
oBWTESZCZENTE WOJTA GMINY t ACK

o odstqp ieniu od sponqdzenia strategicznej oceny oddzialywania na Srodowisko

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 pa2dziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku

i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddzialywania

na Srodowisko (t.j. Dz. U.22018 r. poz. 2081;zm.: Dz, U.22018 r. poz. 1479.),

informujq

o odstqpieniu od pzeprowadzenia strategicznej oceny oddziatywania na Srodowisko dla

,,Aktualizacji programu usuwania wyrobow zawierajqcych azbest z terenu Gminy Lqck"

Uzasadnienie

Na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 ustawy organ opracowujqcy pro;ekt dokumentu, moze

po uzgodnieniu z wlasciwymi organami, o ktorych mowa w art, 57 i 58, odstqpic od pzeprowadzenia

strategicznej oceny oddziatywania na Srodowisko, jezeli uzna, 2e realizaila postanowien danego

dokumentu nie spowoduje znaczEcego oddzialywania na Srodowisko, a projekt dokumentu dotyczy

obszaru jednej gminy. W zwiqzku .z powyzszym Wojt Gminy t-qck wystqpil z wnioskiem

do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie i do Panstwowego Wojewodzkiego

Inspektora Sanitarnego w Warszawie o wyrazenie zgody na odstqpienie od pzeprowadzenia

strategicznej oceny oddzialywania na Srodowisko dla ,,Aktualizacji programu usuwania wyrobow

zawierajqcych azbest z terenu Gminy t-qck na lata 2018 - 2032' .

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie w pismie z dnia 14 lutego 2019 r. (znak

WO0S.111.410.30.201g.JD) oraz Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny w Warszawie w pi5mie

z dnia 11 lutego 2019 r.(znak: 25.901 1.25.2019.D8) uzgodnili odstqpienie od pzeprowadzenia

strategicznej oceny oddzialywania na Srodowisko dla ,, Programu usuwania wyrobow zawierajqcych

azbest z terenu Gminy t-qck na lata 2018 -2032'.

Zgodnie z art. 48 ust. 3 odstqpienie od pzeprowadzenia strategicznej oceny oddzialywania

na Srodowisko, o ktorym mowa w ust, 1, wymaga uzasadnienia zawierajqcego informacje

o uwarunkowaniach, o ktorych mowa w art. 49.

1) charakter dzialan pzewidzianych w dokumentach, o ktorych mowa w art. 46 | 47,

a w szczeg6lno6ci:

a) stopien, w jakim dokument ustala ramy dla p6iniejszej realizacji pzedsigwzigc

w odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych pzedsigwzigc - dotychczasowy ,,Program

usuwania wyrobow zawierajqcych azbest z terenu Gminy t-qck woj. Mazowieckie na lata 2013 -
2017 (z uwzglgdnieniem perspektyw do 2032) uchwalony w dniu 30 kwietnia 2014 r. nie wyznacza

ram dla pzedsigwziqc mogqcych znaczqco oddzialywac na Srodowisko. Nadzgdnym celem jest

usunigcie, do konca 2032 r,, wyrobow zawierajqcych azbest z terenu Gminy i wyeliminowanie

potencjalnego zagrohenia azbestem dla zdrowia ludzi. Wykonanie zaloZen dokumentu nie wiqze

sie z realizaqq pzedsigwziqc wyszczegolnionych w rozporzqdzeniu Rady Ministrow z dnia

9 listopada 2010 r. w sprawie pzedsiqwziqc mogqcych znaczqco oddzialywac na Srodowisko

( tj. Dz. U 22016 r. poz.71)



powiEzania z dzialaniami pzewidzianymi w innych dokumentach cele wskazane

w dokumencie wynikajq z obowiqzujqcych aktow prawnych, programow wyzszego zqdu takich

jak ,,Programu usuwania wyrobow zawierajqcych azbest z terenu wojewodztwa

mazowieckiego" otaz,,Ptogram Oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-20032", nawiqzuje

do ,, Planu Gospodarki Odpadami dla Wojewodztwa Mazowieckiego 2022',

pzydatno6c w uvrrzglgdnieniu aspektow Srodowiskowych, w szczegolno6ci w celu

wspierania zrownowaionego rozwoju, oraz we wdraianiu prawa wspolnotowego

w dziedzinie ochrony Srodowiska zrownowalony rozwoj definiuje sig jako rozwoj

spoleczno - gospodarczy, w ktorym nastgpuje integrowanie dzialai majqcych na celu wzrost

gospodarczy onz dzialan spolecznych, z zachowaniem rownowagi pzyrodniczej i trwaloSci

podstawowych procesow pzyrodniczych w celu zagwarantowania mozliwo5ci zaspokajania

potzeb spoleczno6ci lub obywateli, zarowno wspolczesnego, jak i pzyszlych pokolen.

W ,,Aktualizaqi programu..." pzyjQto zasadq realizacji zadan, ktore sluzq zmniejszeniu iloSci

wystgpowania azbestu i wyrobow azbestowych oraz sluzq zmniejszeniu narahenta zdrowia

ludzi na pyl azbestowy. Jest to kierunek dzialan zgodny z wymogami prawa polskiego i Unii

Europejskiej. Realizaqa Programu jest powiqzana z realizacjq celow ,,Odnowionej Strategii

Zrownowazonego Rozwoju UE", Strategia zaklada ,,ostateczne zastqpienie substancji

wzbudzalqcych szczegolnie duze obawy odpowiednimi alternatywnymi substancjami

lub technologiami". Ponadto zagadnieniazwiqzane z azbestem regulujq unijne dyrektywy:

- dyrektywa Rady 871217/EWG z 19.03.1987r, w sprawie ograniczania zanieczyszczenia

Srodowiska azbestem i zapobieg an ia tem u zan ieczys zczeniu,

- dyrektywa Rady 96/61ME z 24.09.1996 r. dotyczqca zintegrowanego zapobiegania

zanieczyszczeniom i ich kontroli.

Regulacje zawarte w tych pzepisach wdrozone sqw krajowych ustawach i rozponqdzeniach.

d) powiqzania z problemami dotycz4cymi ochrony Srodowiska - niska spoleczna Swiadomosc

ekologiczna oruz nieznajomo6ci pzepisow prawnych skutkuje niewlaSciwym postgpowaniem

z odpadami zawierajqcymi azbest oraz niepzestzeganiem nazuconych w aktach prawnych

obowiqzkow dla posiadaczy odpadow. Realizaqa jednego z zaloleri programu, tj. edukacji

ekologicznej, pozwoli zmniejszye skalg tego problemu w odniesieniu do szkodliwo6ci azbestu

oraz pzyczyni sie do utrwalenia pozytywnych postaw ekologicznych oraz poczucia

odpowiedzialno6ci za Srodowisko naturalne mieszkancow Gminy t-qck.

2l rodzaj i skalq oddzialywania na Srodowisko, w szczegolno6ci:

a) prawdopodobienstwo wystqpienia, czas tnrania, zasigg, czgstotliwoSc i odwracalno5c

oddzialywan ,,Aktualizacjg Programu..." spozqdzono m.in. w celu wyeliminowania

negatywnych skutkow zdrowotnych u mieszkaficow Gminy, spowodowanych narazeniem na

wlokna azbestu, doprowadzenia do sukcesywnej likwidacji negatywnego oddzialywania azbestu

na Srodowisko oraz do spelnienia w okreSlonym horyzoncie czasowym wymogow ochrony

Srodowiska. Prolekt dokumentu dotyczy obszaru jednej gminy- realizaQa zalohen projektu ma

na celu eliminacje z obszaru gminy odpadow oraz materialow zawierajqcych azbest oraz

ochronq zdrowia mieszkancow gminy pzed szkodliwymi skutkami zdrowotnymi zwiqzanymi

z uzytkowaniem i usuwaniem wyrobow zawierajqcych azbest. Poniewaz azbest wykozystany

b)

c)

_l



jako pokrycia dachowe pzez caly czas jego uzytkowania stanowi potencjalne zagrozenie

dla zdrowia ludzi, tylko jego calkowite usuniqcie pozwoli na eliminacjq tego zagro2enia.

Wymiana pokryc dachowych jest bardzo kosztowna i dlatego emisja wlokien azbestu bqdzie

wystqpowac z roznym zaawansowaniem w zale2noSci od mozliwoSci finansowych wlaScicieli

nieruchomoSci i onzpozyskiwania Srodkow zewnqtznych, Przy czymzaklada siq, ze realizaqa

tych prac zzachowaniem wszystkich warunkow okre6lonych pzepisami nie bgdzie powodowac

negatywnego oddzialywania na zdrowie mieszkancow i pracownikow firm wykonujqcych prace

zwiqzane z azbestem.

b) prawdopodobieristwo wyst4pienia oddziatywan skumulowanych lub transgranicznych -
' rozwiqzania pzewidywane w Aktualizacji sq zgodne z zasadqzrownowazonego rozwoju orcz

nie generujq nieodwracalnych negatywnych oddzialywan skumulowanych

jak i transgranicznych.

c) prawdopodobienstwo wyst4pienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagroienia

dla Srodowiska realizacja wiqkszo6ci zapisow Programu bgdzie powodowac skutki

pozytywne dla srodowiska. Nieliczne negatywne skutki zwiqzane bqdq z powstawaniem

odpadow i emisjq zanieczyszczen komunikacyjnych w trakcie transportu odpadow.

Prawdopodobnie oddziatywania, ktore wystqpiq bedq mialy zasiqg lokalny, maloznaczqcy,

krotkotnrualy i odwracalny. Ogolnie Aktualizacja zaklada podjqcie dzialan majqcych na celu

poprawe stanu Srodowiska i komfortu zycia mieszkafic6w, nie zaklada siq zatem wystqpienia

ryzyka dla zdrowia ludzi onz zagrohenia dla Srodowiska. Wyroby zawierajqce azbest

demontowane bedq przez wykwalifikowane firmy posiadajqce stosowne pozwolenia

zzachowaniem wszelkich norm bezpieczenstwa. Zadaniem uzqdnikow bqdzie weryfikacja tych

uprawnien. Prace zostanq wykonane ze starannoSci4 a odpady zostang wywiezione

na specjalnie do tego pzygotowane skladowiska.

3) cechy obszaru objgtego oddzialywaniem na Srodowisko:

a) obszary o szczegolnych wla5ciwo6ciach naturalnych lub posiadajqce znaczenie

dla dziedzictwa kulturowego, wra2liwe na oddzialywania, istniejqce pzekroczenia

standardow jako6ci Srodowiska lub intensywne wykozystanie terenu dokument

obejmuje teren calej Gminy t-qck, w tym obszary o waznym znaczeniu dla dziedzictwa

kulturowego (tj. zabytki) orazznaczqce obszary lasow. Obowiqzek uzgadniania wszelkich prac

inwestycyjnych w ww. strefie ze sluzbami Wojewodzkiego Konsenrvatora Zabytkow eliminuje

wystqpienie negatywnego wptywu pzewidzianych inwestycji na zachowanie dziedzictwa

kulturowego. Prace zwiqzane z realizacjq projektow zostanq pzeprowadzone w sposob

wywierajqcy minimalny wplyw na Srodowisko pzyrodnicze;

b) formy ochrony pzyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie

pzyrody oraz obszary podlegajqce ochronie zgodnie z prawem migdzynarodowym - ' fl?

terenie Gminy Lqck funkcjonuje Gostyninsko - Woctawski Park Krajobrazowy, Gostyniisko-

Gqbinski Obszar Chronionego Krajobrazu, cztery rezerwaty pzyrody: 
"t-qck", ,,Kozefi",

,,Dqbrowa Lqcka", ,,Drzezno" oraz obszar Natura 2000 Uroczyska Lqckie PLH 1 40021, zespoly

pzyrodniczo - krajobrazowe, uzytki ekologiczne, a takze pomniki pzyrody.



Realizacja zalohen dokumentu nie wplynie negatywnie na znajdujqce sig na terenie gminy obszary

chronione

Biorqc pod uwage ww. opinie oraz uwarunkowania okre6lone w art. 49 wyzej cytowanej ustawy

odstqpiono od pzeprowadzenia strategicznej oceny oddzialywania na Srodowisko dla ww, prolektu

dokumentu.

Zgodnie z art,.48 ust. 4 informacjQ o odstqpieniu od prueprowadzenia strategicznej oceny oddzialywania

na Srodowisko dla ,,Aktualizacji programu usuwania wyrobow zawierajqcych azbest z terenu Gminy

Lqck na lata 2018 - 2032', podano do publicznej wiadomo6ci poprzez zamieszczenie na stronie

internetowej Biuletynu lnformacji Publicznej http://www.uglack.bip.org.pl/ oruz na tablicy ogloszen.
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