://www.bip.sochocin.pl/

