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UZGODNIENIE NR 3/NZ/2015

Podlaski Paristwowy Wojew6dzki Inspektor Sanitarny w Bialymstoku dzialajEc

na podstawie art. 46 pkt 2, art. 53 i art. 58 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 3 paldziernika 2008r.

o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie

Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235

z p;62n. zm.)r po zapoznaniu sig z pismem Pani Renaty Przygodzkiej - ZastEpcy Prezydenta

Miasta Bialegostoku z dnia 06.02.2015r.,2nak: DOS-III.621.5.5.2014 w sprawie uzgodnienia

zakresu i stopnia szczeg6lowoSci informacji wymaganych w prognozie oddzialywania na

Srodowisko opracowania pn. ,,Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Bialegostoku

i gmin Choroszcz, Czama Bialostocka, Dobrzyniewo Duze, Juchnowiec KoScielny, N-apy,

SupraSl, Wasilk6w, Zabludow do roku 2020"

uzgadnia proponowany zakres i stopieri szczeg6lowoSci informacji

wymaganych w prognozie oddzialywania na Srodowisko projektu

,,Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Bialegostoku i gmin Choroszcz,

Czarna Bialostocka, Dobrzyniewo Du2e, Juchnowiec KoScielny, tr-apy,

SupraSl, Wasilk6w, Zablud6w do roku 2020,

UZASADNIENIE

W dniu 09.02.2015r.(data wplywu pisma)Pani Rcnata Przygodzka一 ZastOpca

Prezydenta Miasta Bialcgostoku zwr6cila si9 do Podlaskiego Paistwowego WaCW6dzkiego
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Inspektora Sanitamego w Bialymstoku z wnioskiem o uzgodnienie zakresu i stopnia

szczeg6lowoSci informacji wymaganych w prognozie oddzialywania na Srodowisko projektu

opracowania pn. ,,Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Bialegostoku i gmin

Choroszcz, Czarna Bialostocka, Dobrzyniewo Duze, Juchnowiec KoScielny,N,apy, SupraSl,

Wasilk6w, Zablud6w do roku 2020".

Podlaski Paristwowy Wojew6dzki Inspektor Sanitarny w Bialymstoku po zapoznantu

siE z przedlozon4 dokumentacj4 stwierdza, i2 przygotowanie przedmiotowego ,,Planu..."

wiqZe sig m.in. z ekonomiczn4 i ekologicznq analiz4 skutk6w wdra?ania przedsigwzigi

maj4cych korzystnie wplynqd na jakoS6 powietrza na terenie miasta oraz ograniczy6 emisjg

COz do atmosfery. WSr6d dzialan objgtych przedmiotowym dokumentem przewiduje sig

dzialania modemizacyjne budynk6w u2yteczno6ci publicznej budynk6w mieszkalnych

i budynk6w uslugowych, dzialania zwrgkszajqce efektywnoSd energetycznq oraz ograniczenie

emisji gaz6w w sektorze transportowym, dzialania zmierzaj4ce do modernizacji oSwietlenia

ulicznego, dzialania w sektorze gospodarki odpadami, dzialama zwiqzane z wykorzystaniem

energii odpadowej z istniej4cych instalacji oraz ze 2rodel odnawialnych, a takZe dzialania

zmierzalqce do modemizacji miejskich system6w energetycznych. Ponadto dokument bgdzie

uwzglgdnial przedsigwzigcia informacyjne i edukacyjne skierowane do lokalnej spolecznoSci,

a1affie szef e g ffialan zar z4dczy ch.

Maj4c na wzglgdzie fakt, i2 organ Pafrstwowej Inspekcji Sanitarnej jest powolany

w celu ochrony zdrowia przed negatywnym wplywem czynnik6w szkodliwych i uci4Zliwych,

a wnioskodawca zobowi4zal sig do sporz4dzenia prognozy oddzialywania na Srodowisko

,,Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Bialegostoku i gmin Choroszcz, Czama

Bialostocka,Dobrzyniewo Du2e, Juchnowiec KoScielny,Lapy, SupraSl, Wasilk6w, Zablud6w

do roku 2020", zgodnej z art.51 ustawy z dnia 3 pa2dziemika 2008r. o udostgpnianiu

informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz

o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. U. z 2073r., poz. 1235 z pofun. z:m)t, kt6ry

uwzglgdnia aspekty dotyczqce zdrowia i Zycia ludzi, Podlaski Paristwowy Wojew6dzki

Inspektor Sanitarny w Bialymstoku postanowil jak w sentencji.

POUCZENIE

Na ninittsze uZgOdnienie nie slu2y za2alenie.

rzmianytekstuzoslalyogloszonew:DzlJ z2o13r.poz. l238.Dz.U.z20l4r.poz.581.wz- lt0l.poz.ll13.
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