
Przywidz, dnia 14.11.2011 r.

GK.OŚ.602.1.2011

UZUPEŁNIENIE 

PISEMNEGO PODSUMOWANIA   

DOTYCZĄCEGO WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU

Z DNIA 31.10.2011 R.

Na  podstawie  art.  55  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 z późn. zm.)

Wójt Gminy Przywidz przedstawia

pisemne uzasadnienie dotyczące wyboru przyjmowanego dokumentu pn. „Program usuwania 
azbestu  i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przywidz na lata 2012 – 2032” po 
rozpatrzeniu uwag Regionalnego Dyrektora  Ochrony Środowiska w Gdańsku wyrażonych 
w piśmie znak: RDOŚ-Gd-WOO.411.33.2.2011.AP.ASP z dnia 04.11.2011 r.

Wójt Gminy Przywidz po przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
dla projektu „Programu usuwania azbestu  i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy  
Przywidz na lata 2012 – 2032”, dla którego sporządzono również prognozę oddziaływania na 
środowisko, uzasadnia wybór rozwiązań przedstawionych w tym projekcie Programu w niżej 
przedstawiony sposób w odniesieniu do uwag Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Gdańsku. Opinia  dotycząca projektu Programu została  wydana po terminie określonym 
w ustawie, jednak Wójt Gminy Przywidz postanowił się do nich ustosunkować. W związku 
z tym Wójt Gminy Przywidz uzupełnia swoje podsumowanie dotyczące wyboru przyjętego 
dokumentu przedstawione dnia 31.10.2011 r. poprzez dopisanie do pkt 2 uzasadnienia niżej 
wymienionego tekstu:

2. Kwestia zakresu uwzględnienia w Programie uwag przedstawionych przez właściwe organy 
opiniujące

Pismo regionalnego dyrektora ochrony środowiska w tym przedmiocie wpłynęło do 
siedziby  urzędu  gminy  Przywidz  w  dniu  09.11.2011  r.  (pismo  znak:  RDOŚ-Gd-
WOO.411.33.2.2011.AP.ASP) i nosi datę sporządzenia 04.11.2011 r. Niżej  opisane  
uwagi:
1)  „należy  dążyć  do  zwiększenia  świadomości  mieszkańców  gminy,  w  zakresie  
bezpiecznego  użytkowania  i  usytuowania  wyrobów  zawierających  azbest,  ze  
szczególnym  naciskiem na  zagrożenia  wynikające  z  niewłaściwego,  samodzielnego  
demontowania azbestowych pokryć dachowych”
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2) „należy prowadzić zorganizowane akcje odbioru odpadów azbestowych w postaci  
zdemontowanych niszczejących płyt falistych z posesji osób fizycznych na składowisko  
oraz podjąć niezbędne działania, zmierzające do wyeliminowania „dzikich wysypisk”  
odpadów azbestowych;  składowanie  elementów azbestowych powinno odbywać się  
wyłącznie  w  miejscach  do  tego  przystosowanych  tj.  na  składowiskach  mogących  
przyjmować  tego  typu  odpady,  posiadających  kwatery  do  składowania  odpadów 
azbestowych”
3)  „należy  zastosować  odpowiednie  środki  techniczne,  ograniczające  do  minimum  
emisję azbestu do środowiska podczas prowadzenia prac związanych z usuwaniem  
wyrobów azbestowych podczas transportu odpadów”
4)  „podczas  realizacji  działań  (...)  zachować  wymagania,  wynikające  z  przepisów  
prawa, tak by demontaż wyrobów azbestowych nie powodował negatywnego wpływu  
na środowisko, w tym na obszary Natura 2000, wyznaczone na terenie gminy Przywidz  
(...) oraz inne obszary chronione na podstawie przepisów ustawy z dna 16 kwietnia  
2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U.  Z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 ze zm.)”
5)  „(...)  podczas  wykonywania  prac  demontażowych należy  przestrzegać wszelkich  
nakazów  i  zakazów,  okreśłonych  obowiązującymi  przepisami  dotyczącymi  ochrony  
środowiska  przyrodniczego,  w  tym  dostosować  terminy  demontażu  oraz  sposoby  
wykonywania  prac  demontazowych  do  okresów  lęgu,  rozrodu  lub  hibernacji  
chronionych gatunków zwierząt;  przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić  
rozpoznanie  czy  w  rejonie  planowanych  prac  (także  w  strefie  bezpośredniego  
oddziaływania) występują chronione gatunki, ze szczególnym uwzględnieniem ptaków  
i nietoperzy”;
6)  „na niszczenie  lub  przeniesienie  gniazd  miejsc  lęgowych  lub  siedlisk  gatunków  
zwierząt objętych ochroną, przed przystąpieniem do prac, konieczne będzie uzyskanie  
odrębnego zezwolenia w trybie art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie  
przyrody”
Wójt Gminy Przywidz rozpatrzył poprzez ustosunkowanie się do nich w następujący 
sposób:
Ad. 1) kwestię zwiększania świadomości mieszkańców nt. bezpiecznego użytkowania 
i  pozbywania  się  wyrobów  azbestowych  opisano  w  rozdz.  7  Programu (Cele 
w  zakresie  gospodarki  wyrobami  zawierającymi  azbest) oraz  rozdz.  9  Programu 
(Harmonogram działań). Zaś same warunki bezpiecznego użytkowania azbestu i jego 
usuwania jego opisano dodatkowo w rozdz. 3.3 tego Programu.
Ad. 2)  prowadzenie zorganizowanych akcji odbioru zdemontowanych, niszczejących 
płyt azbestowych od osób prywatnych oraz  likwidacja „dzikich składowisk” zostały 
wpisane  do  Programu  jako  jedne  z  tych  działań,  które  mają  zostać  zrealizowane 
w I okresie sprawozdawczym (lata 2012-2015) z uwagi na wysoki stopień pilności 
unieszkodliwienia uszkodzonych mechanicznie wyrobów azbestowych. W rozdziale 6 
Programu  (Sposoby  unieszkodliwiania  odpadów  zawierających  azbest) podano 
składowiska  odpadów  na  terenie  województwa  pomorskiego,  które  posiadają 
wydzieloną  kwaterę  do  składowania  wyrobów  azbestowych.  Na  jednym  z  tych 
składowisk gmina będzie utylizowała wyroby azbestowe  za stosowną opłatą.
Ad. 3) i  4)  dopuszczalne metody prowadzenia prac z wyrobami zawierającymi azbest 
oraz środki techniczne, przy pomocy których można te prace wykonywać, precyzyjnie 
określają  przepisy.  Zarówno  wykaz  obowiązujących  aktów  prawnych  dotyczących 
wyrobów  azbestowych  jak  i  procedur  postępowania  z  azbestem  przedstawiono 
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w Programie (rozdz. 4 i rozdz. 3.1). W rozdz. 9 Prognozy Programu (Przewidywane 
oddziaływania skutków realizacji Programu na środowisko wraz z oceną znaczności)  
zaprezentowano przewidywany wpływ działań planowanych w ramach  Programu na 
obszary Natura  2000 oraz na inne,  istotne  elementy środowiska (np.  różnorodność 
biologiczną,  zwierzęta,  rośliny,  jakość  wody,  powietrza,  krajobraz)  stanowiące 
przedmiot ochrony na terenie gminy Przywidz. 
Ad. 5) i 6) Kwestię wpływu wykonywanych prac demontażowych na zwierzęta (w tym 
ptaki i  nietoperze) poruszono w rozdz. 9.4  Prognozy Programu (Oddziaływanie na  
zwierzęta).  W  rozdziale  przedstawiono,  w  jakiego  rodzaju  budynkach  mogą 
występować  chronione  gatunki  zwierząt  i  czym  mogą  skutkować  niewłaściwe 
prowadzone prace demontażowe.  Program zakłada zgodne z prawem postępowanie 
przy  użytkowaniu,  usuwaniu  i  unieszkodliwianiu  wyrobów  azbestowych.  Przyjęto 
zatem, że działania takie dotyczą również przyrodniczego aspektu prowadzenia tego 
typu prac,  w tym obowiązku uzyskania zezwolenia w trybie art. 56 ustawy o ochronie 
przyrody jeśli będzie zachodziła taka konieczność.

W związku z tym,  że wszystkie  kwestie,  których dotyczą uwagi  Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Gdańsku, zostały już omówione w projekcie Programu i Prognozie 
sporządzonej dla tego Programu, Wójt Gminy Przywidz nie widzi potrzeby wprowadzania 
zmian i uszczegółowień do sporządzonego projektu dokumentu.

Sporządziła:
/-/
J.Skierka

Wójt Gminy Przywidz

     /-/

    Marek Zimakowski
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