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1. PODSTAWA PRZYGOTOWANIA PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Zgodnie z art. 46 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego 

ochronie, udziale społeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziaływania na srodowisko 

(Dz.U.  z  2008  r.  Nr  199,  poz.  1227  ze  zm.)  przeprowadzenia  strategicznej  oceny  oddziaływania 

na srodowisko wymagaja projekty polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, 

energetyki,  transportu,  telekomunikacji,  gospodarki  wodnej,  gospodarki  odpadami,  lesnictwa, 

rolnictwa,  rybołówstwa,  turystyki  i  wykorzystywania  terenu,  opracowywanych  lub  przyjmowanych 

przez organy administracji,  wyznaczajacych ramy dla pózniejszej realizacji przedsiewziec mogacych 

znaczaco oddziaływac na srodowisko.

Zgodnie z art. 51 ust. 1 cyt. ustawy organ opracowujacy projekt ww. dokumentu sporzadza prognoze 

oddziaływania  na  srodowisko.  Przedmiotowa  Prognoza  oddziaływania  na  srodowisko  Programu 

usuwania azbestu z terenu gminy Przywidz na lata 2012-2032 (zwana dalej Prognoza) sporzadzona 

została zgodnie z wytycznymi zawartymi w art. 51 ust. 2 cyt. ustawy. 

Niniejsza Prognoza zawiera:

a)  informacje  o  zawartosci,  głównych  celach  projektowanego dokumentu  oraz  jego  powiazaniach 

z innymi dokumentami,

b) informacje o metodach zastosowanych przy sporzadzaniu prognozy,

c)  propozycje  dotyczace  przewidywanych  metod  analizy  skutków  realizacji  postanowien 

projektowanego dokumentu oraz czestotliwosci jej przeprowadzania,

d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na srodowisko,

Ponadto Prognoza okresla, analizuje i ocenia:

a)  istniejacy  stan  srodowiska  oraz  potencjalne  zmiany  tego  stanu  w  przypadku  braku  realizacji  

projektowanego dokumentu,

b) stan srodowiska na obszarach objetych przewidywanym znaczacym oddziaływaniem,

c)  istniejace  problemy  ochrony  srodowiska  istotne  z  punktu  widzenia  realizacji  projektowanego 

dokumentu, w szczególnosci dotyczace obszarów podlegajacych ochronie na podstawie ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

d) cele ochrony srodowiska ustanowione na szczeblu miedzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, 

istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy 

srodowiska zostały uwzglednione podczas opracowywania dokumentu,

e)  przewidywane  znaczace  oddziaływania,  w tym oddziaływania  bezposrednie,  posrednie,  wtórne, 

skumulowane, krótkoterminowe, srednioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne 

i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralnosc tego obszaru, a także 

na srodowisko, a w szczególnosci na:

1. różnorodnosc biologiczna,
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2. ludzi,

3. zwierzeta, 

4. rosliny,

5.wode,

6. powietrze, 

7. powierzchnie ziemi, 

8. krajobraz, 

9. klimat, 

10. zasoby naturalne, 

11. zabytki, 

12. dobra materialne

z  uwzglednieniem  zależnosci  miedzy  tymi  elementami  srodowiska  i  miedzy  oddziaływaniami 

na te elementy;

Przedmiotowa Prognoza przedstawia:

a) rozwiazania majace na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensacje przyrodnicza negatywnych 

oddziaływan  na  srodowisko,  mogacych  byc  rezultatem  realizacji  projektowanego  dokumentu, 

w szczególnosci na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralnosc tego obszaru,

b) biorac pod uwage cele i geograficzny zasieg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru 

Natura  2000  oraz  integralnosc  tego  obszaru  –  rozwiazania  alternatywne  do  rozwiazan  zawartych 

w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny 

prowadzacej  do tego wyboru albo wyjasnienie braku rozwiazan alternatywnych, w tym wskazania 

napotkanych trudnosci wynikajacych z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.

Powszechne zainteresowanie problematyka  ochrony  srodowiska w każdej dziedzinie  życia człowieka 

wymaga opracowywania syntetycznych dokumentów, które zbieraja  informacje o stanie  srodowiska 

przyrodniczego człowieka oraz wyznaczaja konkretne kierunki działan, które prowadza w konsekwencji 

do zrównoważonego rozwoju obszaru. 

Jednak każde zaproponowane  działanie powinno  zostac  przeanalizowane  pod katem jego  wpływu 

na  srodowisko  traktowanego  jako  system  połaczonych  ze  soba  elementów.  Działania,  które 

w zamierzeniu maja poprawic stan jednego elementu srodowiska przyrodniczego, moga jednoczesnie 

negatywnie wpływac na inny, badz na kilka elementów. Należy zatem przeprowadzic dokładna analize 

skutków  realizacji  proponowanych  działan,  tak  aby  wykluczyc  potencjalne  negatywne  skutki 

oddziaływania instalacji i zmian w srodowisku oraz wskazac, jakie postepowanie doprowadzi w efekcie 

koncowym do osiagniecia poprawy stanu  srodowiska gminy i pozwoli dażyc do jej zrównoważonego 

rozwoju.
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Prognoza  oddziaływania  na  srodowisko  skutków  realizacji  projektu  Programu  obejmuje tematyke 

zwiazana  z  analiza  skutków  realizacji  działan,  jakie  zostały  zaproponowane  dla  gminy  Przywidz 

w zakresie gospodarki odpadami zawierajacymi azbest, który zgodnie z art. 160 ust. 2 ustawy Prawo 

ochrony srodowiska jest substancja stwarzajaca szczególne zagrożenie dla srodowiska.

Niniejszy dokument wskazuje na możliwe negatywne skutki oraz formułuje zalecenia dotyczace ich 

minimalizacji i przeciwdziałania. Ponadto stanowi element wspierajacy proces decyzyjny i procedure 

konsultacji społecznych dotyczacych uchwalenia Programu.
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2.  INFORMACJE  O  ZAWARTOŚCI,  GŁÓWNYCH  CELACH  PROGRAMU  ORAZ  JEGO 
POWIĄZANIACH Z INNYMI DOKUMENTAMI

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Przywidz może 

byc traktowany jako dokument uszczegóławiajacy Plan Gospodarki  Odpadami dla Gminy Przywidz. 

Został sporzadzony w kontekscie obowiazku usuniecia do 2032 roku wyrobów zawierajacych azbest 

oraz  zapisów Programu  Oczyszczania  Kraju  z  Azbestu  na  lata  2009-2032,  przyjetego  Uchwała 

Nr 39/2010 Rady Ministrów w dniu 15 marca 2010 r., który jest kontynuacja i aktualizacja celów oraz 

działan  ustalonych  w  Programie  usuwania  azbestu  i  wyrobów  zawierajacych  azbest  stosowanych 

na terytorium Polski. 

2.1  Powiazania  projektowanego  dokumentu  z  innymi  dokumentami  o  charakterze 
strategicznym

Przy sporzadzaniu Programu zachowano hierarchie wobec nadrzednych dokumentów tj.: 

 Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Gdanskiego 2010;

 Programu  usuwania  azbestu  i  wyrobów  zawierajacych  azbest  dla  terenu  województwa 

pomorskiego;

 Programu  Ochrony  Środowiska  Województwa  Pomorskiego  na  lata  2007  –  2010  

z  uwzglednieniem  perspektywy  2011  –  2014  wraz  z  Planem  Gospodarki  Odpadami 

Województwa Pomorskiego 2010;

 Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 

 Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2014

W   Aktualizacji PGO dla Powiatu Gdanskiego 2010   okreslono zadanie strategiczne jakim jest: 

„Usuniecie do 2018 r. i unieszkodliwienie 60% masy azbestu i wyrobów zawierajacych 

azbest zinwentaryzowanych na terenie Powiatu, zgodnie z Programem usuwania azbestu 

i wyrobów zawierajacych azbest dla Powiatu Gdanskiego”. 

Program  usuwania  azbestu  i  wyrobów  zawierajacych  azbest  dla  powiatu  gdanskiego  nie  został 
opracowany.

Cytowany dokument wyznacza także cele strategiczne w gospodarce odpadami niebezpiecznymi:

 Eliminacja azbestu zgodna z Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierajacych azbest;

 Społeczenstwo o wysokiej swiadomosci ekologicznej; 

 Sprawny system monitoringu systemu gospodarki odpadami.

W Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierajacych azbest dla terenu województwa pomorskiego
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zdefiniowano  nastepujace  cele  w  perspektywie  krótko-,  srednio-,  i  długoterminowej  w  zakresie 

usuwania wyrobów zawierajacych azbest i unieszkodliwiania odpadów azbestowych:

1.Uzyskanie pełnych materiałów z inwentaryzacji  wyrobów zawierajacych azbest ze wszystkich 

gmin województwa pomorskiego

2. zwiekszenie  swiadomosci  mieszkanców  w  zakresie  bezpiecznego  użytkowania  i  usuwania 

wyrobów zawierajacych azbest

3. Bezpieczne usuniecie wyrobów zawierajacych azbest i unieszkodliwienie odpadów

W  Programie  Ochrony  Środowiska  Województwa  Pomorskiego  na  lata  2007  –  2010  

z  uwzgle  d  nieniem perspektywy 2011 –  2014 wraz z  Planem Gospodarki  Odpadami  Województwa   

Pomorskiego 2010 zdefiniowano:

 Czwarty  cel  sredniookresowy (2007-2014)  4  (I-4)  Budowa systemu gospodarki  odpadami, 

który  w pełni  realizuje zasade  zapobiegania  i  minimalizacji  ilosci  wytwarzanych  odpadów, 

zapewnia wysoki stopien ich odzysku oraz bezpieczne dla srodowiska unieszkodliwianie (POŚ)

 Plan  unieszkodliwiania  substancji  stwarzajacych  szczególne  zagrożenie  dla 

środowiska  wraz z  działaniami zmierzajacymi do poprawy sytuacji  w zakresie  gospodarki 

odpadami (PGO) takimi jak:

1. prowadzenie akcji informacyjno - edukacyjnej, 

2. opracowanie programu usuwania azbestu do 2032 r. dla województwa pomorskiego,

3. opracowanie  programu  i  harmonogramu  usuwania  wyrobów  zawierajacych  azbest 

w gminach i powiatach, 

4. realizacje programów usuwania azbestu, 

5. unieszkodliwianie wyrobów zawierajacych azbest; 

6. wybudowanie kwater / składowisk na odpady zawierajace azbest.

W  Programie  Oczyszczania  Kraju  z  Azbestu  na  lata  2009-2032  zawarto  szereg  obowiazków  dla 

samorzadów gminnych w zakresie usuwania azbestu i wyrobów zawierajacych azbest, m.in.:

1) gromadzenie przez wójta informacji o ilosci, rodzaju i miejscach wystepowania wyrobów 

zawierajacych azbest oraz przekazywanie jej do marszałka województwa z wykorzystaniem 

dostepnego narzedzia informatycznego www.bazaazbestowa.pl;

2)  przygotowywanie  i  aktualizacja  programów usuwania  azbestu  i  wyrobów zawierajacych 

azbest, także w ramach planów gospodarki odpadami;
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3)  organizowanie  szkolen  lokalnych  w  zakresie  usuwania  wyrobów  zawierajacych  azbest 

z terenu nieruchomosci bez korzystania z usług wyspecjalizowanych firm;

4) organizowanie usuwania wyrobów zawierajacych azbest przy wykorzystaniu pozyskanych 

na ten cel srodków krajowych lub unijnych z uwzglednieniem zasad zawartych w Programie;

5) inspirowanie własciwej postawy obywateli w zakresie obowiazków zwiazanych z usuwaniem 

wyrobów zawierajacych azbest;

6) współpraca z marszałkiem województwa w zakresie inwentaryzacji wyrobów zawierajacych 

azbest  oraz  opracowywania  programów  usuwania  wyrobów  zawierajacych  azbest, 

w szczególnosci w zakresie lokalizacji składowisk odpadów zawierajacych azbest oraz urzadzen 

przewoznych do przetwarzania odpadów zawierajacych azbest;

7)  współpraca  z  mediami  w  celu  propagowania  odpowiednich  inicjatyw  społecznych  oraz 

rozpowszechniania informacji dotyczacych zagrożen powodowanych przez azbest;

8) współpraca z organizacjami społecznymi wspierajacymi realizacje Programu;

9) współpraca  z  organami  kontrolnymi  (inspekcja  sanitarna,  inspekcja  pracy,  inspekcja 

nadzoru budowlanego, inspekcja ochrony srodowiska).

W Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2014  dla odpadów zawierajacych azbest zdefiniowano cel:

− W  okresie  od  2011  do  2022  roku  zakłada  sie  sukcesywne  osiaganie  celów 

określonych  w  przyjetym  w  dniu  15  marca  2010  roku  przez  Rade  Ministrów 

„Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. 

Ponadto jako jeden z głównych kierunków działan w zakresie gospodarowania odpadami wskazano 

potrzebe  intensyfikacji  edukacji  ekologicznej  promujacej  własciwe  postepowanie  z  odpadami  oraz 

prowadzenie skutecznej kampanii informacyjno-edukacyjnej w tym zakresie.

Program stanowi podstawowy, obok Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Przywidz na lata 2004 – 

2007 z uwzglednieniem perspektywy na lata 2008-2011, dokument strategiczny w gminie dla realizacji 

zadan  z  zakresu  gospodarki  odpadami  i  użytkowania  srodowiska.  Wskazuje  priorytetowe  obszary 

działan, wyrażone poprzez cele krótkoterminowe, srednioterminowe i długoterminowe w okresie 2012-

2032. 

Program  stworzy  realne  ramy  dla  własciwej  polityki  w  zakresie  eliminacji  substancji  szczególnie 

szkodliwych dla srodowiska z terenu gminy Przywidz.
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2.2. Główne cele Programu

W Programie okreslonych zostało 6 celów krótkoterminowych, 5 celów srednioterminowych oraz 3 cele 

długoterminowe:

Cele krótkoterminowe (2012-2015)

1. Pozyskiwanie funduszy ze zródeł własnych oraz zewnetrznych na realizacje Programu 

2. Zwiekszenie  swiadomosci  mieszkanców  w  zakresie  bezpiecznego  użytkowania  i  usuwania 

wyrobów zawierajacych azbest, w tym ze szczególnym naciskiem na zagrożenia wynikajace 

z niewłasciwego, samodzielnego demontowania azbestowych pokryc dachowych;

3. Organizacja akcji odbioru odpadów azbestowych w postaci zdemontowanych, niszczejacych 

płyt  falistych  z  posesji  osób  fizycznych  na  składowisko  oraz  likwidacja  "dzikich  wysypisk" 

azbestu

4. Bezpieczne usuniecie 15 % ilosci wyrobów zawierajacych azbest i unieszkodliwienie odpadów

5. Coroczna aktualizacja bazy danych o obiektach zawierajacych azbest;

6. Monitoring realizacji Programu 

Cele średnioterminowe (2016-2022)

1. Bezpieczne usuniecie 35 % ilosci wyrobów zawierajacych azbest i unieszkodliwienie odpadów

2. Kontynuacja  pozyskiwania  funduszy  ze  zródeł  własnych  oraz  zewnetrznych  na  realizacje 

Programu;

3. Prowadzenie  szeroko  zakrojonej  działalnosci  informacyjnej  i  edukacyjnej  skierowanej  do 

włascicieli, zarzadców i użytkowników budynków zawierajacych azbest w zakresie obowiazku 

inwentaryzacji i sprawozdawczosci;

4. Coroczna  aktualizacja  bazy  danych  o  obiektach  zawierajacych  azbest  z  uwzglednieniem 

eliminowanych ilosci;

5. Prowadzenie monitoringu realizacji Programu i okresowe raportowanie jego realizacji 

Cele długoterminowe (2023-2032)

1. Bezpieczne usuniecie 50 % ilosci wyrobów zawierajacych azbest i unieszkodliwienie odpadów

2. Aktualizacja inwentaryzacji  i  bazy  danych o lokalizacji  istniejacych wyrobów zawierajacych 

azbest wraz z ocena stanu wyrobów;
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3. Kontynuacja  pozyskiwania  funduszy  ze  zródeł  własnych  oraz  zewnetrznych  na  realizacje 

Programu

Tak przygotowany i opracowany dokument posłuży prawidłowej realizacji polityki w zakresie eliminacji 

wyrobów zawierajacych azbest na szczeblu lokalnym. Ich zasieg jest ograniczony do terenu Gminy 

Przywidz, ale w szerszym ujeciu stanowi ważny element gospodarki odpadami zawierajacymi azbest 

na terenie kraju.
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3. INFORMACJE O METODACH ZASTOSOWANYCH PRZY SPORZĄDZANIU PROGNOZY

W niniejszym opracowaniu dokonano analizy oddziaływan na srodowisko zarówno w oparciu o dane 

literaturowe, jak i wizje lokalne i analizy przeprowadzone bezposrednio w terenie. Zgromadzone dane 

dotyczyły:

własciwosci azbestu,

wpływu na zdrowie ludzi, 

wpływu na inne elementy srodowiska, 

sposobów jego unieszkodliwiania, 

obowiazujacych  przepisów  w  zakresie  jego  unieszkodliwienia,  przewozu,  składowania 

i oznaczania, 

zapisów wynikajacych z innych dokumentów strategicznych,

były  nastepnie  analizowane  w  kontekscie  lokalnych  uwarunkowan  i  specyfiki  przyrodniczej 

analizowanego  terenu,  tak  aby  możliwe  było  okreslenie  realnego  oddziaływania  zwiazanego 

z realizacja Programu.

 Sporzadzenie prognozy jest elementem strategicznej oceny oddziaływania na srodowisko dla projektu 

Programu, co wynika bezposrednio z przepisów ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego 

ochronie, udziale społeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziaływania na srodowisko 

(tj.  Dz.  U.  z  2008  Nr  199,  poz.  1227  ze  zm.).  Strategiczna  ocene  oddziaływania  na  srodowisko 

przeprowadza sie w celu okreslenia w jaki sposób realizacja założen Programu wpłynie na srodowisko  

naturalne gminy. 

Ze wzgledu na swój charakter realizacja ta ma wywołac pozytywne skutki w zakresie: 

 wyeliminowania odpadu niebezpiecznego ze srodowiska

 ochrony istniejacych obszarów cennych przyrodniczo;

 podniesienia swiadomosci ekologicznej i srodowiskowej mieszkanców.

Prognoza powstała również w oparciu o inne dokumenty,  których tresc wspomogła przygotowanie 

krytycznej oceny Programu:

 „Wytyczne  dotyczace  zasad  i  zakresu  uwzgledniania  zagadnien  ochrony  srodowiska 

w programach sektorowych”;

 Prognoze oddziaływania na srodowisko dla „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 

2009-2032”

 „Prognoze  oddziaływania  na  srodowisko  aktualizacji  Programu  ochrony  srodowiska 

Województwa Pomorskiego 2007-2010 z uwzglednieniem perspektywy 2011-2014,  którego 

czesc stanowi projekt Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2010”;

 „Analize  oddziaływania  na  srodowisko  projektu  „Planu  gospodarki  odpadami  dla  gminy 

Przywidz na lata 2004-2007 z uwzglednieniem perspektywy na lata 2008-2011”.
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4. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI 
POSTANOWIEŃ PROGRAMU ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ PRZEPROWADZANIA

Przyjete założenia Programu, okreslone w celach powinny byc sukcesywnie wdrażane przez Samorzad 

Gminy oraz inne podmioty, wskazane w ww. dokumentach. Realizacja ta powinna przebiegac zgodnie 

z zaprezentowanym w Programie harmonogramem rzeczowo – czasowo – finansowym. Przedstawienie 

zakresu działan i zadan w postaci harmonogramu w przyszłosci pozwala na przejrzysta weryfikacje ich 

realizacji.

W  Programie  okreslono  sposób  monitorowania  postepów  wdrażania  jego  zapisów.  Bedzie 

on przeprowadzany w trzech terminach: w roku 2016, w roku 2023, w roku 2030 (ewaluacja on going) 

i w roku 2032. W ten sposób można okreslic w jakim stopniu udało sie zrealizowac zapisy Programu, 

ale również czy założenia te były słuszne i nie odbiegaja od rzeczywistosci. 

System monitoringu oparto na wskaznikach, dostosowanych do celów i pozwalajacych w łatwy sposób 

ocenic postepy wdrażania założen Programu. 

Tabela 1.Przyjete wskazniki monitorowania i oceny Programu

Lp. Cel Wskaźnik Jednostka

1. Pozyskiwanie funduszy ze zródeł własnych oraz zewnetrznych na 
realizacje Programu

Ilosc pozyskanych srodków
Ilosc wydatkowanych srodków
Liczba podmiotów, które 
skorzystały z dofinansowania

Tys. Zł / szt

2. Zwiekszenie  swiadomosci  mieszkanców  w zakresie  bezpiecznego 
użytkowania i usuwania wyrobów zawierajacych azbest, w tym ze 
szczególnym naciskiem na zagrożenia wynikajace z niewłasciwego, 
samodzielnego demontowania azbestowych pokryc dachowych;

Liczba i rodzaj 
zorganizowanych akcji 
edukacyjnych, spotkan itp.
Ilosc osób uczestniczacych w 
spotkaniach
Ilosc rozdystrybuowanych 
ulotek

Wskaznik 
opisowy / szt.

3. Organizacja  akcji  odbioru  odpadów  azbestowych  w  postaci 
zdemontowanych,  niszczejacych  płyt  falistych  z  posesji  osób 
fizycznych  na  składowisko  oraz  likwidacja  "dzikich  wysypisk" 
odpadów azbestowych

ilosc  odpadów  azbestowych 
zebranych z terenu gminy 

Mg

4. Bezpieczne usuniecie 15%, 35%, 50% (odpowiednio dla każdego 
okresu)  ilosci  wyrobów  zawierajacych  azbest  i  unieszkodliwienie 
odpadów

ilosc  usunietych  wyrobów 
zawierajacych azbest  

Mg/ m2

5. Prowadzenie  szeroko  zakrojonej  działalnosci  informacyjnej  i 
edukacyjnej skierowanej do włascicieli, zarzadców i użytkowników 
budynków  zawierajacych  azbest  w  zakresie  obowiazku 
inwentaryzacji i sprawozdawczosci;

Liczba spotkan, podjetych 
działan przypominajacych o 
obowiazku, liczba informacji 
przekazanych wójtowi

Wskaznik 
opisowy/ szt.

Wskazniki dobrano dla każdego celu, w oparciu o założenie, że informacja o ich wartosci musi byc 

łatwo dostepna.  Okreslanie  wskazników,  dla  których  mogłyby  wystapic  trudnosci  w  pozyskiwaniu 

informacji jest dla rzetelnej oceny bezcelowe.
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Bardzo istotne jest przestrzeganie przyjetych terminów oceny oraz dokonywanie jej w sposób rzetelny. 

Pełna  wiedza  na  temat  postepów  badz  zastojów  we  wdrażaniu  Programu  zapewni  kontrole nad 

przebiegiem procesu usuwania wyrobów zawierajacych azbest a ewaluacja on going w odpowiednim 

momencie pozwoli podjac ewentualne dodatkowe działania w celu wypełnienia obowiazku usuniecia 

wyrobów azbestowych z terenu Gminy.

5. INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO

Biorac  pod  uwage  lokalny  charakter  możliwych  do  wystapienia  niekorzystnych  oddziaływan 

na srodowisko, odległosc Gminy Przywidz od granic kraju (ponad 80 km), obostrzenia zwiazane z 

wykonywaniem prac zwiazanych z usuwaniem azbestu  oraz obostrzenia wynikajace z przepisów w 

zakresie  transportu  odpadów niebezpiecznych  poza  granice  kraju,  należy  stwierdzic,  że  realizacja 

Programu nie bedzie skutkowała możliwoscia wystapienia oddziaływan transgranicznych, wobec czego 

dokument  ten  nie  musi  byc  poddawany  procedurze  transgranicznej  oceny  oddziaływania  na 

srodowisko.

6.  ISTNIEJĄCY  STAN  ŚRODOWISKA  ORAZ  POTENCJALNE  ZMIANY  TEGO  STANU  W 
PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PROGRAMU.

Powierzchnia  gminy  wynosi  12  962  ha,  aż  42,02% to  lasy  i  grunty  lesne.  Ważnym  elementem 

krajobrazu gminy sa zatem obszary lesne. Gmina Przywidz zaliczana jest do regionu lesnego Puszcza 

Kaszubska.W  ujeciu  siedliskowym przeważa  las  mieszany  i  las  swieży,  znacznie  mniejsze  tereny 

zajmuja siedliska borowe, reprezentowane przede wszystkim przez bór mieszany swieży i sporadycznie 

przez  bór  swieży.  Na  siedliskach  lasu  mieszanego  wystepuje  bardzo  duże  zróżnicowanie 

drzewostanów.  W  północnej  i  centralnej  czesci  gminy  dominuja  drzewostany  sosnowe,  bukowe 

i swierkowe, a w czesci południowo- wschodniej zdecydowanie przeważaja drzewostany swierkowe. 

W domieszce  wystepuje dab,  brzoza,  grab i  modrzew.  Zróżnicowana struktura  drzewostanów jest 

przede wszystkim efektem gospodarczej  działalnosci  człowieka.  W przypadku dominacji  sosny  lub 

swierka  jest  to  struktura  niewłasciwa,  odbiegajaca  od  pożadanej  –  naturalnej,  okreslonej  przez 

warunki  siedliskowe.  Najżyzniejsze  siedliska  –  lasu  swieżego  wystepuja  w  obrebie  wierzchowin 

wysoczyzn, w północno-wschodniej czesci gminy (na wschód od Jodłowna). Gatunkiem dominujacym 

w drzewostanach jest buk, sporadycznie sosna i swierk. Drzewostany bukowe należa do typowych 

zbiorowisk niżowej  buczyny,  natomiast  drzewostany z  dominacja  sosny i  swierka nie  odpowiadaja 

warunkom siedliskowym – sa to zbiorowiska silnie przekształcone. Lasy na siedlisku boru mieszanego 

swieżego wystepuja w rejonie Trzepowa, Borowiny oraz na południe od Jeziora Klonowskiego. W ich 

drzewostanie  zdecydowanie  dominuje  sosna,  jedynie  w domieszce  pojawiaja  sie  dab,  buk,  jodła, 

brzoza i grab. Monokulturowe drzewostany sosnowe wyróżniaja siedliska boru swieżego. W znacznym 
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stopniu  sa  to  zalesienia  porolne,  o  warunkach  siedliskowych,  zwłaszcza  glebowych  silnie 

przekształconych1.

Obszar gminy stanowi fragment regionu przyrodniczego Pojezierze Kaszubskie. Region charakteryzuje 

sie polodowcowym, pagórkowatym ukształtowaniem terenu z rozsianymi, rynnowymi jeziorami. Wody 

powierzchniowe zajmuja ok. 2,2 % ogólnego obszaru gminy. Na terenie gminy Przywidz wystepuja 

licznie naturalne zbiorniki wodne w postaci licznych jezior i polodowcowych oczek wytopiskowych. 

Najwieksze  jeziora  na terenie  gminy to:Jezioro  Przywidzkie,  Jezioro  Głebokie  (Głeboczko),  Jezioro 

Zabrsko (Zabrowskie), Jeziorow Łakie i Jezioro Klonowskie.

Wszystkie  jeziora  na  terenie  gminy  charakteryzuja  sie  eutrofizacja.  Obok  jezior  licznie  wystepuja 

tereny zabagnione2.  Przez teren gminy przepływaja dwie rzeki:  Reknica i  Wietcisa,  która wypływa 

z Jeziora Przywidzkiego.

Na terenach rolnych gminy Przywidz przeważaja grunty rolne o niskich klasach bonitacyjnych, niewiele 

jest gruntów nie tylko klas I-III a także klas IV i gruntów organicznych. Teren gminy położony jest 

poza  strefa  zagrożenia  powodziowego,  jak  również  nie  wystepuja  obszary  naturalnych  zagrożen 

geologicznych.

Gmina położona jest w zasiegu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 111 Subniecka Gdanska 

obejmujacego poziom kredowy. 

Z dokumentacji hydrogeologicznej3 GZWP nr 111 wynika, że zbiornik nie jest narażony na wpływy 

odpowierzchniowe dzieki dobrej izolacji (zalega na znacznych głebokosciach).

W Gminie Przywidz wystepuja liczne obszary chronione. Sa to:

 Przywidzki Obszar Chronionego Krajobrazu, 

 rezerwat przyrody „Wyspa na Jeziorze Przywidzkim”; 

Na  terenie  objetym  Prognoza  oddziaływania  na  srodowisko  dla  dokumentu  „Program  usuwania 

wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Przywidz na lata 2012-2032” wystepuja obszary objete 

ochrona w ramach sieci Natura 2000- specjalne obszary ochrony siedlisk:

 „Przywidz” PLH 220025, 

1Raport o stanie srodowiska w gminie Przywidz, PROEKO Biuro Projektów i Wdrożen Proekologicznych, 2004

2Studium  uwarunkowan  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Przywidz,  Tom  I  Uwarunkowania  

3Dokumentacja hydrogeologiczna Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 111 Subniecka Gdanska, 1996, Przedsiebiorstwo  
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 „Pomlewo” PLH220092, 

 „Huta Dolna” 220089, 

 „Guzy” PLH 220068, 

 „Zielenina” PLH 220065,

  „Szumles” PLH 220086 (na granicy z gmina Nowa Karczma).

Na terenie gminy Przywidz nie sa prowadzone badania stanu aerosanitarnego. Wobec wzglednie małej 

liczby zródeł zanieczyszczen (o przeważnie małej uciażliwosci) oraz dobrych warunków przewietrzania 

stan  aerosanitarny  na  obszarze  gminy  można  uznac  za  zadowalajacy.  Okresowo  w  najbliższym 

otoczeniu emitorów moga wystepowac wieksze dopuszczalne steżenia gazów i opady pyłu wynikajace 

z warunków topoklimatycznych, lecz nie stanowia one poważnego zagrożenia dla zdrowia ludzi, jak 

i dla srodowiska.

W 2010 r. Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera wykonał badania zanieczyszczenia powietrza 

włóknami  azbestowymi.  Bezposrednia  miara  zanieczyszczenia  srodowiska  azbestem  jest  steżenie 

włókien w powietrzu mierzone liczba włókien w powietrzu komunalnym na m3 (l.wł/m3). Normatyw 

higieniczny – najwyższe dopuszczalne steżenie włókien NDS dla srodowiska pracy mierzone w strefie 

oddychania  pracownika  wynosi  0,1  wł/cm3.  Dla  powietrza  komunalnego  normatyw  nie  został 

okreslony; na podstawie literatury i  prowadzonych badan przyjmuje sie, że 1000 wł/m3, tj.  0,001 

wł/cm3  jest  górna  granica  bezpieczenstwa,  przy  którym  ryzyko  wystepowania  patologii 

azbestozależnych jest na poziomie akceptowalnym.

W powiecie gdanskim badania przeprowadzono w 3 punktach pomiarowych: w Pruszczu Gdanskim 

(odległosc od gm. Przywidz ok. 30 km), w Trabkach Wielkich (odległosc od gm. Przywidz ok. 20 km),  

i  w Pszczółkach (odległosc od gminy Przywidz ok. 30 km). We wszystkich punktach pomiarowych 

powiatu gdanskiego odnotowano niskie steżenia włókien azbestowych w powietrzu komunalnym tj.: 

w Pruszczu Gdanskim – 556 wł/m3

w Pszczółkach – 385 wł/m3

w Trabkach Wielkich – 556 wł/m3

Z uwagi na podobny charakter gmin, bliska odległosc oraz brak w gminie Przywidz zakładów  pracy 

objetych Ustawa o zakazie stosowania wyrobów zawierajacych azbest można domniemywac, że jakosc 

powietrza w zakresie steżen włókien azbestowych kształtuje sie na podobnym poziomie.
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Brak  realizacji  Programu w przyjetym zakresie  prowadzic  może do  szeregu negatywnych zjawisk. 

Uwidaczniac sie beda one w nastepujacych zakresach: 

1. Negatywnego wpływu na zdrowie i życie  ludzi  zamieszkujacych i wykorzystujacych obiekty 

gdzie jako materiał konstrukcyjny wykorzystany został azbest. Oddziaływanie w tym zakresie 

nasilac sie bedzie na skutek:

braku odpowiedniej wiedzy i swiadomosci o zagrożeniach zwiazanych z azbestem;

braku  odpowiedniej  wiedzy,  w  zakresie  własciwego  sposobu  postepowania  z  wyrobami 

zawierajacymi azbest; 

zwiekszenia  narażenia  ludnosci  na  skutek  powstawania  „dzikich”  wysypisk,  na  których 

pozostawiany bedzie azbest; 

negatywnego  wpływu  na  obszary  chronione,  na  skutek  powstawania  „dzikich”  wysypisk, 

na których pozostawiany bedzie azbest.

2.Negatywnego  wpływu  na  powierzchnie  ziemi,  na  skutek  powstawania  „dzikich”  wysypisk, 

na których składowany bedzie azbest.

3. Zanieczyszczenia powietrza włóknami azbestowymi,  na skutek nieodpowiednio prowadzonych 

prac  polegajacych  na  samowolnym,  niekontrolowanym  usuwaniu  azbestu  oraz  jego 

nieprawidłowym składowaniu.

Nie  bez  znaczenia  sa  również  oddziaływania  inne  niż  srodowiskowe,  choc  jednak  majace  wpływ 

na stan ochrony srodowiska w sposób posredni. 

Przewiduje sie, że w przypadku braku realizacji omawianego dokumentu może dojsc do nastepujacych 

skutków: 

1. Brak  możliwosci  wykonania  spójnej  bazy  danych  w  zakresie  gospodarowania  odpadami, 

a w konsekwencji sprawnego i skutecznego monitorowania gospodarki odpadami na terenie 

Gminy Przywidz

2.Wzrastanie  kosztów  zwiazanych  z  koniecznoscia  usuwania  „dzikich”  wysypisk  odpadów 

zawierajacych  azbest,  a  w  konsekwencji  ograniczenie  wydatkowania  srodków  na  inne 

niezbedne cele w zakresie ochrony srodowiska; 

3. Obniżanie  wartosci  nieruchomosci  (negatywny  wpływ na  dobra  materialne)  oraz  obniżenie 

walorów krajobrazowych i rekreacyjnych gminy.
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7.  ISTNIEJĄCE  PROBLEMY  OCHRONY  ŚRODOWISKA  ISTOTNE  Z  PUNKTU  WIDZENIA 
REALIZACJI  PROGRAMU,  W  SZCZEGÓLNOŚCI  DOTYCZĄCE  OBSZARÓW 
PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. 
O OCHRONIE PRZYRODY

Zidentyfikowano  nastepujace  problemy  ochrony  srodowiska  istotne  z  punktu  widzenia 

realizacji Programu: 

1. Stosunkowo duża liczba tzw. „dzikich wysypisk” odpadów azbestowych na terenach zabudowy 

zagrodowej oraz na terenach podlegajacych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody, w niezabezpieczonej postaci.

2. Znaczne  rozproszenie  obiektów,  w  których  użytkowane  sa  wyroby  zawierajace  azbest, 

co  powoduje  intensyfikacje  ruchu  pojazdów  i  w  konsekwencji  zwiekszona  emisje 

zanieczyszczen  do  powierza  z  procesu  spalania  paliw,  a  także  zwiekszenie  oddziaływan 

akustycznych.

3. Wysoce prawdopodobne, z uwagi na tereny wiejskie, wystepowanie chronionych gatunków 

zwierzat  (szczególnie  ptaków  i  nietoperzy)  w budynkach,  w których  wykorzystywany  jest 

azbest.

4. Bardzo duży udział wyrobów zawierajacych azbest w obiektach należacych do osób fizycznych 

powodowac  może  istotne  problemy  przy  realizacji  Programu  z  uwagi  na  trudnosci 

w ponoszeniu znacznych kosztów przez osoby prywatne. 

Istotnym problemem, na który należy zwrócic szczególna uwage i który powinien byc w pierwszej 

kolejnosci  rozwiazany  jest  stosunkowo  duża  liczba  tzw.  „dzikich  wysypisk”  odpadów  azbestowych 

na terenach podlegajacych ochronie na podstawie ustawy z  dnia  16 kwietnia  2004 r.  o  ochronie 

przyrody. 

Niewłasciwe, samowolne demontowanie płyt azbestowych nasiliło sie w ostatnim okresie, co może 

miec zwiazek z postepujacym trendem migracji ludnosci z miast na wies i zwiazanych z tym remontów 

starych zabudowan.

Niska  swiadomosc  mieszkanców  o  szkodliwosci  azbestu,  brak  dostepnych  srodków 

na dofinansowywanie specjalistycznych usług oraz brak kontroli w zakresie usuwania azbestu prowadzi 

do zwiekszania sie liczby „dzikich wysypisk” i negatywnego wpływu na obszary cenne przyrodniczo: 

pozostawione  płyty  sa  ponownie  wykorzystywane  np.:  do  utwardzania  dróg  lokalnych,  miedzy 

miejscowosciami, prowadzacymi przez tereny lesne, do łatania innych naruszonych pokryc dachowych 

i  okładzin.  Umożliwienie  mieszkancom  pozbycia  sie  odpadów  zawierajacych  azbest  poprzez 

dofinansowanie takiego działania pozwoli skutecznie ograniczyc ten problem. 
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Źródło: zasoby własne
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8.  CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM, 
WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM, ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA PROGRAMU ORAZ 
SPOSOBY,  W  JAKICH  TE  CELE  I  INNE  PROBLEMY  ŚRODOWISKA  ZOSTAŁY 
UWZGLĘDNIONE PODCZAS OPRACOWYWANIA DOKUMENTU

Wszystkie  cele,  zawarte  w  Programie  sa  spójne  z  dokumentami  wyższego  szczebla  dotyczacymi 

problematyki  azbestu  oraz  wyrobów  zawierajacych  azbest,  co  zostało  wykazane  w  Rozdziale  1 

niniejszej Prognozy.

Przy opracowywaniu celów Programu wzieto pod uwage wszystkie wymagania zwiazane z tematyka 

azbestu  zawarte  w  aktach  prawnych  obowiazujacych  na  terenie  kraju  (dyrektywach,  ustawach, 

rozporzadzeniach), dokumentach strategicznych krajowych i regionalnych oraz wytycznych.

Nadrzedna kwestia przy opracowywaniu dokumentu było dopasowanie założen realizacji  Programu 

do terminu usuniecia wyrobów zawierajacych azbest z terenu gminy i warunków lokalnych panujacych 

w gminie Przywidz.

Jako jeden z najważniejszych celi  krótkookresowych wskazano „Organizacje akcji odbioru odpadów 

azbestowych  w  postaci  zdemontowanych,  niszczejacych  płyt  falistych  z  posesji  osób  fizycznych 

na  składowisko  oraz  likwidacja  "dzikich  wysypisk"  azbestu  z  uwagi  na  fakt,  że  jest  to  jeden 

z ważniejszych problemów gminy.
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9.  PRZEWIDYWANE  ODDZIAŁYWANIA  SKUTKÓW  REALIZACJI  PROGRAMU  NA 
ŚRODOWISKO WRAZ Z OCENĄ ZNACZNOŚCI

W rozdziale tym omówiono oddziaływanie realizacji założen Programu na poszczególne komponenty 

srodowiska w gminie Przywidz

9.1. Oddziaływanie na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000

Usuniecie odpadów azbestowych z terenu Gminy Przywidz znajdujacych sie w najbliższej odległosci 

od obszarów Natura 2000 przyniesie  pozytywny efekt  ekologiczny na stan srodowiska oraz cenne 

siedliska przyrodnicze. Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest  nie bedzie powodowac negatywnych 

efektów  na  obszary  Natura  2000,  ponieważ  bedzie  prowadzone  zgodnie  z  przyjetymi  zasadami 

ostrożnosci przy demontażu i składowaniu. Azbest z terenu gminy Przywidz bedzie unieszkodliwiany 

na  składowisku  odpadów  azbestowych  lub  składowisku  posiadajacym  kwatere  do  składowania 

odpadów azbestowych. 

9.2. Oddziaływanie na różnorodność biologiczna

Realizacja  założen  Programu  bedzie  miała  dosc  ograniczone  oddziaływanie  na  różnorodnosc 

biologiczna.  Podkreslenia  wymaga  również  fakt,  że  działania  zwiazane  z  realizacja  postanowien 

Programu dotycza  terenów zabudowanych (a  w zasadzie  głównie  budynków i  terenów zabudowy 

zagrodowej)  w  odniesieniu,  do  których  trudno  mówic  o  bioróżnorodnosci.  Pewne  oddziaływania 

wystapic moga w odniesieniu do gatunków zwierzat jednak, z uwagi na zakres działan koniecznych 

do podjecia oraz założone działania minimalizujace, nie można rozpatrywac ich w kontekscie wpływu 

na bioróżnorodnosc, a jedynie w kontekscie oddziaływania na gatunki chronione.

Można dopatrywac sie  posrednich krótkotrwałych oddziaływan zwiazanych z emisja  zanieczyszczen 

do powietrza i emisja hałasu pochodzacych od samochodów wykorzystywanych do transportu azbestu. 

Jednak  oddziaływanie  takie  ma  pomijalna  wielkosc.  Pozytywne  oddziaływanie  zwiazane  bedzie 

z ograniczeniem ryzyka powstawania „dzikich” składowisk odpadów.

9.3. Oddziaływanie na ludzi

Realizacja założonych postanowien może powodowac dwojakie oddziaływanie na zdrowie i życie ludzi 

w zależnosci od analizowanej grupy narażenia. 

Biorac pod uwage zdrowie ludzi mieszkajacych, pracujacych lub też wykorzystujacych do innych 

celów obiekty,  w których znajduja sie  materiały  zawierajace azbest,  to  wpływ realizacji  Programu 

ocenic  należy  zdecydowanie  pozytywnie.  Przeprowadzona  inwentaryzacja  wykazała, 

że zdecydowana wiekszosc wyrobów zawierajacych azbest wykorzystywanych w budynkach wymaga 

ponownej  oceny w ciagu jednego roku. W momencie prowadzenia  prac  zwiazanych z usuwaniem 

azbestu z poszczególnych obiektów, zagrożenie dla okolicznych mieszkanców może wzrastac, jednak 
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z  uwagi  na  krótkotrwałosc  wystepowania  narażenia  oraz  fakt,  że  przy  prowadzeniu  prac  beda 

zachowane odpowiednie standardy w zakresie minimalizacji negatywnego oddziaływania (wymagane 

odpowiednimi przepisami) oddziaływanie takie ma charakter krótkotrwały i odwracalny. 

Biorac  pod  uwage  grupe  osób,  która  zajmuje  sie  przeprowadzaniem  prac  polegajacych 

na  usuwaniu  wyrobów  zawierajacych  azbest,  stwierdzic  należy  zwiekszenie  ryzyka  zwiazanego 

z możliwoscia wystapienia negatywnych oddziaływan zwiazanych z narażeniem na kontakt z wyrobami 

zawierajacymi azbest. Należy jednak podkreslic, że:

zgodnie  z  obowiazujacymi  przepisami  działalnosc  w takim zakresie  prowadzic moga jedynie 

wykwalifikowane firmy,

 firmy te zatrudniaja personel, który nie tylko wyposażony jest w odpowiednie srodki ochrony 

osobistej, ale również swiadomy jest zagrożen zwiazanych z prowadzonymi pracami (wysoka 

swiadomosc zagrożenia),

w  ramach  prowadzenia  prac  zgodnie  z  obowiazujacymi  przepisami  stosowany  jest  szereg 

srodków minimalizujacych wystapienie negatywnego oddziaływania (zarówno w odniesieniu 

do pracowników jak i osób zewnetrznych).

Jako, że Program stanowi pewne uszczegółowienie Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Przywidz, 

do oceny oddziaływania na ludzi posłużono sie także ustaleniami Analizy oddziaływania na srodowisko 

projektu „Planu gospodarki odpadami dla  gminy Przywidz...”. Analiza dowodzi, że wdrożenie „Planu 

gospodarki odpadami dla gminy Przywidz...” spowoduje zauważalna, wyrazna poprawe ekologicznych 

warunków życia ludzi w gminie.

9.4. Oddziaływanie na zwierzeta

Realizacja  Programu  może  wywołac  pewne  skutki  w  odniesieniu  do  zwierzat  dziko  żyjacych- 

w  odniesieniu  do  gatunków  (czesto  rzadkich  i  chronionych),  które  dostosowały  sie  do  życia 

w  srodowisku  antropogenicznym  i  wykorzystuja  budynki  jako  miejsca  rozrodu  badz  odpoczynku. 

Dotyczy to w szczególnosci ptaków, które zakładaja gniazda w obrebie budynków (np. jaskółki), jak 

i  nietoperzy,  które  bardzo  czesto  wykorzystuja  nieużytkowane  czesci  obiektów budowlanych  jako 

miejsce odpoczynku. Realizacja w takich obiektach prac zwiazanych z usuwaniem azbestu powodowac 

może  niszczenie  legów  lub  też  prowadzic  do  porzucenia  legów  przez  rodziców.  Dodatkowo 

przeprowadzone  prace  remontowe  moga  uniemożliwic  dalsze  wykorzystywanie  obiektów  przez 

wystepujace tam wczesniej gatunki. 

Nieodpowiednio prowadzone prace modernizacyjne moga nie tylko powodowac niszczenie chronionych 

gatunków  zwierzat,  ich  legów  lub  miejsc  gniazdowania,  ale  również  przeprowadzone  prace 
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modernizacyjne  moga  uniemożliwiac  im  pózniejsze  wykorzystywanie  tych  obiektów  jako  miejsc 

gniazdowania lub też miejsc odpoczynku. 

Przy  zastosowaniu  srodków,  o  których  mowa  w  rozdziale  10  niniejszej  Prognozy  oddziaływanie 

to bedzie miało charakter nieznaczacy. Spodziewac sie także należy, że analogicznie jak w przypadku 

pozytywnego oddziaływania na człowieka, realizacja Programu spowoduje pozytywne oddziaływanie 

na zdrowie zwierzat,  które  żyja  w rejonie  obiektów,  w których wykorzystywany jest  azbest,  gdyż 

zlikwidowane zostaniem możliwe zródło narażenia.

9.5. Oddziaływanie na rośliny

Analogicznie jak w przypadku wpływu na obszary Natura 2000 i  bioróżnorodnosc (opisany wpływ 

na  bioróżnorodnosc)  Ocenic  można,  że  realizacja  Programu nie  bedzie  powodowała  negatywnych 

oddziaływan  na  rosliny.  Za  pozytywne  oddziaływanie  należy  uznac  likwidacje  “dzikich  wysypisk” 

odpadów azbestowych.

9.6. Oddziaływanie na jakość wody

Realizacja postanowien Programu nie bedzie powodowała negatywnych oddziaływan na jakosc wód 

zarówno powierzchniowych, jak i podziemnych w odniesieniu do oddziaływan jakie obecnie wystepuja 

w tym zakresie. Wszelkie prace zwiazane z usuwaniem azbestu beda wykonywane w odpowiednim 

reżimie technologicznym i z uwzglednieniem obowiazujacego prawa. Dlatego też oceniono, że prace te 

nie  beda  wpływały  negatywnie  na  wody  powierzchniowe  i  podziemne,  dobrze  izolowane  od 

powierzchni terenu.

9.7. Oddziaływanie na jakość powietrza

Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne postanowien zawartych w analizowanym Programie można 

rozpatrywac w dwóch aspektach:

1. oddziaływania  zwiazanego  z  usuwaniem  azbestu  z  budynków,  w  których  jest  stosowany, 

polegajacego na zwiekszeniu steżenia włókien azbestu w powietrzu,

2. oddziaływania  posredniego  zwiazanego  z  emisja  zanieczyszczen  do  powietrza  wywołanych 

transportem usunietych materiałów na składowisko. 

W zakresie analizy oddziaływania w pierwszym aspekcie należy stwierdzic, że może wystapic takie 

oddziaływanie  o  charakterze  krótkotrwałym i  lokalnym.  Przy  uwzglednieniu  odpowiedniego  reżimu 

robót oddziaływanie to bedzie skutecznie ograniczone do terenu objetego pracami.

Jedynym  potencjalnym  negatywnym oddziaływaniem  zwiazanym z  realizacja  Programu  może  byc 

posrednie oddziaływanie zwiazane z transportem usunietych z budynków wyrobów na składowisko 

odpadów. Prace nie beda prowadzone jednoczesnie na wszystkich obiektach. Oddziaływanie w tym 

zakresie nie bedzie miało charakteru znaczacego, ponieważ biorac pod uwage wieloletni okres czasu, 
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w którym te  prace  beda  wykonywane,  wzrost  nateżenia  ruchu  wywołany  realizacja  postanowien 

Programu bedzie pomijalny. 

9.8. Oddziaływanie na powierzchnie ziemi

Realizacja zapisów analizowanego dokumentu bedzie miała nieznaczne pozytywne oddziaływanie na 

powierzchnie  ziemi  z  uwagi  na  likwidacje  „dzikich  wysypisk”  odpadów azbestowych,  zalegajacych 

w postaci niezabezpieczonej na posesjach, okolicznych polach i terenach lesnych.

9.9. Oddziaływanie na krajobraz

Realizacja  przedmiotowego  dokumentu  nie  bedzie  w  sposób  bezposredni  wpływała  na  krajobraz. 

Pozytywne efekty jego wdrożenia beda wpływały natomiast na krajobraz w sposób posredni. Usuwanie  

wyrobów zawierajacych azbest wymuszac bedzie również przeprowadzanie innych prac remontowych 

na budynkach (elewacji, termomodernizacji, prac dekarskich) przez co poprawione zostana ich walory 

estetyczne,  co  pozytywnie  wpłynie  na  krajobraz  i  estetyke  Gminy  Przywidz.  Wpływ  pozytywny 

zaobserwowac bedzie można po likwidacji „dzikich wysypisk”.

9.10. Oddziaływanie na klimat

Realizacja postanowien analizowanego dokumentu nie bedzie powodowała oddziaływania na klimat. 

Co  prawda  skutkiem  jego  realizacji  może  byc  zmniejszenie  ilosci  zanieczyszczen  emitowanych 

do atmosfery w wyniku prac demontażowych jednak efekt ten w pewien sposób bedzie niwelowany 

przez  dodatkowa  emisje  zanieczyszczen  do  powietrza  z  pojazdów  transportujacych  azbest 

na składowiska.

9.11. Oddziaływanie na zasoby naturalne

W  ujeciu  bezposrednim  realizacja  postanowien  Programu  nie  bedzie  miała  wpływu  na  zasoby 

naturalne.  Pewne  niewielkie  oddziaływania  na  zasoby  naturalne  zwiazane  moga  byc  jednak 

z  koniecznoscia  pozyskania  dodatkowych  materiałów  niezbednych  do  przeprowadzenia  prac 

remontowych oraz wytworzenia  materiałów,  które  moga byc niezbedne do zastapienia  usunietych 

wyrobów  zawierajacych  azbest.  Beda  to  jednak  oddziaływania  bez  znaczenia  w  kontekscie 

wykorzystywania zasobów naturalnych na inne cele. Poglad taki potwierdzaja także zapisy Prognozy 

oddziaływania na srodowisko dla „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”, gdzie 

także  dla  programu  obejmujacego  cały  kraj  nie  stwierdzono  możliwosci  wystapienia  takiego 

oddziaływania.

9.12. Oddziaływanie na zabytki

Wyniki przeprowadzonej w ramach realizacji Programu inwentaryzacji wyrobów zawierajacych azbest 

wykazały,  że  wyroby  azbestowe  moga  byc  także  wykorzystywane  w obiektach  zabytkowych  jako 

pozostałosci po prowadzonych pracach remontowych w okresie ostatnich kilkudziesieciu lat. W takim 

ujeciu, efekty realizacji Programu należy ocenic zdecydowanie pozytywnie, gdyż dzieki jego realizacji 
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możliwe bedzie zastosowanie pierwotnie używanych materiałów (lub ich zamienników), dzieki czemu 

obiekty te odzyskaja swój pierwotny charakter.

9.13. Oddziaływanie na dobra materialne

Realizacja  postanowien  dokumentu  w  odniesieniu  do  oddziaływan  na  dobra  materialne  bedzie 

dwojakiego rodzaju.  Z jednej  strony,  konieczne bedzie  poniesienie pewnych kosztów na usuniecie 

azbestu oraz zastapienie go innym materiałem, co  powodowac może znaczne obciażenia  budżetu 

(szczególnie w odniesieniu do osób prywatnych). W Programie okreslono sposoby uzyskania srodków 

na usuniecie azbestu. Należy jednak pamietac, że srodki te obejmuja proces usuniecia,  transportu 

i unieszkodliwienia wyrobów zawierajacych azbest, a także koniecznosc poniesienia przez własciciela 

kosztów  zastosowania  nowych  materiałów  (izolacyjnych,  dachowych).  Z  drugiej  strony, 

przeprowadzone prace modernizacyjno-remontowe pozwola nie tylko zwiekszyc walory krajobrazowe 

przestrzeni wokół modernizowanych obiektów, ale również  zwiekszyc ich wartosc. W efekcie może 

to powodowac uzyskiwanie dodatkowych dochodów przez włascicieli  obiektów (oprócz oczywistych 

zysków przy sprzedaży nieruchomosci), np. na skutek intensyfikacji turystyki.

W przypadku  przeprowadzania  prac  termomodernizacyjnych  (polegajacych  na  wymianie  materiału 

izolujacego)  możliwe  bedzie  uzyskanie  dodatkowych  korzysci  wynikajacych  z  pózniejszych 

oszczednosci zwiazanych z mniejszym zużyciem energii niezbednej do ogrzewania zmodernizowanego 

budynku. Korzysci takie dotyczyc beda najprawdopodobniej także prac zwiazanych z wymiana pokryc 

dachowych,  gdyż  przy  prowadzeniu  tak  poważnego  remontu  z  reguły  wymieniane  sa  materiały 

izolacyjne, co ograniczac bedzie straty energii przy ogrzewaniu budynku.

9.14.  Oddziaływanie  z  uwzglednieniem  zależności  miedzy  elementami  środowiska  

i miedzy oddziaływaniami na te elementy

Realizacja przedmiotowego Programu może powodowac nastepujace powiazane oddziaływania:

1.  Prace  polegajace  na  usuwaniu  azbestu  pociagac  beda  za  soba  z  reguły  koniecznosc 

przeprowadzenia prac remontowych innych czesci budynku (elewacji, termoizolacji), co powodowac 

bedzie  poprawe  walorów  krajobrazowych,  wzrost  wartosci  nieruchomosci,  zmniejszenie  ilosci 

zużywanego paliwa do ogrzewania budynków, ale także potencjalnie negatywny wpływ na gatunki 

zwierzat wykorzystujacych dane obiekty jako miejsce legu, odpoczynku badz gniazdowania.

2. Usuniecie  wyrobów  zawierajacych  azbest  pozytywnie  wpłynie  na  zdrowie  ludzi  i  stan 

srodowiska w gminie. Jednak koniecznosc unieszkodliwienia usunietego azbestu spowoduje 

zwiekszenie emisji zanieczyszczen do powietrza z pojazdów transportujacych usuniety azbest. 

Najbliższe  składowisko,  które  może  przyjac  odpady  azbestowe  z  terenu  gminy  Przywidz 

zlokalizowane jest w Gdansku-Szadółkach, w odległosci ok. 32 km od obszaru gminy.
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W  Prognozie oddziaływania na srodowisko aktualizacji Programu ochrony srodowiska Województwa  

Pomorskiego 2007-2010 z uwzglednieniem perspektywy 2011-2014,  którego czesc stanowi projekt  

Planu  Gospodarki  Odpadami  dla  Województwa Pomorskiego  2010 przeprowadzono  ocene wpływu 

ustalen projektu POŚ na srodowisko i żyjacych w nim ludzi i stwierdzono, że zdecydowana wiekszosc 

proponowanych celów ( w tym cele dotyczace eliminacji ze srodowiska naturalnego azbestu i wyrobów 

zawierajacych azbest) bedzie wykazywac dodatni wpływ na srodowisko i ludzi. Dodatkowo cytowana 

Prognoza  dowodzi,  że  badane  cele  przyczynia  sie  do  zwiekszenia  tempa  aktywnosci  w  zakresie 

ochrony srodowiska.
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10. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ 

PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, MOGĄCYCH BYĆ 

REZULTATEM REALIZACJI PROGRAMU, W SZCZEGÓLNOŚCI NA CELE I PRZEDMIOT 

OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNOŚĆ TEGO OBSZARU

W  zdecydowanej  wiekszosci  przypadków,  srodki  minimalizujace,  jakie  należy  zastosowac,  aby 

ograniczyc  negatywne  oddziaływanie  zwiazane  z  realizacja  przedmiotowego  dokumentu  wynikaja 

wprost z przepisów prawa (jest to szczegółowo opisane w projekcie Programu – patrz załacznik nr 1).

1.W  trakcie  prowadzenia  prac  zwiazanych  z  usuwaniem  azbestu   –  w  kontekscie 

zagrożenia dla pracowników i osób trzecich wykonawca obowiazany jest do:

a) izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie osłon zabezpieczajacych przenikanie 

azbestu do srodowiska;

b) ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej  odległosci  od traktów komunikacyjnych 

dla  osób  pieszych,  nie  mniejszej  niż  1  m,  przy  zastosowaniu  osłon  zabezpieczajacych 

przed przenikaniem azbestu do srodowiska;

c) umieszczenia  w strefie  prac  w widocznym miejscu  tablic  informacyjnych o tresci:  "Uwaga! 

Zagrożenie azbestem";

d) zastosowania odpowiednich srodków technicznych ograniczajacych do minimum emisje azbestu 

do srodowiska;

e) zastosowania  w  obiekcie,  gdzie  prowadzone  sa  prace,  odpowiednich  zabezpieczen 

przed pyleniem i narażeniem na azbest;

f)  codziennego  usuwania  pozostałosci  pyłu  azbestowego  ze  strefy  prac  przy  zastosowaniu 

podcisnieniowego sprzetu odkurzajacego lub metoda czyszczenia na mokro;

g) izolowania pomieszczen, w których zostały przekroczone dopuszczalne wartosci  steżen pyłu 

azbestowego dla obszaru prac;

h) stosowania zespołu szczelnych pomieszczen, w których nastepuje oczyszczenie pracowników 

z azbestu (komora  dekontaminacyjna),  przy usuwaniu  pyłu  azbestowego przekraczajacego 

dopuszczalne wartosci steżen;
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i)  zapoznania pracowników bezposrednio zatrudnionych przy pracach z wyrobami zawierajacymi 

azbest  lub ich przedstawicieli  z  planem prac,  a  w szczególnosci  z  wymogami dotyczacymi 

bezpieczenstwa i higieny pracy w czasie wykonywania prac;

j) prowadzenia  prac  zwiazanych  z  usuwaniem  wyrobów  zawierajacych  azbest  w  sposób 

uniemożliwiajacy emisje azbestu do srodowiska oraz powodujacy zminimalizowanie  pylenia 

poprzez: 

 nawilżanie woda wyrobów zawierajacych azbest przed demontażem i utrzymywanie 

w stanie wilgotnym przez cały czas pracy; 

 demontaż całych płyt bez jakiegokolwiek uszkadzania, 

 odspajanie materiałów zwiazanych z podłożem przy stosowaniu wyłacznie narzedzi 

recznych, 

 prowadzenie  kontrolnego  monitoringu  powietrza  w  przypadku  stwierdzenia 

wystepowania  przekroczen  najwyższych  dopuszczalnych  steżen  pyłu  azbestu 

w srodowisku pracy, w miejscach prowadzonych prac, 

k) przestrzegania szczególnych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslonych dla prac przy 

usuwaniu wyrobów zawierajacych azbest. 

2.Po dokonaniu demontażu   wymagane jest:

a)bieżace zabezpieczanie  zdemontowanych wyrobów i  odpadów zawierajacych azbest  oraz  ich 

magazynowanie na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu.

b)odpowiednie oznakowanie odpadów zawierajacych azbest. 

3.W transporcie odpadów azbestowych   wymagane jest:

a) szczelne opakowanie odpadów azbestowych w folie polietylenowa o grubosci nie mniejszej niż 

0,2 mm (dla  wyrobów i  odpadów o gestosci  objetosciowej  równej  lub wiekszej  niż 1.000 

kg/m3); 

b) zestalenie  przy użyciu  cementu,  a  nastepnie  po utwardzeniu  szczelne  opakowanie  w folie 

polietylenowa o grubosci nie mniejszej niż 0,2 mm odpadów zawierajacych azbest o gestosci 

objetosciowej mniejszej niż 1000 kg/m3,

szczelne opakowanie odpadów pozostajacych w kontakcie  z azbestem i  zakwalifikowanych 

jako odpady o gestosci objetosciowej mniejszej niż 1000 kg/m3 w worki z folii polietylenowej 
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o grubosci nie mniejszej niż 0,2 mm, a nastepnie umieszczenie w opakowaniu zbiorczym z folii  

polietylenowej i szczelne zamkniecie,

c) utrzymywanie  w  stanie  wilgotnym  odpadów  zawierajacych  azbest  w  trakcie  ich 

przygotowywania do transportu; 

d) magazynowanie  przygotowanych  do  transportu  opakowan  w  osobnych  miejscach 

zabezpieczonych przed dostepem osób niepowołanych

e) oczyszczenie pojazdu przed załadowaniem przygotowanych odpadów zawierajacych azbest z 

elementów umożliwiajacych uszkodzenie opakowan w trakcie transportu; 

f)  umocowanie ładunku odpadów zawierajacych azbest tak, aby w trakcie transportu nie był on 

narażony na wstrzasy, przewracanie lub wypadniecie z pojazdu.

4. W  trakcie  prowadzenia  prac  zwiazanych  z  usuwaniem  azbestu    –  w  kontekscie 

negatywnego  oddziaływania  na  gatunki  chronione  (ustawa  z  dn.  16  kwietnia  2004  r. 

o ochronie przyrody).

a) Przed rozpoczeciem prac należy przeprowadzic rozpoznanie, czy w rejonie prowadzenia prac 

(także w strefie bezposredniego oddziaływania) wystepuja gatunki chronione;

b) W przypadku stwierdzenia wystepowania takich gatunków konieczne jest uzyskanie własciwego 

zezwolenia od organu ochrony srodowiska, okreslajacego terminy i warunki wykonywania prac 

remontowo-budowlanych.

c) Prace powinny byc tak prowadzone, aby unikac płoszenia, zabijania, niszczenia siedlisk, gniazd 

i jaj, przenoszenia w inne miejsce;

d) O ile jest to możliwe, po przeprowadzeniu prac remontowych w obiektach, w których wczesniej  

gniazdowały  ptaki  należy  umożliwic  im  dalsze  gniazdowanie.  Jeżeli  nie  bedzie  możliwe 

naturalne wykorzystanie szpar i szczelin należy dażyc do zapewnienia odpowiednich miejsc 

zastepczych,  (np.  budek  legowych)  w  rejonie  remontowanego  budynku  tak,  aby 

skompensowac utracone miejsca siedliskowe dla danych gatunków.

e) Dostosowywanie terminów i sposobów wykonywania prac demontażowych do okresów legu, 

rozrodu lub hibernacji.

Wszystkie  gatunki  ptaków,  które  czesto  wykorzystuja  budynki  jako  miejsca  swego  gniazdowania, 

a także wszystkie wystepujace w Polsce nietoperze, objete sa ochrona na podstawie Rozporzadzenia 

Ministra Środowiska z dnia 28 wrzesnia 2004 r.  w sprawie gatunków dziko wystepujacych zwierzat  

objetych  ochrona ochrona  gatunkowa. (Dz.U.  z  2004  r.,  Nr  220,  poz.  2237) Oznacza  to,  że 
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na podstawie § 6, obowiazuja w stosunku do nich nastepujace zakazy, które moga miec zastosowanie 

przy  prowadzeniu  prac  remontowych  w  budynkach:  zabijania,  niszczenia  ich  jaj  i  postaci 

młodocianych,  niszczenia  ich  siedlisk  i  ostoi,  niszczenia  ich  gniazd,  legowisk,  zimowisk  i  innych 

schronien  wybierania  ich  jaj,  umyslnego  płoszenia  i  niepokojenia,  przemieszczania  z  miejsc 

regularnego przebywania na inne miejsce. 

Zakaz niszczenia gniazd ptasich nie dotyczy (na podstawie §7 pkt 2 Rozporzadzenia) ich usuwania 

z  obiektów  budowlanych  od  16  pazdziernika  do  konca  lutego,  jeżeli  wymagaja  tego  wzgledy 

bezpieczenstwa lub sanitarne.
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11. ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH W PROGRAMIE 

Art. 51 art. 2. pkt. 3b ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o srodowisku 

i  jego  ochronie,  udziale  społeczenstwa  w  ochronie  srodowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania 

na  srodowisko  (Dz.  U.  Z  2008  r.,  Nr  199  poz.  1227  ze  zm.)  nakłada  obowiazek  przedstawienia 

rozwiazan alternatywnych do rozwiazan zawartych w opracowanym dokumencie.

Kryterium wyboru odpowiednich kierunków działan i wynikajacych z nich zadan Programu stanowia 

zarówno aspekty ekologiczne jak i ekonomiczne. Gmina Przywidz kierujac sie zasada zrównoważonego 

rozwoju, dokonała wyboru takich założen, które umożliwia realizacje obowiazku usuniecia wyrobów 

zawierajacych azbest w wymaganym terminie z zachowaniem ochrony srodowiska.

Zaproponowane  działania  i  zadania  zmierzaja  do  poprawy  srodowiska  i  zostały  wybrane  jako 

optymalne rozwiazania.  Podyktowane sa one w głównej mierze obowiazujacymi przepisami prawa, 

szczegółowo  regulujacymi  zasady  usuwania,  zabezpieczania,  transportu  i  składowania  odpadów 

zawierajacych azbest oraz odpowiedzialnosc podmiotów w to zaangażowanych.

Jako  warianty  alternatywne  danego  przedsiewziecia  można  ewentualnie  rozważac: warianty 

technologiczne i warianty organizacyjne robót demontażowych.

Dla realizacji celów Programu nie okreslono konkretnych rozwiazan alternatywnych z uwagi na fakt,  

że  w obowiazujacym stanie prawnym i w swietle informacji o ryzyku zdrowotnym nie istnieje żadne 

rozwiazanie  alternatywne  dla  realizacji  generalnego celu Programu,  jakim jest  usuniecie  wyrobów 

azbestowych z miejsc ich dotychczasowego użytkowania.
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12. PODSUMOWANIE

Prognoza oddziaływania na srodowisko „Programu usuwania wyrobów zawierajacych azbest z terenu 

Gminy Przywidz na lata 2012-2032” została wykonana dla zrealizowania celu wskazanego w ustawie 

z  dnia  3  pazdziernika  2008  r. o  udostepnianiu  informacji  o  srodowisku  i  jego  ochronie,  udziale  

społeczenstwa  w  ochronie  srodowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  srodowisko,  tj. 

przeprowadzenia publicznego postepowania w sprawie oceny oddziaływania na srodowisko skutków 

realizacji planów i programów.

W prognozie  scharakteryzowano zawartosc  „Programu usuwania azbestu i  wyrobów zawierajacych 

azbest...”, którego istota jest zaprojektowanie warunków do bezpiecznego demontażu użytkowanych 

na terenie gminy Przywidz wyrobów zawierajacych azbest i ich unieszkodliwienia. 

Porównano  zawarte  w  Programie  cele  z  celami  dokumentów  nadrzednych  i  zweryfikowano  ich 

spójnosc. Oceniano zgodnosc z nastepujacymi dokumentami: 

 Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Gdanskiego 2010;

 Programu  usuwania  azbestu  i  wyrobów  zawierajacych  azbest  dla  terenu  województwa 

pomorskiego;

 Programu  Ochrony  Środowiska  Województwa  Pomorskiego  na  lata  2007  –  2010  

z  uwzglednieniem  perspektywy  2011  –  2014  wraz  z  Planem  Gospodarki  Odpadami 

Województwa Pomorskiego 2010;

 Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 

 Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2014.

Program jest przeniesieniem polityki szczebla krajowego i regionalnego w zakresie eliminacji azbestu i 

wyrobów zawierajacych azbest, dostosowanej do warunków lokalnych Gminy Przywidz.

W Prognozie dokonano oceny wpływu realizacji Programu na poszczególne komponenty srodowiska 

(bioróżnorodnosc, obszary Natura 2000, zwierzeta, rosliny, wode, powietrze,  klimat, krajobraz, dobra 

materialne,  zabytki,  powierzchnie ziemi).  Z  wykonanej  metodycznie  analizy  wynika,  że  przy 

zachowaniu wymagan, wynikajacych z przepisów prawa, demontaż wyrobów azbestowych nie bedzie 

miał zasadniczo negatywnego wpływu na srodowisko, przyczyni sie natomiast do poprawy jego stanu. 

Usuniecie wyrobów azbestowych do konca 2032 r. jest niezbedne z uwagi na postepujace w materiale 

procesy starzenia sie, skutkujace uwalnianiem sie rakotwórczych włókien azbestu.

Nie  stwierdzono także  możliwych do wystapienia  niekorzystnych  oddziaływan na srodowisko poza 

granicami kraju, z uwagi na lokalny charakter działan wskazanych w Programie oraz znaczna odległosc 
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Gminy Przywidz od granic kraju - ponad 80 km. Zatem realizacja Programu nie bedzie skutkowała 

możliwoscia wystapienia oddziaływan transgranicznych.

Biorac  pod uwage stan srodowiska gminy Przywidz zidentyfikowano najważniejsze problemy 

ochrony srodowiska zwiazane z realizacja Programu, na które należy zwrócic szczególna uwage w 

trakcie wdrażania Programu. Jako najważniejszy problem został wskazany fakt licznego wystepowania 

„dzikich  wysypisk”  odpadów  azbestowych  na  terenach  zabudowy  zagrodowej  oraz  na  terenach 

podlegajacych  ochronie  na  podstawie  ustawy  z  dnia  16 kwietnia  2004 r.  o  ochronie  przyrody,  w 

niezabezpieczonej postaci. Ponadto znaczne rozproszenie obiektów, w których użytkowane sa wyroby 

zawierajace azbest, może spowodowac intensyfikacje ruchu pojazdów i w konsekwencji zwiekszona 

emisje  zanieczyszczen  do  powierza  z  procesu  spalania  paliw,  a  także  zwiekszenie  oddziaływan 

akustycznych.  Z  uwagi  na  charakter  obszaru  –  tereny  wiejskie-  istnieje  możliwosc  wystepowania 

chronionych  gatunków  zwierzat  (szczególnie  ptaków  i  nietoperzy)  w  budynkach,  w  których 

wykorzystywany jest azbest.

Wdrażanie Programu może zostac zaburzone z uwagi na bardzo duży udział wyrobów zawierajacych 

azbest w obiektach należacych do osób fizycznych i koniecznosc ponoszenia znacznych kosztów przez 

osoby  prywatne.  Rozwiazaniem tego  problemu  może  byc  uruchomienie  dedykowanego  programu 

dofinansowania usuwania wyrobów zawierajacych azbest dla osób fizycznych.

Niniejsza  Prognoza  bada  także  sposób  monitorowania  przyjetych  założen  Programu.  W 

Programie  okreslono  sposób  monitorowania  postepów  wdrażania  jego  zapisów.  Weryfikacja 

przeprowadzana bedzie w trzech terminach: w roku 2016, w roku 2023, w roku 2030 (ewaluacja on 

going) i w roku 2032. W ten sposób można bedzie okreslic w jakim stopniu udało sie zrealizowac 

zapisy Programu, ale również czy założenia te były słuszne i nie odbiegaja od rzeczywistosci. 

W  Prognozie  wskazano  niezbedne  działania  minimalizujace  dla  maksymalnego  ograniczenia 

ewentualnych negatywnych oddziaływan podejmowanych działan, także w kontekscie oddziaływania 

na  gatunki  chronione  i  z  uwzglednieniem wymagan  i  nakazów wynikajacych  z  ustawy  z  dnia  16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r., Nr  151 poz. 1220 ze zm.)

Dla realizacji celów Programu nie okreslono konkretnych rozwiazan alternatywnych z uwagi na fakt,  

że  w obowiazujacym stanie prawnym i w swietle informacji o ryzyku zdrowotnym nie istnieje żadne 

rozwiazanie  alternatywne  dla  realizacji  generalnego celu Programu,  jakim jest  usuniecie  wyrobów 

azbestowych z miejsc ich dotychczasowego użytkowania.
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