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W nawiązaniu do wniosku znak: OŚ.602.05.2021.02 z dnia 29 października 2021 r.

(data wpływu: 4 listopada 2021 r.), w sprawie uzgodnienia odstąpienia od przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Programu usuwania azbestu

i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec informuję, co następuje.
Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 2 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.)

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagają projekty
polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie m.in. gospodarki odpadami,

wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko.

Przedstawiony projekt dokumentu obejmuje swym zasięgiem obszar gminy wiejskiej
Bolesławiec. W granicach gminy występują obszary objęte ochroną na mocy ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1098), tj. Obszar
Specjalnej Ochrony ptaków Bory Dolnośląskie PLBO020005, specjalny obszar ochrony
siedlisk Źwirownie w Starej Olesznej (PLH020049) oraz obszary mające znaczenie dla

Wspólnoty: Wrzosowisko Przemkowskie PLH020015 i Wrzosowiska Świętoszowsko-
Ławszowskie PLH020063.

Analiza przedłożonej dokumentacji wykazała, że przedmiotowy Program opracowano
w związku z wdrażaniem działań ujętych w „Programie Oczyszczania Kraju

z Azbestu na lata 2009-2032”. Celem Programu jest zaplanowanie bezpiecznego usunięcia
i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z obszaru gminy do końca 2032r.

W ramach przedmiotowego dokumentu przewiduje się m.in. następujące działania:
— gromadzenie informacji o ilości, rodzaju i miejscach występowania wyrobów

zawierających azbest,
— monitorowanie wdrażania Programu,



— pozyskiwanie środków zewnętrznych na dofinansowanie prac związanych z usuwaniem
azbestu,

— edukacja mieszkańców w zakresie szkodliwości azbestu, obowiązków dotyczących
postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz sposobów bezpiecznego ich
usuwania i unieszkodliwiania,

— kontrola stanu wyrobów zawierających azbest,
— zabezpieczanie, demontaż, usuwanie i unieszkodliwianie azbestu oraz wyrobów

zawierających azbest.
Planowane dorealizacji zadania nie są zaliczane do grupy przedsięwzięć mogących

znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie (...). W odniesieniu do zadań mających charakter
inwestycyjny, wskazać należy, że będą one realizowane na istniejących obiektach
budowlanych, a ich zasięg będzie ograniczony do danej posesji, z której usuwane będą
wyroby zawierające azbest.

W opinii tut. organu, działania wynikające z Programu, ze względu na ich charakter
oraz lokalizację na terenach zurbanizowanych, nie powinny stanowić zagrożenia dla
środowiska, w tym dla środowiska przyrodniczego, a także ww. obszarów chronionych.

Biorąc pod uwagę powyższe,a także mając na względzie uwarunkowania, o których
mowa w art. 49 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (...),
wyrażam opinię, iż dla przedmiotowego projektu nie jest wymagane przeprowadzenie
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
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