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REGIONALNY DYREKTOR 
OCHRONY ŚRODOWISKA

W KATOWICACH

WOOŚ.410.470.2022.AB Katowice, 27 października 2022 r.

Pan Szymon Ryszka
Zakład Analiz Środowiskowych
Eko-precyzja Paweł Czupryn
ul. Bielska 94
43-520 Chybie

Odpowiadając na wniosek z 7 października 2022 r. (data wpływu 10 października 2022 r.) 
w sprawie uzgodnienia braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko dla projektu „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Istebna”, po przeanalizowaniu przedłożonej 
dokumentacji, na podstawie art. 47 ust. 1 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 2022 r., poz. 1029 ze 
zm.) 

uzgadniam

brak konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla 
projektu ww. dokumentu.

Z przedmiotowego wniosku wynika, iż projektowany dokument nie wyznacza ram dla 
późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 
W związku z powyższym uzgodnienie wydane zostało na podstawie art. 47 ww. ustawy 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Przy rozważeniu możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko organ wziął pod uwagę uwarunkowania wynikające z art. 49 
ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a mianowicie: 
charakter działań przewidzianych w projektowanym dokumencie, rodzaj i skalę 
oddziaływania na środowisko oraz cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko.

Przedmiotowy dokument obejmuje obszar gminy Istebna. Celem jego opracowania jest 
poprawa jakości środowiska oraz rozwiązanie problemów środowiskowych. W projekcie 
założeń przedstawiona została ocena stanu aktualnego i przewidywanych zmian 
zaopatrzenia na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Opisane zostały także zadania 
racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych oraz możliwości 
wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii.



2/3

W projekcie założeń przewidziano: termomodernizację budynków, modernizację źródeł 
ogrzewania w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, montaż mikroinstalacji 
odnawialnych źródeł energii oraz podłączenia nowych odbiorców do sieci energetycznej. 

Teren gminy Istebna częściowo położony jest w granicach obszaru mającego znaczenie dla 
Wspólnoty Beskid Śląski PLH 240005 oraz Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego i jego 
otuliny. Ponadto przez analizowany teren przebiegają korytarze migracyjne ssaków 
kopytnych i drapieżnych „Beskid Żywiecki - Beskid Śląski”, ponadregionalny korytarz migracji 
ptaków „Lasy Beskidu Śląsko-Żywieckiego” oraz międzynarodowy korytarz spójności 
obszarów chronionych „Beskid Śląski - Beskid Żywiecki” („Opracowanie ekofizjograficzne do 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego”. Centrum Dziedzictwa 
Przyrody Górnego Śląska, Katowice, 2015). Planowane działania nie będą negatywnie 
oddziaływać na ww. obszary chronione oraz korytarze ekologiczne. Realizacja ww. 
kierunków działań prowadzona będzie na terenach zurbanizowanych.

Przedmiotowy dokument dotyczy obszaru jednej gminy. Powiązany jest z działaniami 
przewidzianymi w innych dokumentach, w tym w „Krajowym planie na rzecz energii i klimatu 
na lata 2021-2030". Planowane działania będą miały charakter lokalny oraz pozytywnie 
wpłyną na zdrowie mieszkańców i środowisko przyrodnicze gminy Istebna.

W związku z powyższym, w świetle art. 47 ww. ustawy o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko, brak jest przesłanek uzasadniających konieczność 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Założeń do 
planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Istebna”.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Katowicach
dr Mirosława Mierczyk-Sawicka
podpisano elektronicznie 

Do wiadomości:
WOOŚ-BB.aa

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 
o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04. 05. 2016)* zwanego dalej RODO, podaję 
następujące informacje:
1. Administratorem Pana danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Katowicach  z siedzibą w Katowicach Plac Grunwaldzki 8-10, 40-127 
Katowice, tel.: 32 4206801, fax: 32 4206884, e-mail: sekretariat@katowice.rdos.gov.pl

2. Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. l lit. c RODO oraz 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w związku 
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z ustawą 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 2022 r. poz. 1029 ze zm.), w celu rozpatrzenia Pana wniosku 
zgodnie z kompetencjami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach 
wynikającymi z ww. ustaw.

3. Podanie Pana danych jest niezbędne do udzielenia merytorycznej odpowiedzi na 
wniosek, zgodnie z ww. ustawami.

4. Pana dane będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie 
przepisów prawa.

5. Pana dane będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania określonego 
w pkt. 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa w celu archiwizacji.

6. Pana dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji 
międzynarodowych.

7. Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie 
będą profilowane.

8. Przysługuje Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych i prawo do 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

9. Przysługuje Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawach 
ochrony danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać kontaktując się 
z Inspektorem Ochrony Danych w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
w Katowicach pod adresem e-mail: iod@katowice.rdos.gov.pl 

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(Dz. Urz. UE L 119 z O4. 05.2016).
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