
                                                   Bedlno, 8.04.2014r.
RiOŚ.6220.2.2014

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY  BEDLNO

O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA  STRATEGICZNEJ OCENY 
ODDZIAŁYWANIA  NA ŚRODOWISKO  DLA  PROJEKTU 

„PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 
Z TERENU GMINY  BEDLNO”

Na podstawie  art.  48  ust.  4  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  2013 r.  poz. 1235 ze zm.)

informuję
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu 
dokumentu pn.: „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bedlno”.

Zgodnie z art. 48 ust. 1 i 2  ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 
2013  r.   poz.  1235  ze  zm.),  organ  opracowujący projekt  dokumentu,  może  po  uzgodnieniu  z 
właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie 
spowoduje  znaczącego  oddziaływania  na  środowisko,  a  projekt  dokumentu  dotyczy obszaru  w 
granicach jednej gminy.
W  związku  z  powyższym  Wójt  Gminy  Bedlno  pismami  znak:  RiOŚ.6220.2.2014 z  dnia 
28.02.2014r.   wystąpił   do  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  w  Łodzi  oraz   do 
Państwowego  Wojewódzkiego  Inspektora  Sanitarnego  w  Łodzi  o  wyrażenie  opinii  co  do 
konieczności   przeprowadzenia  strategicznej  oceny  oddziaływania  na  środowisko  dla  projektu 
dokumentu pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bedlno”.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem  znak: WSI-II.410.1.2014.AR z dnia 
19.03.2014r.  (data  wpływu do siedziby tut.  urzędu:  21.03.2014 r.  )  w oparciu o przedstawione 
materiały zawierające uwarunkowania,  o których mowa w art. 49 z dnia 3 października 2008 roku 
o  udostępnieniu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  ochronie 
środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z  2013 r.  poz. 1235 ze zm.), 
odstąpił  od  przeprowadzenia  strategicznej  oceny  oddziaływania  na  środowisko  dla   projektu 
„Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bedlno” uznając, że realizacja 
postanowień przedmiotowego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko 
ponieważ:
-  projekt programu dotyczy tylko jednej gminy,
-   projekt  programu  przewiduje  wyeliminowanie  znajdujących  się  na  terenie  Gminy  Bedlno 
wyrobów azbestowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
-  w  ramach  realizacji  założeń  projektu  nie  przewiduje   się  budowy  składowiska  odpadów 
zawierających azbest.
-  realizacja  założeń   projektu  przewiduje  zastosowanie  procedur  minimalizujących 
prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi,
- realizacja założeń projektu nie przewiduje oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo oraz 
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obszary  chronione wymienione w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. 
Dz. U.  z 2013r. poz. 627 ze zm.),
-  projekt  programu  jest  powiązany  z  dokumentami  wyższego  rzędu  tzn.  z  „Programem 
Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”,
- projekt przewiduje monitoring realizacji programu oraz jego aktualizację,
- nie przewiduje się wystąpienia oddziaływań skumulowanych i oddziaływania transgranicznego.

Państwowy   Wojewódzki  Inspektor  Sanitarny  w  Łodzi  pismem   znak: 
PWIS.NSOZNS.9022.1.88.2014.AM  z  dnia  18.03.2014  (data  wpływu  do  siedziby  tut.  urzędu: 
31.03.2014  r.)  uzgodnił  pozytywnie  odstąpienie  od  przeprowadzenia  strategicznej  oceny 
oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z 
terenu  Gminy  Bedlno”.  Państwowy Wojewódzki   Inspektor  Sanitarny  uzasadniając  stanowisko 
stwierdził,  że  zgodnie z art. 48 ust.1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenie 
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z  2013 r.  poz. 1235 ze zm.)  odstąpienie może dotyczyć 
wyłącznie projektów, których realizacja  postanowień nie spowoduje znaczącego oddziaływania na 
środowisko i  które stanowią  niewielkie  modyfikacje  przyjętych już dokumentów lub projektów 
dokumentów  dotyczących  obszarów  w  granicach  jednej  gminy,   co  ma  zastosowanie  w 
przedmiotowym przypadku.  Z przedłożonych  dokumentów   wynika, że projekt „Programu...” 
dotyczy obszaru jednej gminy i nie przewiduje realizacji przedsięwzięć, o których mowa w § 2 ust.  
1 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.)
Głównym celem „Programu…” jest sukcesywna likwidacja oddziaływania wyrobów zawierających 
azbest  na  środowisko,  a   tym samym  wyeliminowanie  negatywnych  skutków działających na 
zdrowie  i  życie  człowieka.  Projekt  dokumentu   przewiduje   unieszkodliwianie  wyrobów 
zawierających azbest  
poprzez  składowanie  na  specjalistycznych   składowiskach  odpadów  zawierających  azbest 
położonych jak najbliżej  Gminy Bedlno tj.   Płoszów, Pukinin  woj.  łódzkie oraz   Konin woj. 
wielkopolskie.
Z przeprowadzonej w ramach opracowania projektu „Programu...” w lipcu 2012r. inwentaryzacji 
wynika, że na terenie gminy znajduje się 625 843  m2 (tj. 6884,273 Mg)   wyrobów zawierających 
azbest w postaci płyt dachowych drobno falistych,  grubo falistych  oraz płyt płaskich typu „karo”. 
Najwięcej wyrobów zawierających azbest w postaci pokryć dachowych  znajduje się na terenie 
sołectwa   Wola  Kałkowa   i  wynosi   34  167  m2 tj.  375,837  Mg.  Podczas  przeprowadzanej 
inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest stwierdzono, że na terenie Gminy Bedlno występują:

− 54 obiekty  (11 563 m2),   w których  wymagane jest pilne usunięcie,  wymiana na wyrób 
bezazbestowy lub    zabezpieczenie  - I stopień  pilności,

− 117 obiektów   (38 448 m2) wymaga  ponownej  oceny  w terminie do  1 roku - II stopień 
pilności,

− 2 154 obiekty   (575 832 m2) wymagają   ponownej  oceny  w terminie 5 lat – III stopień 
pilności. 

Proces usuwania wyrobów azbestowych odbywać się będzie zgodnie z przepisami zawartymi m.in. 
ustawie z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (t.j. Dz.U. z  
2004  r.  Nr  3,  poz.  20  ze  zm.)  i  jej  przepisami  wykonawczymi,  które  w  szczegółowy sposób 
określają  zasady  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  zabezpieczaniu  i  usuwaniu  wyrobów 
zawierających  azbest   oraz  sposobu  zminimalizowania  pylenia  tego  minerału  do  środowiska. 
Przedmiotowy „ Program….” realizuje cele i założenia Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na 
lata 2009-2032.

Biorąc pod uwagę  powyższe  opinie   oraz uwarunkowania określone  w art. 49 ustawy z dnia 3 
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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 
2013 r.  poz. 1235 ze zm.), odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko dla projektu dokumentu: „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu 
Gminy Bedlno”.

Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla 
projektu  dokumentu  pn.  „Program  usuwania  wyrobów  zawierających  azbest  z  terenu  Gminy 
Bedlno” zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji  Publicznej  Urzędu Gminy w Bedlnie   i 
wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Bedlnie.

Wójt Gminy Bedlno
mgr inż Krzysztof Kołach
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