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Obwieszczenie
Wójta Gminy Bolesławiec

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawyz dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r., poz. 247 ze zmianami) Wójt Gminy
Bolesławiec

podaje do publicznej wiadomości informację

o odstąpieniu od przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
dla projektu dokumentu pn. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest

z terenu Gminy Bolesławiec”

Zgodnie z art. 46 ustawyz dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowiskui jegoochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymaga projekt:

1) koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy, planu zagospodarowania przestrzennego oraz
strategii rozwoju, wyznaczający ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływaćna środowisko;

2) polityki, strategii, planu i programu w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu,
telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa,
rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywany lub przyjmowany przez
organy administracji, wyznaczający ramydla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływaćna środowisko;

3) polityki, strategii, planu i programu innegoniż wymienione w pkt 1 i 2, którego realizacja może
spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000, jeżeli nie jest on bezpośrednio
związany z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikaz tej ochrony.

Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest też wymagane
W przypadkuprojektu zmiany któregokolwiek z ww. dokumentów.

Organ administracji opracowujący projekt dokumentu może po uzgodnieniu z właściwymi organami,
o których mowawart. 57 i 58 ww. ustawy, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie
spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. Odstąpienie od przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko może dotyczyć wyłącznie projektów dokumentów
stanowiących niewielkie modyfikacje w ustaleniach przyjętych już dokumentów lub projektów
dokumentów dotyczących obszarów w granicach jednej gminy.

Wójt Gminy Bolesławiec mając na uwadze ww. zapisy prawa wystąpił do Dolnośląskiego
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu w sprawie odstąpienia od
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. „Program
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec”. W odpowiedzi ww.
organ stwierdził (pismo z dnia 9 listopada 2021 r., znak: ZNS.9022.4.122.2021.DG), że
przedmiotowy dokument należy do grupy projektów innych niż wymienione w art. 46 ust. 11 2 ustawy,



gdyż nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko. W związku z powyższym uzgodnienia, co do ewentualnej potrzeby przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przekazanego projektu dokumentu należy
dokonać z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Organ inspekcji sanitarnej wyjaśnił
również, że zgodnie z zapisem art. 47 ustawy w przypadku projektu dokumentów innych niż

wymienione w art. 46, przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko może być
wymagane, jeżeli organ opracowujący dokument w uzgodnieniu z właściwym organem, o którym
mowaw art. 57 (regionalnym dyrektorem ochrony środowiska) stwierdzi, że wyznaczają one ramy
dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub że
realizacja postanowień danego dokumentu może spowodować znaczące oddziaływanie na
środowisko.

Organ opracowujący projekt dokumentu pn. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Bolesławiec” wystąpił również do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska we Wrocławiu o uzgodnienie braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu w swoim
piśmie z dnia 3 grudnia 2021 r., znak: WSI.410.2.119.2021.KM stwierdził, że dla ww. projektu
dokumentu nie jest wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
bowiem planowane do realizacji zadania nie są zaliczane do grupy przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko. Ponadto zadania będą realizowane na istniejących obiektach
budowlanych,a ich zasięg będzie ograniczony do danej posesji, z której usuwane będą wyroby
zawierające azbest.

Biorąc pod uwagę powyższeorazfakt, że realizacja postanowień projektu dokumentu pn. „Program
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec” nie spowoduje
znaczącego oddziaływania na środowisko przy uwzględnieniu uwarunkowań określonych w art. 49
wyżej cytowanej ustawy, odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:
e natablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Bolesławiec, przy ul. Teatralnej nr 1a;
« na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bolesławiec pod

adresem hftp://bip.gminaboleslawiec.pl, gdzie zamieszczono również Uzasadnienie do
obwieszczenia o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko, zawierające informacje o uwarunkowaniach,o których mowaw art. 49 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowiskui jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.



UZASADNIENIE

1) CHARAKTER DZIAŁAŃ PRZEWIDZIANYCH W DOKUMENTACH, O KTÓRYCH MOWA
W ART.46 I ART. 47 UST. 1, W SZCZEGÓLNOŚCI:

a) Stopień, w jakim dokument _ustala_ramy_dla_ późniejszej realizacji przedsięwzięć,
w odniesieniu do usytuowania, rodzajui skali tych przedsięwzięć:
Projekt „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Bolesławiec” jest dokumentem, którego głównym celem jest: „Oczyszczenie terenu Gminy
Bolesławiec z wyrobów zawierających azbest, a tym samym wyeliminowanie ich
szkodliwego wpływu na zdrowie mieszkańcóworaz środowisko naturalne”. Cel ten będzie
realizowany poprzez wyznaczone w harmonogramie na lata 2022-2032 zadania. Szczegółowy
harmonogram znajduje się w przedmiotowym projekcie dokumentu, który stanowi załącznik do
niniejszego wniosku. Zadania zaproponowane w projekcie dokumentu nie znajdują swojego
odzwierciedlenia w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r., poz. 1839), ale
ich systematyczna realizacji poprawi jakość środowiska i wyeliminuje azbest z otoczenia
mieszkańców gminy.

b) Powiązania z działaniami przewidzianymi w innych dokumentach.
Znacząco rolę w definiowaniu polityki ochrony środowiska Gminy Bolesławiec pełnią zapisy
zawarte w opracowaniach szczebla krajowego, wojewódzkiego i powiatowego, m.in. takie jak:
e Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032;
e Krajowy program zapobiegania powstawaniu odpadów;
e Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016-2022;
« Wojewódzki Program Ochrony Środowiska Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2017

z perspektywą do 2021 roku;
e Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Bolesławieckiego na lata 2017-2020

z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024;
e Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bolesławiec na lata 2021-2024 z perspektywą do

roku 2028.
Projekt ww. dokumentui cele w nim zawarte są spójne z opracowaniami wyższego szczebla.

c) Przydatność w_uwzględnieniu_ aspektów środowiskowych, w szczególności w_celu

d)

wspierania zrównoważonego rozwoju, oraz_we wWdrażaniu_prawa_ wspólnotowego
w dziedzinie ochrony środowiska.
Projekt dokumentu zawiera podstawowe zagadnienia odnośnie polityki związanej
z usuwaniem azbestu i jego wyrobów wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.
Przedstawia diagnozę stanu środowiska, definiuje główne problemy, a także wyznacza zadania,
których realizacja umożliwi osiągnięcie celu, o którym mowaw pkt. a).

Powiązaniaz problemami dotyczącymi ochrony środowiska.
Na podstawie opisu aktualnego stanu środowiska, uwarunkowań zewnętrznych
i wewnętrznych dokonano wyboru najistotniejszego celu i zadań, których realizacja przyczyni się
w najbliższej przyszłości do poprawy stanu środowiska naturalnego na terenie Gminy
Bolesławiec. Cel ten jest spójny z celami i priorytetami zapisanymi w innych dokumentach
strategicznych m.in. na poziomie gminy, powiatu, województwa i zapewni rozwój gospodarczy,
polepszenie warunków życia mieszkańców przy zachowaniu walorów środowiska naturalnego.



2) RODZAJI SKALA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO,W SZCZEGÓLNOŚCI:
a) Prawdopodobieństwo wystąpienia, czas trwania, zasięg, częstotliwość i odwracalność

oddziaływań.
Oddziaływania będą miały miejsce jedynie na etapie usuwania azbestu i jego wyrobów,
a swoim zasięgiem obejmowały będę nieruchomości, na których azbest został
zinwentaryzowany. Do oddziaływań tych można zaliczyć emisję hałasu, pyłów w formie włókien
azbestowych i emisję odpadów (zdjęte płyty azbestowo-cementowe). Oddziaływania te będą
miały charakter krótkotrwały i odwracalny.

b) Prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań skumulowanych lub transgranicznych.
Nie stwierdzono oddziaływań skumulowanych.
Z uwagi na fakt, że teren, z którego będzie usuwany azbest i jego wyroby znajduje się
w znacznej odległości od granic kraju, nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

c) Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska.
Nie przewiduje się wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi i zagrożenia dla środowiska podczas
usuwania azbestu i jego wyrobów pod warunkiem, że prace te będą wykonywane zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami BHP.

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 terenie Gminy Bolesławiec brak jest terenów o szczególnych właściwościach, spełniających
wymagania przedmiotowego punktu. Wszystkie działania przewidziane w projekcie programu
mają na celu poprawę stanu środowiska przyrodniczego i ochronę zdrowiai ludzi.

b) Formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody oraz obszary podlegające ochronie zgodnie z prawem międzynarodowym.
e Parki narodowe:nie występują;
e Rezerwaty przyrody: nie występują;
e Parki krajobrazowe: nie występują;
e Obszary chronionego krajobrazu: nie występują;
e Obszary Natura 2000: PLB020007 Żwirownie w Starej Olesznej; PLBO20005 Bory

Dolnośląskie; PLH020015 Wrzosowisko Przemkowskie; PLH020063 Wrzosowisko
Świętoszowsko-Ławszowskie;

e Użytki ekologiczne: nie występują;
e Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe: nie występują;
e Pomniki przyrody: 35 pomników przyrody żywej i 3 pomniki przyrody nieożywionej.


