
Gnojno, 23.11.2020r 
 
 

 
OBWIESZCZENIE 

Wójta Gminy Gnojno 

z dnia 23.11.2020. 
 
 

o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla 

projektu Aneksu nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gnojno 

 
Na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z    2020    r.    poz. 283 z późn. zm.), Wójt 
Gminy Gnojno podaje do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Aneksu nr 1 do Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Gnojno 

 
Zgodnie z w/w ustawą wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Kielcach, oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach z wnioskiem 
o uzgodnienie odnośnie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko w/w projektu. 

 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach w piśmie znak: WPN-

II.410.101.2020.ELO z dnia 19.10.2020 r. uzgodnił brak konieczności przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Aneksu nr 1 do Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Gnojno. 

 
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach w piśmie znak NZ.9022.5.61.2020 

z dnia 03.11.2020 r. uzgodnił odstąpienie od konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko dla projektu Aneksu nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
Gminy Gnojno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WÓJT  

 

Zbigniew Janik 

Wójt Gminy Gnojno 

28-114 Gnojno 



 

 

Uzasadnienie 

 
„PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY GNOJNO” został przejęty przez Radę Gminy 
uchwałą nr XXI/146/17 Rady Gminy Gnojno z dnia 28 marca 2017r. w sprawie przyjęcia „Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gnojno”. Dokument przeszedł pozytywną weryfikację 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (pismo znak: ZKPiFE 0705-
1-2-63/16 LS-1034-W13-70 dnia 30.03.2017r.) 
 
PGN dla Gminy Gnojno to strategiczny dokument, mający wpływ na lokalną gospodarkę 
ekologiczną i energetyczną. Potrzeba sporządzenia i realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej 
wynika z zobowiązań, określonych w ratyfikowanym przez Polskę Protokole z Kioto oraz w 
pakiecie klimatyczno-energetycznym, przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu 2008 rok. 
Protokół ten przewiduje do roku 2020: 

- redukcję emisji gazów cieplarnianych o przynajmniej 20 % w stosunku do poziomu w roku 
bazowym (w niniejszym Planie przyjęto rok 2005),  

- zwiększenie udziału zużycia energii z odnawialnych źródeł do 20 % w ogólnym zużyciu 
energii,  

- redukcję zużycia energii pierwotnej o 20 %.  
 
Opracowanie niniejszego aneksu nr 1 do Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gnojno 
wynika z pojawienia się  nowych inwestycji o charakterze niskoemisyjnym planowanych do 
realizacji przez Gminę Gnojno. 
 
Aneks wprowadza następujące zmiany: 
W rozdziale 7.3.8 Plan rzeczowo- finansowy działań/zadań wprowadza się nową tabelę Zadania 
do realizacji w latach 2021-2023, jednocześnie wprowadza się nowe zadanie: 

 Głęboka termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej 
w Gnojnie 

 

 


