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PODSUMOWANIE
do przyjętego „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbestz terenu

Gminy Bolesławiec”

Zgodnie z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji

o środowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zmianami) do przyjętego
dokumentu załącza się pisemne podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego
dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych,a także informację, w jaki

sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione:
1) ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko;
2) opinie właściwych organów,o których mowa w art. 57 i 58;
3) zgłoszone uwagii wnioski;
4) wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli

zostało przeprowadzone;
5) propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji

postanowień dokumentu.

Przedmiotowy dokument swoim działaniem obejmuje wyłącznie obszar Gminy Bolesławiec. Istotnym
zadaniem dokumentu jest propagowanie wśród mieszkańców postaw proekologicznych
i zachęcanie do podejmowania działań o charakterze pro-środowiskowym. Ze względu na
prognozowany rodzaji skalę wpływu dokumentu na środowisko można stwierdzić, iż nie występuje
tutaj skumulowane lub transgraniczne oddziaływanie oraz ryzyko negatywnego wpływu na zdrowia
ludzi, a także żadne inne zagrożenie dla środowiska. Celem dokumentu jest oczyszczenie terenu
gminy z wyrobów zawierających azbest, a tym samym wyeliminowanie ich szkodliwego wpływu na
zdrowie mieszkańców oraz środowiskonaturalne.

Organ administracji opracowujący projekt dokumentu może po uzgodnieniu z właściwymi organami,
o których mowa w art. 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 wymienionew art. 46 ust. 112 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

wymienionew art. 46, przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko możebyć
wymagane, jeżeli organ opracowujący dokument w uzgodnieniu z właściwym organem, o którym
mowa w 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 piśmiez 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 środowiskui 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 powyższe orazfakt, że realizacja postanowień 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,a tym samym od obowiązku sporządzenia prognozy oddziaływania założeń dokumentu
na środowisko.

O odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
poinformowano obwieszczeniem z dnia 14 grudnia 2021r., znak: OŚ.602.05.2021.04 podanym do
publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna
nr 1A, 59-700 Bolesławiec oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Gminy Bolesławiec pod adresem: http://bip.gminaboleslawiec.pl. Do przedmiotowego
obwieszczenia dołączono uzasadnienie, o którym mowaw art. 48 ust. 6 ww. ustawy.

Mając na uwadze zapisy art. 39 ww. ustawy Wójt Gminy Bolesławiec obwieszczeniem z dnia
29 października 2021r., znak: OŚ.602.05.2021.01 podał do publicznej wiadomości informację
o możliwości zapoznania się z projektem dokumentu pn. „Program usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec” w siedzibie Urzędu Gminy Bolesławiec,
w godzinach pracy urzędu. Uwagi i wnioski składać można było w okresie od 2 listopada 2021r. do
22 listopada 2021r. włącznie, pocztą tradycyjną, osobiście (ustnie do protokołu) oraz w formie
elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres:
urzadgminyQgminaboleslawiec.pl. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagiani wnioski.

Realizacja przedsięwzięć zaproponowanych w przedmiotowym dokumencie nie przyczyni się do
możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko. Planowane zadania z uwagi na ich
rodzaj, skalę i charakter oraz usytuowanie nie wymagają przeprowadzenia postępowania, o którym



mowa w Dziale VI ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku ijego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Elementem ewaluacji „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Bolesławiec” będzie ocena czy działania są w rzeczywistości na tyle skuteczne, na ile zakładano
i czy nie jest wymagana modyfikacja programu. Ewaluacja dokumentu będzie oceną stopnia jego
realizacji i osiągniętych efektów na podstawie zbioru informacji pochodzących z monitoringu,
wsparta dodatkowymi narzędziami oceny. Jeżeli działania nie będą przynosiły zakładanych
rezultatów konieczna będzie aktualizacja planu działań. Ocena wdrażania niniejszego dokumentu
opierała się będzie na okresowych sprawozdaniach (raz na 2 lata), w których określone zostaną
wskaźniki jego realizacji. Wskaźniki te pozwolą porównać przyjęte założenia z rzeczywistym
obrazem funkcjonującego systemu. Wobec powyższego opracowano wskaźniki efektywności
realizacji programu, które przedstawionow tabeli poniżej.

Tabela: Wskaźniki realizacji programu.

Lp. Wskaźnik Jednostka
1. |llość obiektów, urządzeń, instalacji z wyrobami zawierającymi azbest. Szt.

2. |llość azbestu na terenie gminy ogółem. Mg

3. |llość obiektów, urządzeń, instalacji, z których usunięto azbest. Szt.

4. |llość usuniętego azbestu. Mg

5. |Procentowa ilość usuniętego azbestu z stosunku do ilości zinwentaryzowanaej. %

6. |Nakłady poniesione na usunięcie azbestu. PLN/rok
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