UZASADNIENIE
odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla
projektu Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Stare Pole

sporządzono na podstawie art. 49 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 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)
Charakterystyka działań przewidzianych w Programie usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Stare Pole
a) stopień, w jakim dokument ustala ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć,
w odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsięwzięć – Program zakłada
realizację przedsięwzięć polegających na demontażu wyrobów zawierających azbest
oraz ich transporcie do miejsc unieszkodliwiania. Prace związane z demontażem
azbestu oraz jego transportem nie są zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z
dnia 9 października 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397). Nie planuje się powstania na
terenie Gminy Stare Pole składowiska odpadów azbestowych ani instalacji do
przetwarzania wyrobów zawierających azbest. Program swoim zasięgiem obejmuje
teren Gminy Stare Pole, o powierzchni 7 949ha i zamieszkałej przez 4 725
mieszkańców. Łącznie na terenie Gminy zinwentaryzowano 1 557,50 Mg wyrobów
zawierających azbest w postaci pokryć dachowych i 26 225 mb rur wodociągowych
azbestowo – cementowych. Zgodnie z harmonogramem do 2022 r. planuje się
usunięcie 45% całkowitej ilości wyrobów zawierających azbest, a do 2032 r. pozostałe
55%.
b) powiązania z działaniami przewidzianymi w innych dokumentach – w Programie
przyjęto zasadę realizacji celów i zadań wynikających z:
− Dyrektywy Rady 87/217/EWG z dnia 19 marca 1987 r. w sprawie
ograniczenia zanieczyszczenia środowiska azbestem i zapobiegania temu
zanieczyszczeniu;
− Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032;
− Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla terenu
Województwa Pomorskiego.
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stare Pole
nawiązuje również do Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Stare Pole do roku
2011 z perspektywą na lata 2012-2015, uzupełniając go o szczegółowe dane dotyczące
ilości zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest.
c) przydatność uwzględnianiu aspektów środowiskowych, w szczególności w celu
wspierania zrównoważonego rozwoju oraz we wdrażaniu prawa wspólnotowego
w dziedzinie ochrony środowiska – realizacja Programu jest powiązana z realizacją
celów „Odnowionej Strategii Zrównoważonego Rozwoju UE”, która zakłada
„ostateczne zastąpienie substancji wzbudzających szczególnie duże obawy
odpowiednimi alternatywnymi substancjami lub technologiami”. Program przewiduje
także realizację zadań i celów wynikających z dyrektyw unijnych: dyrektywy Rady
87/217/EWG z 19.03.1987 r. w sprawie ograniczenia zanieczyszczeń środowiska
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azbestem i zapobiegania temu zanieczyszczeniu oraz dyrektywy Rady 96/61/We
z 24.09.1996 r. dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom
i kontroli.
d) powiązania z problemami dotyczącymi ochrony środowiska – niska świadomość
społeczna oraz nieznajomość przepisów prawnych skutkuje niewłaściwym
postępowaniem z odpadami zawierającymi azbest. Program przewiduje również
realizację zadań o charakterze edukacyjnym, których celem będzie podniesienie
wiedzy u mieszkańców Gminy z zakresu właściwego użytkowania wyrobów
zawierających azbest, procedur związanych z usuwaniem azbestu oraz możliwości
otrzymania dotacji na prace związane z demontażem, utylizacją i transportem
wyrobów zawierających azbest.
Rodzaj i skala oddziaływania na środowisko
a) prawdopodobieństwo wystąpienia, czas trwania, zasięg, częstotliwość i odwracalność
oddziaływania - założeniem Programu jest sukcesywna eliminacja wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Stare Pole, co przełoży się na likwidację
negatywnego oddziaływania azbestu na środowisko. Realizacja Programu powodować
będzie pozytywne bądź obojętne skutki dla środowiska. Negatywne oddziaływanie
może wystąpić jedynie na etapie demontażu wyrobów zawierających azbest oraz ich
transporcie. W celu ograniczenia negatywnego oddziaływanie prace związane
z demontażem azbestu będą wykonywane przez wyspecjalizowane firmy, posiadające
stosowne zezwolenia, z zachowaniem należytej staranności. Powstałe odpady zostaną
przetransportowane na odpowiednie składowiska (Szadółki, Gilwa Mała). Emisja
zanieczyszczeń będzie miał charakter lokalny, krótkotrwały i odwracalny.
b) prawdopodobieństwo występowania oddziaływań skumulowanych i transgranicznych
– demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych, pod warunkiem
przeprowadzania tych procedur zgodnie z przepisami prawa, nie powoduje zagrożenia
dla środowiska i życia ludzi. Eliminacja wyrobów zawierających azbest prowadzona
będzie w długiej perspektywie czasu (20 lat), na obiektach budowlanych znajdujących
się na cały obszarze Gminy Stare Pole. W związku z tym nie przewiduje się
kumulowania oddziaływań i pogorszenia stanu środowiska. Ze względu na
usytuowanie Gminy Stare Pole w odległości ok. 60 km od najbliższej granicy państwa
oraz to, że Program nie przewiduje transportu odpadów zawierających azbest poza
granice kraju, nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania Programu na
środowisko.
c) prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla
środowiska – azbest jest materiałem niebezpiecznym, mogącym stwarzać zagrożenie
dla zdrowia ludzi. Zagrożenie może powodować emisja włókien azbestu z ulegających
korozji wyrobów zawierających azbest oraz emisja tych włókien wynikająca
z nieprawidłowo prowadzonego demontażu i transportu oraz składowania w miejscach
do tego nie przeznaczonych. Istnieją jednak bezpieczne metody postępowania
z wyrobami zawierającymi azbest, począwszy od ich eksploatacji, poprzez usuwanie,
transport i unieszkodliwianie, określone w przepisach prawnych. Program zakłada
demontaż i transport wyrobów zawierających azbest przez wyspecjalizowane firmy,
działające na podstawie stosownych zezwoleń i z zachowaniem procedur
przewidzianych dla tego rodzaju czynności. Odpady azbestowe trafiać będą na
składowiska odpadów niebezpiecznych. Usuwanie wyrobów zawierających azbest
w przedstawiony sposób nie spowoduje wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi
i zagrożenia dla środowiska.
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Cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko
a) obszary o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadające znaczenie dla
dziedzictwa kulturowego, wrażliwe na oddziaływania, istniejące przekroczenia
standardów jakości środowiska lub intensywne wykorzystywanie terenu – na obszarze
Gminy Stare Pole nie występują obszary o szczególnych właściwościach naturalnych,
występują natomiast obiekty wpisane do rejestru zabytków. Są to obiekty budowlane
(kościoły, domy podcieniowe, cmentarze) jednak na żadnym z nich nie występują
wyroby azbestowe.
b) formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody oraz obszary podlegające ochronie zgodnie z prawem międzynarodowym –
na terenie Gminy Stare Pole występują następujące formy ochrony przyrody:
− pomniki przyrody – drzewa odznaczające się szczególnym walorami
przyrodniczymi z gat. jesion, dąb, topola w ilości 19 szt. usytuowane w 7
miejscowościach na terenie Gminy;
− Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Nogat w północno – wschodniej części
gminy, obejmujący międzywale rzeki Nogat, zajmujący obszar 365 ha;
− Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 203 „Dolina Letniki”.
Realizacja Programu nie jest sprzeczna z celami ochrony w/w obszarów oraz nie
narusza zakazów określonych dla tych obszarów.
PODSUMOWANIE
Biorąc pod uwagę charakter planowanych w ramach realizacji Programu przedsięwzięć, ich
skalę i rodzaj oddziaływania oraz to, że projekt dokumentu dotyczy obszaru tylko Gminy
Stare Pole i nie przewiduje realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko, wnioskuje się o odstąpienie od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
skutków realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Stare Pole
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