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OBWIESZCZENIE 
PREZYDENTA MIASTA KOSZALINA 

Działając na podstawie art. 48 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 2021 r. poz. 247 ze zm.), Prezydent Miasta Koszalina podaje do publicznej wiadomości informację 
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu 
„Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Koszalin z perspektywą do 2024 r." 
Na podstawie uzgodnień dokonanych z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz 
Zachodniopomorskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Szczecinie stwierdzono, że 
realizacja postanowień projektu dokumentu „Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta 
Koszalin z perspektywą do 2024 r" nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. 

UZASADNIENIE 

Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu 
„Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Koszalin z perspektywą do 2024 r." zostało 
uzgodnione z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Zachodniopomorskim 
Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Szczecinie. 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie (pismo nr WOPN-OS.410.136.2020.KM z dnia 19.08.2020) 
oraz Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie (pismo nr NZNS, 
7040.1.25.2020 z dnia 19.08.2020) uznali, że dla projektu dokumentu „Aktualizacja Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Koszalin z perspektywą do 2024 r" nie ma konieczności przeprowadzania 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

W trakcie realizacji zadań objętych Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Koszalina wystąpią 
oddziaływania krótkotrwałe ograniczone do obszaru, na którym będą realizowane. Działania inwestycyjne 
określone w przedmiotowym Planie nie spowodują wystąpienia oddziaływań skumulowanych 
i transgranicznych. Planowane działania nie wpłyną również na wystąpienie ryzyka dla zdrowia ludzi i zagrożenia 
dla środowiska. Realizacja Planu przyczyni się do zmniejszenia ładunku zanieczyszczeń emitowanego z terenu 
gminy do powietrza, głównie poprzez zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego budynków, a także 
ograniczenia emisji w transporcie. Wszystkie działania będą zgodne z zasadami ochrony środowiska i skutkować 
będą jego poprawą. Założenia zawarte w dokumencie nie wpłyną ujemnie na środowisko, wręcz przeciwnie -
stworzą ramy instytucjonalne, które pozwolą w należyty sposób chronić poszczególne komponenty środowiska 
na terenie gminy. 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie: 
• na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koszalinie, ul. Rynek Staromiejski 6-7, 
• na tablicy ogłoszeń Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Koszalinie, ul. Mickiewicza 26, 
• na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koszalinie: www.koszalin.pl w zakładce Aktualizacja Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej, 
• na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koszalinie (http://bip.koszalin.pl). 
• w lokalnej prasie. 
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