
01.06.2020 r. 

OBWIESZCZENIE 

o wyłożeniu do publicznego wglądu i odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko dla dokumentu pn. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną  

i paliwa gazowe dla Gminy Wiązowna na lata 2020-2034” 
 

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 833 

z późn. zm.) oraz art. 39 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 (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 

z późn. zm.), zawiadamiamy o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni ”Projektu założeń do planu zaopatrzenia 

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wiązowna na lata 2020-2034” w dniach od 1 czerwca do dnia 21 

czerwca 2020 r. Dokument będzie wyłożony w w/w dniach, do publicznego wglądu w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu 

Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna, w godzinach urzędowania oraz zostanie zamieszczony na oficjalnym 

portalu informacyjnym Gminy Wiązowna – https://tuwiazowna.pl. oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod 

adresem: https://bip.wiazowna.pl/public/ w zakładce Plany-Zamierzenia-Pogramy > Plany. 

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na 

obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu założeń w nieprzekraczalnym terminie 

21 czerwca 2020 r. 

Uwagi, wnioski lub zastrzeżenia należy składać na piśmie, osobiście w Urzędzie Gminy Wiązowna, pocztą na adres: 

ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: urzad@wiazowna.pl. 

Składanie uwag z użyciem adresu e-mail równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie tego adresu. Uwagi, 

wnioski lub zastrzeżenia złożone po wyznaczonym terminie nie zostaną rozpatrzone. 

Uwagi powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej oraz adres. W tytule uwag prosimy 

zamieszczać informację: „Uwaga do projektu założeń do planu zaopatrzenia”. Rada Gminy Wiązowna uchwalając założenia 

do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe rozpatrzy jednocześnie wnioski, zastrzeżenia i uwagi 

zgłoszone w czasie wyłożenia projektu do publicznego wglądu. 

 

Ponadto na podstawie art. 48 ust. 3 i 4 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 (t. j. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), Wójt Gminy Wiązowna, podaje do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu 

od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. „Projekt założeń do planu 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wiązowna na lata 2020-2034”. 

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 oraz art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 

środowisko Wójt Gminy Wiązowna, wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz 

Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o odstąpienie od konieczności 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu np. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia 

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wiązowna na lata 2020-2034”. 

W piśmie z dnia 7 lutego 2020 r. (znak: WOOŚ-III-410.17.2020.MM) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 

w Warszawie, stwierdził, że przedmiotowy projekt nie jest dokumentem, dla którego, zgodnie z art. 46 i 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 (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) wymagane jest 

przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.  

W piśmie z dnia 13 lutego 2020 r. (znak: ZS.7040.47.2020.DB) Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor 

Sanitarny nie stwierdził potrzeby przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn.: 

„Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wiązowna na lata 2020-

2034”.  

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Gminy Wiązowna oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy. 

Uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn.: 

„Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wiązowna na lata 2020-

2034” zamieszczono w załączniku do niniejszego obwieszczenia. 
 
 

Wójt Gminy Wiązowna 

                   Janusz Budny 
 

Klauzula informacyjna: 

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych w Urzędzie Gminy Wiązowna w związku z wykonywaniem zadań publicznych jest Wójt Gminy Wiązowna 

z siedzibą w Wiązownie, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna. 

2. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  – tel. 22 512 58 56, email: iod@wiazowna.pl, lub pisemnie na 

adres urzędu. 

3. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą w celu realizacji zadań publicznych określonych przepisami prawa tj. sporządzenia Projektu założeń do planu 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wiązowna na lata 2020-2034 i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na 

podstawie przepisów prawa. 

4. Dane osobowe Klientów przechowywane będą do czasu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa ustawowego lub prawa miejscowego lub do czasu 

realizacji określonego zadania/projektu. 

5. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo  

do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcie zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego obecnie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych 

dotyczących Klienta narusza przepisy ochrony danych osobowych, 

7. Podawanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych 

osobowych ma charakter dobrowolny. 


