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Santok, dnia 08 maja 2018r. 

Nasz znak: RGKROŚ.6232.7.3.2018.JFD 

 

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko projektu: 
„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Santok na 

lata 2018 – 2032 - aktualizacja” wraz z uzasadnieniem 

 

 

Na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 

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

o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405) organ opracowujący 

projekt dokumentu, może po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 

i 58, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli 

uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania 

na środowisko.  

W związku z powyższym, Wójt Gminy Santok wystąpił pismem z dnia 27 marca 

2018r., znak: RGKROŚ.6232.7.3.2018.JFD do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Gorzowie Wlkp. i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie 

Wlkp. z prośbą o wyrażenie zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko dla w/w projektu programu. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. w piśmie z dnia                        

06.04.2018r. (znak: WZŚ.411.51.2018.DT) oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 

w Gorzowie Wlkp. w piśmie z dnia 24.04.2018r. (znak:                                          

NZ.9022.147.2018.MZ) wyrazili zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Santok na lata 2018 – 2032 - aktualizacja”.  

Zgodnie z art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 

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

o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.) odstąpienie od 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w ust. 1 

wymaga uzasadnienia zawierającego informacje o uwarunkowaniach, o których mowa                      

w art. 49. 

1.  Charakterystyka działań przewidzianych w „Programie usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Santok na lata 2018 – 2032 - aktualizacja” 

 

a) stopień, w jakim dokument ustala ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć, 

w odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsięwzięć 

„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Santok 

na lata 2018 – 2032 – aktualizacja” zakłada wyznaczenie zadań mających na celu stopniową 

eliminację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Santok. 

Niniejszy dokument zakłada realizację zadań inwestycyjnych, zmierzających do 

oczyszczenia  terenów Gminy Santok z wyrobów zawierających azbest (usuwanie wyrobów 

zawierających azbest z pokryć dachowych i elewacji budynków) oraz pozainwestycyjnych.  
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Na terenie gminy Santok nie planuje się założenia składowiska odpadów azbestowych 

ani instalacji po przetwarzania wyrobów zawierających azbest. 

Program swoim zasięgiem obejmuje teren Gminy Santok o powierzchni ok. 16 830 ha                    

i zamieszkałej przez około 8358 mieszkańców (stan na dzień 31.01.2018r.). Ilość wyrobów 

zawierających azbest na obszarze Gminy Santok można oszacować na około 1056,044 Mg 

tego odpadu.  

W roku 2017 łączna ilość usuniętego azbestu wyniosła 77,99 Mg, w tym 63,16 Mg 

azbestu z przeprowadzonym demontażem oraz 14,83 Mg azbestu wcześniej już 

zdemontowanego. 

b) powiązania z działaniami przewidzianymi w innych dokumentach 

W programie zostały przyjęte cele i zadania wynikające z Programu Oczyszczania 

Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, a zapisy zgodne są z kierunkami wyznaczonymi                 

w Aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym 

w zakresie odpadów komunalnych. 

c) przydatność w uwzględnieniu aspektów środowiskowych, w szczególności w celu 

wspierania zrównoważonego rozwoju oraz we wdrażaniu prawa wspólnotowego 

w dziedzinie ochrony środowiska 

W programie przyjęto zasadę realizacji zadań, które służą zmniejszeniu ilości 

występowania azbestu i wyrobów azbestowych oraz służą zmniejszeniu narażenia ludzi na pył 

azbestowy. Jest to kierunek działań zgodny z wymogami prawa polskiego i Unii Europejskiej. 

Realizacja Programu powiązana jest z realizacją celów „Odnowionej Strategii 

Zrównoważonego Rozwoju UE”. Strategia zakłada „ostateczne zastąpienie substancji 

wzbudzających szczególne duże obawy odpowiednimi alternatywnymi substancjami lub 

technologiami”. 

Ponadto zagadnienia związane z azbestem regulują unijne dyrektywy: 

 Dyrektywa Rady 87/217/EWG z 19.03.1987r. w sprawie ograniczania 

zanieczyszczenia środowiska azbestem i zapobiegania temu zanieczyszczeniu, 

 Dyrektywa Rady 96/61/WE z 24.09.1996r. dotycząca zintegrowanego zapobiegania 

zanieczyszczeniom i ich kontroli. 

Regulacje zawarte w tych przepisach wdrożone są w krajowych ustawach i rozporządzeniach. 

d) powiązania z problemami dotyczącymi ochrony środowiska 

Niska świadomość społeczna oraz nieznajomość przepisów prawnych skutkuje 

niewłaściwym postępowaniem z odpadami zawierającymi azbest. Program przewiduje 

przeprowadzenie działań edukacyjnych, mających na celu informowanie społeczeństwa 

Gminy Santok o szkodliwości azbestu, obowiązków dotyczących postępowanie z wyrobami 

zawierającymi azbest oraz o sposobach bezpiecznego ich usuwania oraz unieszkodliwiania. 
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2. Rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko, w szczególności: 

 

a) prawdopodobieństwo wystąpienia, czas trwania, zasięg, częstotliwość                     

i odwracalność oddziaływań 

Założeniem programu jest sukcesywna eliminacja wyrobów zawierających azbest                      

z terenu Gminy Santok, 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 oddziaływania 

prace te wykonywane będą przez wyspecjalizowane firmy, posiadające stosowne zezwolenia 

z zachowaniem należytej staranności. Emisja zanieczyszczeń będzie miała charakter lokalny 

krótkotrwały i odwracalny. 

b) prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań skumulowanych lub 

transgranicznych 

Program zakłada, że demontaż wyrobów zawierających azbest będzie prowadzony na 

przestrzeni 15 lat na całym obszarze gminy, w związku z czym nie wystąpi skumulowane 

oddziaływanie na środowisko. Ze względu na znaczne oddalenie od granic państwa nie 

przewiduje się oddziaływań transgranicznych. 

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 nieprzeznaczonych. Istnieją 

jednak metody bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest począwszy od 

ich eksploatacji, poprzez usuwanie i transport, aż do unieszkodliwiania, które zostały 

określone w przepisach prawa. 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 

będą trafiać na składowiska odpadów niebezpiecznych. W związku z powyższym realizacja 

założeń programu poprzez wykonanie prac zgodnie z przepisami nie spowoduje wystąpienia 

ryzyka dla zdrowia ludzi i zagrożenie dla środowiska. 

 

3. Cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, w szczególności: 

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 nie występują obszary, na których stwierdzono przekroczenia 

standardów jakości środowiska, występują natomiast obszary wpisane do rejestru zabytków. 

W przypadku  prowadzenia prac w zakresie demontażu wyrobów azbestowych na terenie 

obiektów wpisanych do rejestru zabytków zostaną uzyskane wszelkie wymagane przepisami 

uzgodnienia i opinie właściwych służb ochrony zabytków. 
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Problemy związane z występowaniem wyrobów azbestowych i ich demontażem oraz 

unieszkodliwieniem nie będą miały wpływu na tereny podlegające ochronie. 

b) formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.                         

o ochronie przyrody oraz obszary podlegające ochronie zgodnie z prawem 

międzynarodowym 

Na terenie Gminy Santok znajdują się: obszary chronionego krajobrazu „4 - Dolina 

Warty i Dolnej Noteci”, rezerwat przyrody „Buki Zdroiskie”, użytki ekologiczne 

(„Kłociowisko”, „Dolny odcinek Noteci”, „Gralewo”), pomniki przyrody, a także obszary 

Natura 2000. 

Obszary Natura 2000 występujące w granicach Gminy Santok to: 

 Obszar Specjalnej Ochrony Siedlisk PLH 080006 Ujęcie Noteci, 

 Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków PLB  080002 Dolina Dolnej Noteci, 

 Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków PLB 300015 Puszcza Notecka, 

 Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków PLB 080001 Puszcza Barlinecka. 

Realizacja założeń dokumentu nie wpłynie negatywnie na znajdujące się w granicach 

gminy obszary chronione, nie jest sprzeczna z celami ochrony w/w obszarów oraz nie narusza 

zakazów dla nich określonych. 

Podsumowując należy stwierdzić, że „Program usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Santok na lata 2018 – 2032 – aktualizacja” nie 

spowoduje znaczącego oddziaływania na środowiskom, ponieważ: 

 zakłada wykonanie prac polegających na demontażu i transporcie wyrobów 

zawierających azbest ze ścisłym przestrzeganiem prawa z zachowaniem należytej 

staranności, 

 nie przewiduje się powstania na terenie gminy Santok składowiska wyrobów 

azbestowych ani instalacji do unieszkodliwiania azbestu, 

 w wyniku realizacji zadań zawartych w programie nie przewiduje się oddziaływań 

skumulowanych ani transgranicznych. 

Realizacja założeń Programu wpłynie na poprawę stanu środowiska i zdrowia ludzi 

poprzez sukcesywne zmniejszenie, a docelowo wyeliminowanie źródeł emisji włókien 

azbestowych, jak również spowoduje wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców                         

w zakresie właściwego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest. 

 

 

 

Z up. Wójta Gminy Santok 

            (-) mgr Halina Garczyńska 

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej  

          Rolnictwa Ochrony Środowiska  


