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1. PRZEDMIOT KONSULTACJI 

 

Wypełniając obowiązki ustawowe, a także wychodząc naprzeciw polityce energetycznej Paostwa, 

Gmina Burzenin przystąpiła do aktualizacji opracowania pn. ”Projekt założeo do planu zaopatrzenia 

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Burzenin.” 

 

2. PODSTAWA PRAWNA 

 

Zgodnie z Art. 19 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 

z późniejszymi zmianami) projektowany dokument podlega następującym procedurom: 

Art. 19.5. Projekt założeo wykłada się do publicznego wglądu na okres 21 dni, powiadamiając 

o tym w sposób przyjęty zwyczajowo w danej miejscowości.  

Art. 19.6. Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy mają prawo składad wnioski, 

zastrzeżenia i uwagi do projektu założeo. 

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeostwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 

z 2020 r., poz. 283 z późniejszymi zmianami), zwanej w skrócie ustawą OOŚ. 

3. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI 

 

Konsultacje społeczne były prowadzone na podstawie Art. 19 pkt 5 i 6 ustawy Prawo energetyczne 

oraz zgodnie z art. 39-43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeostwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko 

Informacja o konsultacjach społecznych projektu dokumentu „Projekt założeo do planu 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Burzenin - aktualizacja” została 

umieszczona na stronie: https://www.ugburzenin.pl/bip zakładka Gospodarka komunalna i drogi/Ciepło, 

energia i paliwa gazowe. 

Dokumentacja została wyłożona do wglądu w Urzędzie Gminy Burzenin, ul. Sieradzka 1, 98-260 

Burzenin..  

Składanie wniosków było możliwe, począwszy od 9 października 2020 roku, w terminie 21 dni, czyli 

do 9 listopada 2020 roku.  Zapewnione zostały możliwości składania wniosków w następującej formie: 

 w formie pisemnej poprzez uzupełnienie formularza zgłaszania uwag i jego przesłanie na adres: 
Urząd Gminy Burzenin, ul. Sieradzka 1, 98-260 Burzenin; 

 za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez uzupełnienie formularza zgłaszania 
uwag i jego przesłanie na adres e-mail: ugburzenin@home.pl bez konieczności opatrywania go 
bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. 
o podpisie elektronicznym; 

 ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Burzenin, ul. Sieradzka 1, 98-260 Burzenin pok. 
nr 4 – sekretariat. 

https://www.ugburzenin.pl/bip
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4. WYNIK KONSULTACJI  

 

W toku 21-dniowych konsultacji społecznych nie wpłynął żaden wniosek.  

Biorąc powyższe pod uwagę uznano, iż nie ma potrzeby wprowadzania zmian w projektowanym 

dokumencie. 

 

5. BRAK KONIECZNOŚCI PRZEPROWADZENIA STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA 

NA ŚRODOWISKO 

 

Wójt Gminy Burzenin po przeanalizowaniu zakresu działao proponowanych w projektowanym 

dokumencie oraz mając na uwadze Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. 

w sprawie przedsięwzięd mogących znacząco oddziaływad na środowisko (Dz.U. z dnia 26 września 

2019 r. poz. 1839), uznał, iż projektowany dokument zawiera szereg zadao, które nie są wpisane do ww. 

rozporządzenia. Projektowany dokument nie wyznacza ram do późniejszej realizacji przedsięwzięd 

mogących znacząco oddziaływad na środowisko, a realizacja jego postanowieo nie spowoduje 

znaczącego oddziaływania na środowisko.  

Na tej podstawie wystąpił do właściwych organów (Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

oraz Paostwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego) o uzgodnienie odstąpienia od 

przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem nr WOOŚ.411.299.2020.AJa z dnia 

30.10.2020 r. oraz Łódzki Paostwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w piśmie z dnia 30 października 

2020 r. (znak ŁPWIS.NSOZNS.9022.I.438.2020.AB) stwierdzili, iż projekt dokumentu nie kwalifikuje się do 

przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, gdyż nie spełnia przesłanek, 

o których mowa w art. 46 i 47 ustawy OOŚ.. 

Na podstawie ww. uzgodnieo nie została opracowana Prognoza Oddziaływania na Środowisko dla 

Projektu dokumentu, ani nie została przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko. 

Zgodnie z Art. 21 ustawy OOŚ ww. uzgodnienia zostały umieszczone w publicznie dostępnych 

wykazach. 

 

6. PODSUMOWANIE 

 

Konsultacje społeczne dokumentu „Projekt założeo do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Burzenin - aktualizacja” odbyły się w terminie 21 dni zgodnie 

z przepisami prawa oraz przyjętym w gminie sposobem ich przeprowadzania. 

W ramach konsultacji społecznych ww. dokumentu nie wpłynął żaden wniosek i nie wprowadzono 

zmian do projektowanego dokumentu. 


