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UPP - Urzgdowe Po5wiadczenie Przedlo2enia

ldentyfikator Poswiadczenia: ePUAP-UPP41 38351

Adresat dokumentu, kt6rego dotycry pottwiadczenie
Nazwa adresata dokumentu: URZAD MlEJsKl w BIALYMSTOKU
ldentyfi kator adresata: UMwB
Rodzai identyfikatora adresata: ePUAP-lD

Nadawca dokumentu, kt6rego dotyczy poSwiadczenle
Nazwa nadawcy: RDOS w Bialymstoku Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Bialymstoku
ldentyfikator nadawcy: 841 1

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-lD

Oane poswladczenla
Data doreczenia: 201 5-02-20T 13:57 :57 .304
Data wytworzenia poswiadczenia: 201 5-02-20T13:57 57.304
ldentyfikator dokumentu, kt6rego dotyczy poswiadczenie: DOK4874411

Dane uzupelniajqce (opcjonalne)
Rodzaj informacji uzupetniajqcej: 2r6dic
\ /brtosd informacii uzupelniajqcej: Poswiadczenie wystawione przez platforme ePUAP

Rodzai informacji uzupetniajqcej: ldentyfi kator ePUAP dokumentu
Wanose informacii uzupe{niajqcej: 487 4411

Rodzaj informacji uzupelniajqcej: lnformacja
VlbrtoSc informacii uzupelniajqcej: Zgodnie z art 39r par. 1 k.p.a. pasma powiazane z przedfic2onym dokumenlem bedq pzesylane za pomocq Srodk6w komunikacji
elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupelniajqcej: Pouczenie
Wartose informacji uzupetniajqcej: Zgodnie z art 39r par 1d k.p.a. istnieje mozliwosc rezygnac,ji z dor?czania pism za pomocq Srodk6w komunikac.ii elektronicznej.

Dane dotyczqce podplsu
Poswiadczenie zostalo podpisane - aby je zweryfikowac nale2y u2y6 oprogramowania do werylikacji podpisu
Lista podpisanych element6w (referencji):
referencja lD-1 7al 8f41-b900-'11e4-a801 -001 a645aea24 :

referencja lD-17a,l b650-b900-11e4-a801-001 a645aea24 : Odpowied%C5%BA%20UM%20Bia%C5%82ystok.xml
referencja lD-17c2d2e2-b900-1 1e4-a80'l -001 a$45aea24'. #lO-17c2d2e}-b900-11e4-a801 -001a645aea24
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Bialystok, 20-02-201 5 r.

REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY
SRouowrsKA

w BIAI,YMSTOKU
15-554 Biatystok, ul. Dojlidy Fabryczne 23

woos-r.41 1.2.r.201s.AR

Pan
Piotr Kukla
Dyrektor ds. audytu i planowania
energetycznego
Fundacja na rzecz Efektywnego
Wykorzystania Energii
ul. Rymera 3/4
40-048 Katowice,

Nawiqzujqc do pisma z dnia 26 stycznia 2015 r. (data wptywu: 28 stycznia Z0l5 r.)w sprawie uzgodnienia zakresu i stopnia szczeg6lowoSci informacji wymaganych
w prognozie oddziatywania na Srodowisko do projektu pn. ,,plan Gospodarki
Niskoemisyinej dla Miosta Bialegostohu i gmin Choroszcz, Czurno Bialistocka,
Dobrzyniewo Duie, Juchnowiec KoScielny, Lapy, Suprail, Wasilkdw, Zsbluddw do roku
2020', Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Biatymstoku zgodnie z art.53 ustawy
zdnia 3 petldziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko
@2. U. 22013 r., poz.l235, ze zm.):

I. Uzgadniazakres prognozy uwzglgdniajQcy w caloSci tre56 art.5l ust. 2pktl,2i3
przy zachowaniu warunk6w, o kt6rych mowa w art. 52 ust I i 2 cytowanej ustawy,

II. okresla nastgpuj4cy stopiefi szczeg6lowosci informacji wymaganych w tym
opracowaniu:

l. Informujqc o gldwnych celach projektowanego dokumentu nalety przedstawid
wjaki spos6b przy jego opracowaniu wykorzystano zasady i zalozeni-a okreslone
w innych dokumentach, np:

Pakiecie klimatyczno - energetycznym (przyjgtym przez Komisjg Europejskq
w grudniu 2008 roku),
Dyrektywie 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 paadziemika
2000 r. ustanawiaj4cej ramy wsp6lnotowego dzialania w dziedzinie polityki wodnej
(Dz. U. UEL zdnia22 grudnia 2000 r.) tzw. Ramowej Dyrektywie wodnej,
Koncepcj i Przestrzennego Zagospodarowania Kraj u 203 0
Polityce Ekologicznej Paf stwa,
Strategi i Rozwoj u Wojew6dztwa podlaskie go do 2020 r.,
Planie Zagospodarowania Przestrzennego woj ew odztwa podlaskiego
Programie Ochrony Srodowiska Wojewodztwa podlaskiego,

Programach ochrony Srodowiska dla poszczeg6lnych gmin,
Programie ochrony powietrza dla strefu podlaskiej,
Programie ochrony Powietrza dla streff aglomeracja biarostocka,
Planie Gospodarki Odpadam i Wojew6dztwa Podlaskiego na lata Z0lZ-20 17,
dokumentach planistycznych dotyczqcych poszczeg6lnych gmin.



3.

4.

Dokonuj4c oceny istniejqcego stanu Srodowiska na obszarze objgtym projektem
oraz na obszarze, na kt6ry realizacja ustalef tego dokumentu moZe wywierad
zna,czqcy wptyw naleZy uwzglgdnii istniejqcy i projektowany system obszar6w
chronionych, uwzglgdniaj4c obszarowe formy ochrony przyrody okre6lone w art. 6
ustawy oochronie przyrody zdnia 16 kwietnia 2004 r. oraz l1cz1ce je korytarze
ekologiczne. NaleZy wykorzystad i opisad dostgpne metody i Srodki, kt6rymi sig
posluZono np. aktualne opracowania ekofizjograftczne, standardowe formularze danych
(SDF) dot. poszczeg6lnych obszar6w Natura 2000, Plany Zadah Ochronnych dla
obszar6w Natura 2000, materiaty kartograficzne, aktualne dane dotycz4ce stanu

Srodowiska udostgpnione na stronie Wojew6dzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska
w Biatymstoku pod adresem www.wios.bialystok.pl w zakladce ,,Monitoring
Srodowiska", Plany Gospodarowania Wodami, prognozy oddzialywania do innych,
przyjgtych juz dokument6w itp.

OkreSlaj4c istniej4ce problemy ochrony Srodowiska istotne z punktu widzenia
realizacji projektowanego dokumentu nale2y ze szczeg6lnq uwag4 przeanalizowa6 i
okre5lid wptyw projektowanych cel6w i dzialari na obszary podlegaj4ce ochronie na

podstawie ustawy z dn\a l6 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2013 poz. 627,

ze zm.), zlokalizowane na terenie Bialostockiego Obszaru Funkcjonalnego.

Przeprowadzajqc oceng przewidywanych znacz4cych oddziatywah, okreSlonych

w art. 51 ust. 2 pkt. 2 lit. e ustawy z dnia 3 puhdziernika 2008r. o udostgpnianiu

informacji o Srodowisku na poszczeg6lne elementy Srodowiska, w tym
w szczeg6lnoSci na klimat uwzglgdniajqc gl6wne cele i zaloZenia pakietu
klimatyczno-energetycznego dla UE oraz wptyw klimatu na realizacjg Planu. Naleiy
r6wnie2 uwzglgdnid wzajemn4 zaleLnofi( tych element6w oraz ich oddziatywafi.
NaleZy r6wnie2 dokonai oceny wptywu na jednolite czgsci wod iosi4ganie cel6w
Srodowiskowych okreslonych w planach gospodarowania wodami (Plan

Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Niemna, Plan Gospodarowania Wodami

na obszarze dorzecza Wisly) wynikajacych z realizacji zalozeri Ramowej Dyrektywy
Wodnej.

Oceny takiej nale2y dokonad w szczeg6lnoSci w odniesieniu do poszczeg6lnych form
ochrony zlokalizowanych na terenie Bialostockiego Obszaru Funkcjonalnego,

uwzglgdniajqc zasady ich ochrony okreSlone w dokumentach je powolujqcych (np.

rozporzqdzenia) i ochronnych (np. plany zadah ochronnych dla obszar6w Natura 2000).

Ocena wptywu na obszary prawnie chronione moze wskazad potrzebg wykluczenia
czgsci tereny BOF z realizacji zaplanowanego celu lub strategicznego przedsigwzigcia.

Szczeg6lowej ocenie nale2y poddad przede wszystkim wplyw na:
- Narwiariski Park Narodowy wraz z otulin4,
- Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyriskiej
- rezerwaty przyrody,
- obszar chronionego krajobrazu Dolina Narwi,
- obszary Specjalnej Ochrony Ptak6w Natura 2000: Bagienna Dolina Narwi PLB200001,

Dolina G6rnej Narwi PL8200007, P uszcza Knyszyriska PL8200003,
- Projektowane Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk Natura 2000: Ostoja Knyszyhska

PLH200006, Narwiariskie Bagna PLH200002, Ostoja w Dolinie G6rnej Narwi
PLH2000 I 0, Ostoj a Narwiariska PLH200024.

- stanowiska dokumentacyjne,
- uzytki ekologiczne,



- zespoty przy ro dniczo-kraj o brazowe.
Ponadto, dokonuj4c przedmiotowej analizy nalery ocenid, jak realizacja cel6w
projektowanego dokumentu moie wptyn4d na funkcjg korytarzy ekologicznych,
stanowi4cych istotny element przestrzennej struktury sp6jnoSci sieci ekologicznej Natura
2000. Nale|y tu wziq(, pod uwagg obszary wgzlowe: GKPn-3-Puszcza Knyszyhska,
GKPn-23-Bagienna Dolina Narwi oraz korytarze gl6wne: GKPn-lB Dolina Biebrzy-
Puszcza Knyszyfiska Srodkowy, GKPn-24 Dolina G6rnej Narwi.

5. Przedstawiajqc rozwiqzania maj4ce na celu zapobieganie, ograniczanie lub
kompensacjg przyrodnicz4 negatywnych oddziatywari, mog4cych byi rezultatem
realizacji dokumentu w szczegolnoSci na cele i przedmioty ochrony obszar6w Natura
2000 oraz na ich integralnoSd, nale2y r6wnie2 dokona6 rzetelnej oceny ich
skutecznoSci. Prognoza taka mo2e by6 r6wniez wskazaniem potencjalnie wlaSciwych
teren6w do lokalizacji zaproponowanych w Planie... cel6w i konkretnych przedsigwzigl
przewidzianych w proj ekcie.

6. W przypadku stwierdzenia, iL zaproponowane rozwiqzania nie wyeliminuj4
negatywnych oddziatywaft lub skutecznie przed nimi nie zabezpieczq, nale\
zaproponowad rozrviqzania alternatywne, a nastgpnie poddad je analogicznej ocenie.
Wyniki przeprowadzonej analizy stanowid beda uzasadnienie wskazania innego
wariantu - np. zmiana celu strategicznego lub przyjgtych dzialah.

7. Przy sporz4dzaniu prognozy oddzialywania na Srodowisko nale?y zachowad
uklad chronologiczny zawarty w art. 5l ust 2 cytowanej wyhei ustawy.

8. Informacje za:warte w prognozie oddzialywania na frodowisko powinny byi opracowane
stosownie do stanu wsp6lczesnej wiedzy i metod oceny oraz dostosowane do zawartoSci
i stopn ia szcze g6lowo5c i proj ektowane go dokum entu.

9. Wskazane jest teZ przedstawienie analiz iocen w formie kartograficznej.

Ponadto w opinii tutejszego organu w projekcie Plonu... naleZy uwzglgdnii polozone
na terenie Bialostockiego Obszaru Funkcjonalnego wszystkie obszary podlegajqce ochronie
na mocy ustawy zdnia 16 kwietnia 2004 r, o ochronie przyrody (Dz. U. 2013, poz. 627, ze
zm.). W odniesieniu do form ochrony przyrody, wskazane jest uwzglgdnienie obowi4zku
zachowania zasad gospodarowania na terenach objgtych poszczeg6lnymi formami ochrony
przyrody okre6lonych w dokumentach szczeg6lowych np. planach ochrony, planach zadah
ochronnych dla obszar6w Natura 2000, rozporzqdzeniach dotyczqcych danego obszaru.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska

w Bialymstoku

dr inZ. Lech Magrel
Do wiadomoSci:
Prezydent Miasta Bialegostoku
Burmistrz Choroszczy
Burmistrz Czarnej B ialostockiej
W6jt Gminy Dobrzyniewo Du2e
W6jt Gminy Juchnowiec Ko6cielny
Burmistrz Lap
Burmistrz Supradla
Burmistrz Wasilkowa
Burmistrz Zabfudowa


