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WSTĘP

Przedmiotem niniejszej Prognozy Oddziaływania Na Środowisko jest projekt Programu
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sztabin na lata 2014 – 2032
(dalej zwany Programem) będący aktualizacją dotychczasowego „Programu usuwania
wyrobów zawierających azbest w Gminie Sztabin", uchwalonego 13 kwietnia 2007 r.
Uchwałą Nr V/26/07 Rady Gminy Sztabin.
Powyższy dokument został opracowany na zlecenie Gminy Sztabin przez firmę
EKOTON Sp. z o. o. z Białegostoku. W celu opracowania aktualizacji w/w dokumentu
została przeprowadzona aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest
na terenie Gminy Sztabin, w formie spisu z natury. Aktualizacja inwentaryzacji była
współfinansowana

przez

Ministerstwo

Gospodarki

w

ramach

realizacji

zadania

wynikającego z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032.
W ramach prac przeprowadzonych w 2014 r. zinwentaryzowane zostały wyroby
zawierające azbest należące do osób fizycznych i prawnych z terenu Gminy Sztabin,
z uwzględnieniem numerów działek i obrębów ewidencyjnych. W trakcie inwentaryzacji
została również wykonana dokumentacja fotograficzna będąca w posiadaniu Urzędu
Gminy Sztabin.
Wyroby należące do osób prawnych z terenu Gminy Sztabin zostały zestawione
tabelarycznie

i

pismem

przekazane

do

Urzędu

Marszałkowskiego

Województwa

Podlaskiego. Kopia pisma znajduje się w posiadaniu Urzędu Gminy Sztabin.
Ponadto przygotowana została warstwa (azbest-Gm.Sztabin.shp) zawierająca obrysy
obiektów zawierających azbest z przypisanymi do obiektów atrybutami: numerem działki
ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego. Warstwa przygotowana została zgodnie
z załącznikiem do konkursu AZBEST-2014! zamieszczonym na stronie internetowej
Ministerstwa Gospodarki. Warstwa w formacie ESRI Shapefile znajduje się w posiadaniu
Urzędu Gminy Sztabin.

Podstawa prawna
Podstawę

prawną

wykonania

niniejszego

opracowania

stanowi

ustawa

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. 2013, poz. 1235). Zgodnie z art. 46 w/w ustawy opracowujący
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dokumenty planów i programów jest zobowiązany do przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko.
Poprzez przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko rozumie się
postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji polityki,
strategii, planu lub programu, obejmujące w szczególności:


uzgodnienie

stopnia

szczegółowości

informacji

zawartych

w

Prognozie

oddziaływania na środowisko,


sporządzenie Prognozy oddziaływania na środowisko,



uzyskanie wymaganych ustawą opinii,



zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.

Wobec

powyższego, Urząd Gminy

w

Sztabinie,

w

czerwcu 2014

r.,

wystąpił

do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku o zakres i stopień szczegółowości
informacji zawartych w Prognozie Oddziaływania Na Środowisko. Przy sporządzeniu
niniejszego dokumentu uwzględnione zostały otrzymane ustalenia.
Po przygotowaniu projektu Prognozy organ opracowujący projekt poddawanego ocenie
dokumentu przedstawia go, wraz z Prognozą Oddziaływania Na Środowisko, opiniowaniu
przez organy ochrony środowiska, inspekcji sanitarnej oraz zapewnia możliwość udziału
społeczeństwa. 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:


ustalenia zawarte w Prognozie oddziaływania na środowisko;



opinie właściwych organów;



zgłoszone uwagi i wnioski;



wyniki

postępowania

dotyczącego

transgranicznego

oddziaływania

na środowisko (jeżeli zostało przeprowadzone);


propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu
skutków realizacji postanowień dokumentu.
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Cel Prognozy Oddziaływania Na Środowisko
Nadrzędnym celem Prognozy jest określenie potencjalnych skutków w środowisku, jakie
mogą wystąpić po wdrożeniu zapisów Programu usuwania wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Sztabin na lata 2014 – 2032, jak również sformułowanie zaleceń
o charakterze przeciwdziałania lub minimalizacji dla wszelkich jego negatywnych
oddziaływań. Prognoza powinna wspierać proces decyzyjny dla realizacji inwestycji
ingerujących w stan środowiska. Celem przeprowadzenia niniejszej Prognozy jest przede
wszystkim ocena stopnia i sposobu uwzględnienia zagadnień ochrony środowiska
we

wszystkich

częściach

Programu

oraz

identyfikacja

potencjalnych

skutków

środowiskowych wdrażania zapisów Programu.

Zakres Prognozy Oddziaływania Na Środowisko
Zawartość merytoryczna Prognozy oparta została o zapisy art. 51 pkt. 2 ustawy
z 3 października 2008 r. Wobec powyższego Prognoza Oddziaływania Na Środowisko
Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sztabin na lata 2014 –
2032 zawiera:


informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu
oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami,



informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,



propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji
postanowień

projektowanego

dokumentu

oraz

częstotliwości

jej

przeprowadzania,


informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,



streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym;

określa, analizuje i ocenia:


istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku
braku realizacji projektowanego dokumentu,



stan

środowiska

na

obszarach

objętych

przewidywanym

znaczącym

oddziaływaniem,


istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji
projektowanego
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podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody,


cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym,
wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego
dokumentu oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska
zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu,



przewidywane znaczące oddziaływanie, w tym oddziaływania bezpośrednie,
pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe
i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele
i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru,
a także na środowisko, a w szczególności na: różnorodność biologiczną,
ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz,
klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra, materialne, z uwzględnieniem
zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami
na te elementy;

przedstawia:


rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie i kompensację
przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być
rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele
i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru,



biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele
i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru –
rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym
dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania
oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań
alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających
z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.

Informacje zawarte w Prognozie oddziaływania na środowisko zostały opracowane
stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny oraz dostosowane do zawartości i
stopnia szczegółowości projektowanego dokumentu oraz etapu przyjęcia tego dokumentu
w procesie opracowywania projektów dokumentów powiązanych z tym dokumentem.
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1. INFORMACJE O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH
PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ JEGO
POWIĄZANIACH Z INNYMI DOKUMENTAMI

Ze względu na szkodliwość wyrobów azbestowych dla zdrowia ich produkcja zakazana
została w Polsce ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów
zawierających azbest, zgodnie z którą do 28 września 1998 r. zakończono produkcję płyt
azbestowo-cementowych, zaś od 28 marca 1999 obowiązuje całkowity zakaz obrotu
azbestem i wyrobami go zawierającymi.
W kolejnych latach wprowadzono wiele uregulowań prawnych dotyczących postępowania
z azbestem i usuwania wyrobów zawierających azbest. Nakładają one obowiązek
inwentaryzacji azbestu na właścicieli i zarządców budynków, budowli, instalacji urządzeń
oraz

terenów,

gdzie

znajduje

się

azbest

lub

wyroby

zawierające

azbest.

W stosunku do posiadaczy odpadów zawierających azbest nałożono obowiązki, polegające
na przestrzeganiu odpowiednich procedur podczas usuwania, transportu oraz składowania
tych wyrobów. Azbest został zakwalifikowany przez ustawę Prawo ochrony środowiska
jako substancja stwarzająca szczególne zagrożenie dla środowiska i powinien być
wykorzystywany, przemieszczany, eliminowany przy zachowaniu szczególnych środków
ostrożności i bezpieczeństwa w stosunku do zdrowia ludzi i środowiska.
Uzupełnieniem

polskich

przepisów

prawnych

dotyczących

azbestu

jest

Program

Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 (POKzA) przyjęty przez Radę Ministrów
w dniu 15 marca 2010 r.
Celem Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sztabin na lata
2014 – 2032 jest wyeliminowanie negatywnego wpływu wyrobów zawierających azbest
na zdrowie mieszkańców i środowisko naturalne oraz bezpieczne usunięcie azbestu
i zdeponowanie go na wyznaczonych składowiskach, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawnymi. Program podzielono na trzy główne części:


Część podstawowa zawiera ogólne informacje dotyczące azbestu, jego
szkodliwości,

sposobie

bezpiecznego

postępowania

z

wyrobami

zawierającymi azbest, jak również informacje, wynikające z realizacji
POKzA.

W

części

tej

przedstawiono

podstawy

prawne

dotyczące

bezpiecznego postępowania z odpadami azbestowymi oraz obowiązki z nich
wynikające. W części podstawowej zawarto dodatkowo charakterystykę
Gminy Sztabin.

© EKOTON Sp. z o.o.

8

Prognoza Oddziaływania Na Środowisko Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sztabin na lata 2014-2032



Część programowo - techniczna zawiera analizę (ilość i rodzaj) wyrobów
zawierających azbest zlokalizowanych na terenie Gminy Sztabin. Analiza
oparta została o dane uzyskane ze szczegółowej inwentaryzacji wyrobów
zawierających azbest na terenie Gminy Sztabin przeprowadzonej od
czerwca do sierpnia 2014 r. Inwentaryzacja przeprowadzona w 2014 roku
była aktualizacją inwentaryzacji jaką posiadała Gmina Sztabin. Dane z
inwentaryzacji 2014 r. uaktualniły i zweryfikowały dane posiadane
dotychczas przez Gminę oraz uszczegółowiły informacje o lokalizacji
poszczególnych wyrobów przypisując in numer działki geodezyjnej i numer
obrębu ewidencyjnego.



Część ekonomiczno – finansowa określa koszty demontażu, transportu
i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych oraz koszty wdrażania Programu.
Część ta uwzględnia dodatkowo możliwości finansowania i pozyskiwania
środków pozabudżetowych ze wskazaniem potencjalnych funduszy, a także
informacje o sposobie zarządzania niniejszym Programem.

W celu uzyskania rzetelnych informacji na temat ilości, stanu i rozmieszczenia wyrobów
zawierających azbest na terenie Gminy Sztabin, w 2014 roku przeprowadzono
aktualizację inwentaryzację wyrobów azbestowych. Źródłem danych, będących podstawą
do sporządzenia niniejszego Programu, była baza danych dotycząca azbestu i wyrobów
zawierających azbest, utworzona w oparciu o informacje o wyrobach azbestowych
i miejscu ich występowania uzyskane przez ankieterów w wyniku spisu „z natury”
oraz ankietyzacji właścicieli. Dane dotyczą wyrobów zawierających azbest będących
własnością głównie osób fizycznych ale również - osób prawnych. W trakcie wizji
lokalnej, odpowiednio przeszkoleni i oznakowani ankieterzy odwiedzili każdą posesję
należącą do osób fizycznych, oraz nieruchomość będącą we władaniu podmiotów
prawnych. Ankieterzy podczas wizji lokalnej wypełniali ankietę we współpracy z
właścicielem posesji, a w przypadku nieobecności lub nie wyrażenia zgody na współpracę
przy uzupełnianiu ankiet, dokonano tzw. spisu „z natury”, określając szacunkową ilość,
rodzaj i stan wyrobów azbestowych. W czasie inwentaryzacji wykonywana była również
dokumentacja fotograficzna.
Na

podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji

stwierdzono

występowanie trzech

rodzajów wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Sztabin. Są to płyty
azbestowo-cementowe typu „karo”, płyty dachowe faliste oraz rury wodociągowe
azbestowo-cementowe.
Na podstawie uzyskanych danych ilościowych oszacowano koszty usunięcia wyrobów
zawierających abzest z terenu Gminy Sztabin oraz wskazano potencjalne źródła
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finansowania przedsięwzięć, polegających na usuwaniu i unieszkodliwianiu azbestu.
Zaproponowano także wskaźniki monitorowania realizacji Programu usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Sztabin na lata 2014 – 2032.
Strategię usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sztabin
oparto na następujących kierunkach działań:
1) Inwentaryzacja – rozpoznanie ilości i rodzaju wyrobów azbestowych
zlokalizowanych na terenie Gminy Sztabin, w oparciu o informacje składane
przez właścicieli i zarządców obiektów do Urzędu Gminy,
2) Baza danych – opracowanie bazy informacyjnej zawierającej dane
dotyczące lokalizacji, ilości i stanu wyrobów zawierających azbest
na

terenie

Gminy

Sztabin,

na

podstawie

informacji

uzyskanych

z przeglądów realizowanych przez właścicieli lub zarządców obiektów
i urządzeń budowlanych na mocy rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów
i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających
azbest,
3) Aktualizacja bazy danych – zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra
Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie
wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania
i

oczyszczania

instalacji

lub

urządzeń,

w

których

były

lub

są

wykorzystywane wyroby zawierające azbest, wyroby zawierające azbest
wykorzystuje się w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska
i zdrowia ludzi w terminie do dnia 31 grudnia 2032 roku. Zgodnie z § 10
tego rozporządzenia wyroby zawierające azbest, instalacje lub urządzenia
zawierające azbest, drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest, rury
azbestowo-cementowe

oraz

usunięte

wyroby

zawierające

azbest

inwentaryzuje się poprzez sporządzenie spisu „z natury”. Wykorzystujący
wyroby

zawierające

zawierających
właściwemu
przedsiębiorcą

azbest

azbest"

przedkłada

corocznie

marszałkowi
przedkłada

w

"Informację

terminie

województwa.

do

Osoba

„Informację…”

o

dnia

31

wyrobach
stycznia

fizyczna

niebędąca

odpowiednio

wójtowi,

burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Informację sporządza się w dwóch
egzemplarzach: jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej
właściwemu organowi a drugi egzemplarz przechowuje się przez okres
jednego roku, do czasu sporządzenia następnej „Informacji…”. Należy
opracować i wdrożyć metodę aktualizacji danych dotyczących lokalizacji,
ilości i stanu wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Sztabin.
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Wójt, burmistrz, prezydent miasta a także marszałek województwa na
bieżąco aktualizuje Bazę Azbestową – www.bazaazbestowa.gov.pl
4) Przepływ

informacji

–

przedkładanie

marszałkowi

województwa

przez Wójta Gminy Sztabin raz na rok, do 31 marca za poprzedni rok
kalendarzowy informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania
azbestu, wg określonego wzoru (Rozporządzenie Ministra Środowiska
z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi
województwa

informacji

o

występowaniu

substancji

stwarzających

szczególne zagrożenie dla środowiska - Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1033
ze zm.). Zgodnie ze zmianą rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2012 r.
informacje dotyczące wyrobów zawierających azbest są bezpośrednio
wprowadzane przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta do bazy
azbestowej

administrowanej

przez

ministra

właściwego

do

spraw

gospodarki, dostępnej za pośrednictwem sieci Internet pod adresem
www.bazaazbestowa.gov.pl prowadzonej w formie elektronicznej przy
użyciu systemu teleinformatycznego w rozumieniu ustawy o informatyzacji.
5) Monitoring usuwania odpadów azbestowych – zaktywizowanie działań
dyspozycyjno – kontrolnych nadzoru usuwania azbestu oraz usprawnienie
monitoringu

bezpiecznego

usuwania

wyrobów

zawierających

azbest

i składowania odpadów azbestowych,
6) Edukacja

ekologiczna

mieszkańców

Gminy

–

zwiększenie

poprzez

organizację

świadomości
kampanii

ekologicznej
informacyjnej

dotyczącej szkodliwości azbestu i jego wyrobów dla zdrowia i życia,
a także bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających
azbest,

kampanie

reklamowo

-

propagandowe

promujące

właściwe

postępowanie z odpadami azbestowymi,
7) Monitoring realizacji Programu – wdrożenie monitoringu realizacji
Programu oraz unieszkodliwiania odpadów azbestowych,
8) Usuwanie wyrobów zawierających azbest – bezpieczne usunięcie wyrobów
zawierających azbest zgodnie z przepisami prawa i ich unieszkodliwienie.
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sztabin na lata 2014 –
2032 zakłada realizację następujących zadań:
 gromadzenie przez wójta informacji o ilości, rodzaju i miejscach występowania
wyrobów azbestowych oraz coroczne przekazywanie pozyskanych informacji
Marszałkowi

Województwa

wykorzystaniem

informatycznego - www.bazaazbestowa.gov.pl,
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 opracowanie i późniejsza aktualizacja Programu usuwania azbestu,
 współpraca z Marszałkiem Województwa w zakresie inwentaryzacji wyrobów
zawierających azbest oraz opracowywania Programów usuwania wyrobów
zawierających azbest, w szczególności w zakresie lokalizacji składowisk odpadów
zawierających azbest,
 współpraca z organami kontrolnymi (inspekcja sanitarna, inspekcja pracy,
inspekcja nadzoru budowlanego, inspekcja ochrony środowiska)
 współpraca z organizacjami społecznymi wspierającymi realizację Programu,
 współpraca z mediami w celu propagowania odpowiednich inicjatyw społecznych
oraz rozpowszechniania informacji dotyczących zagrożeń powodowanych przez
azbest,
 przeprowadzenie szkoleń lokalnych w zakresie usuwania wyrobów zawierających
azbest z terenu nieruchomości bez korzystania z usług wyspecjalizowanych firm,
 organizowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości
przy wykorzystaniu pozyskanych na ten cel środków krajowych lub unijnych,
z uwzględnieniem zasad zawartych w Programie,
 inspirowanie właściwej postawy obywateli w zakresie obowiązków związanych
z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest związane jest z dużymi kosztami i w związku
z tym harmonogram realizacji usuwania wyrobów zawierających azbest został podzielony
na 3 okresy:
1) 2014 – 2018 r.
2) 2019 – 2025 r.
3) 2026 – 2032 r.

Na podstawie danych z POKzA założono, iż w pierwszym okresie zostanie usunięte 28 %
wyrobów azbestowych, w drugim okresie – 35 %, natomiast w ostatnim okresie pozostałe
37 %.
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Opracowanie analizowanego Programu związane jest z realizacja zapisów zawartych
w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 , którego celem jest:


usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,



minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością
azbestu na terytorium kraju,



likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sztabin na lata 2014 –
2032 został przygotowany z uwzględnieniem obowiązujących aktów prawnych i jest
zgodny z kierunkami wyznaczonymi w Planie Gospodarki Odpadami Województwa
Podlaskiego na lata 2012-2017 – który wyznaczył kierunki działań dla odpadów
zawierających azbest, tj.:
 informowanie społeczeństwa o zagrożeniu zdrowia ludzi przy samodzielnym
usuwaniu wyrobów zawierających azbest,
 zapewnienie finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest przez
fundusze ochrony środowiska,
 monitoring prawidłowego postępowania z odpadami zawierającymi azbest,
szczególnie wśród indywidualnych posiadaczy i firm zajmujących się demontażem
wyrobów budowlanych zawierających azbest,
 modernizacja i/lub budowa składowisk (kwater) na odpady azbestowe lub
zagospodarowanie azbestu metodami innymi niż składowanie,
 wspieranie

inicjatyw

zmierzających

do

usuwania

wyrobów

budowlanych

zawierających azbest.
Opracowany Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sztabin
na lata 2014 – 2032 jest zgodny z Programem usuwania wyrobów zawierających azbest
z terenu województwa podlaskiego, którego nadrzędnym długoterminowym celem jest
likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na zdrowie człowieka i środowisko.
Analizowany w ramach niniejszej prognozy Program usuwania wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Sztabin na lata 2014 – 2032 jest ściśle związany i wypełnia
zobowiązania

wynikające

z

nadrzędnych

dokumentów

na poziomie lokalnym, wojewódzkim i krajowym).
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2. INFORMACJE O METODACH ZASTOSOWANYCH PRZY
SPORZĄDZANIU PROGNOZY

Prognoza Oddziaływania Na Środowisko, stanowi integralną część Programu usuwania
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sztabin na lata 2014 – 2032. Prognoza
została sporządzona w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków
realizacji planów i programów, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235).
Przy opracowaniu niniejszej Prognozy zastosowano metody opisowe i porównawcze.
W początkowej fazie zapoznano się z zapisami projektu Programu oraz z obowiązującymi
dokumentami nadrzędnymi w stosunku do projektowanego dokumentu. Następnie
dokonano charakterystyki istniejącego stanu zasobów środowiska, ze szczególnym
uwzględnieniem przewidywanych znaczących oddziaływań oraz obszarów prawnie
chronionych i tendencji niektórych zjawisk. Na podstawie analizy aktualnego stanu
środowiska na terenie Gminy Sztabin zidentyfikowane zostały największe problemy
środowiskowe.
Kolejnym etapem było określenie powiązania pomiędzy założeniami analizowanego
dokumentu, a istniejącymi problemami środowiskowymi. Późniejszy etap sporządzania
Prognozy obejmował określenie wpływu realizacji wyznaczonych w Programie usuwania
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sztabin na lata 2014 – 2032 kierunków
działań.
Zastosowana w tym miejscu subiektywna ocena skutków porealizacyjnych jest spójna
z wytycznymi określonymi w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania
na środowisko.
Informacje zawarte w Prognozie opracowane zostały stosownie do stanu współczesnej
wiedzy i metod oceny oraz dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości
analizowanego dokumentu.
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3. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD
ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ
PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI
JEJ PRZEPROWADZANIA

Monitoring Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sztabin
na lata 2014 – 2032 powinien być prowadzony systematycznie przez cały okres realizacji
zadań Programu. Monitoring powinien być prowadzony w oparciu o Bazę Azbestową
zamieszczoną na stronie www.bazaazbestowa.gov.pl. Dodatkowo w poniższej tabeli
przedstawiono listę proponowanych wskaźników monitorowania służących do oceny
skuteczności wdrażania Programu.

Tabela 1 Wskaźniki monitorowania
L.p.

Wskaźnik

Jednostka

1

Ilość obiektów, urządzeń, instalacji, w których zlokalizowane
są wyroby zawierające azbest

szt.

2

Ilość unieszkodliwionych odpadów azbestowych

Mg, m2

Stopień realizacji Programu
3

%

(stosunek ilości usuniętych wyrobów do ilości
zinwentaryzowanej przed realizacją Programu)

4

Ilość wniosków zgłoszonych przez właścicieli chcących usunąć
posiadane wyroby azbestowe

szt.

5

Nakłady finansowe poniesione na realizację Programu

tys. zł.

6

Ilość dzikich wysypisk odpadów zawierających azbest

szt.

Źródło: Opracowanie własne EKOTON Sp. z o.o. na podst. „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest w
Gminie Sztabin" (2007 r.)

Ocena realizacji założeń przedstawionych w Programie prowadzona będzie poprzez ocenę
dynamiki

zmian

wskazanych

parametrów.

Monitoring

zapewni

bieżącą

analizę

oraz kontrolę zgodności założonych zadań i terminów ich wykonania z rzeczywistymi
działaniami

podejmowanymi

przez

oraz Gminę Sztabin.
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4. INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM
ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO

Właściwe usuwanie wyrobów zawierających azbest, ich transport oraz unieszkodliwianie
przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz z zachowaniem przepisów
prawa, nie będzie powodowało negatywnego oddziaływania na środowisko. Działania
związane z realizacją Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Sztabin na lata 2014 – 2032 będą miały jedynie charakter lokalny, przez co nie wystąpi
ryzyko oddziaływań transgranicznych.

5. STRESZCZENIE SPORZĄDZONE W JĘZYKU
NIESPECJALISTYCZNYM

Przedmiotem niniejszej Prognozy Oddziaływania Na Środowisko jest projekt Programu
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sztabin na lata 2014 – 2032.
Podstawę prawną wykonania Prognozy stanowi ustawa z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013,
poz. 1235). Zgodnie z art. 46 w/w ustawy opracowujący dokumenty planów i programów
jest zobowiązany do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Nadrzędnym celem Prognozy jest określenie potencjalnych skutków w środowisku, jakie
mogą wystąpić po wdrożeniu zapisów Programu, jak również sformułowanie zaleceń
o charakterze przeciwdziałania lub minimalizacji dla wszelkich jego negatywnych
oddziaływań.

Prognoza

dotyczy

analizy

i

oceny

środowiska

przyrodniczego

oraz problemów jego ochrony wraz z identyfikacją przewidywanych znaczących
oddziaływań będących następstwem ustaleń zawartych w Programie.
Prognoza oddziaływania na środowisko ma na celu sprawdzenie stopnia uwzględnienia,
w Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sztabin na lata
2014 – 2032 celów ochrony środowiska i priorytetów ekologicznych ustanowionych
na szczeblu regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Porównanie zapisów Programu
z dokumentami wyższego rzędu ukazuje, pełną zgodność głównych celów i priorytetów
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ekologicznych w zakresie usuwania azbestu. Nie stwierdzono celów sprzecznych
i wykluczających się.
Analizie i ocenie poddano przewidywane znaczące oddziaływanie na środowisko.
W wyniku analizy stwierdzono, iż sukcesywne usuwanie wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Sztabin, przy założeniu przestrzegania przepisów prawa podczas
demontażu, nie spowoduje negatywnego oddziaływania na środowisko a suma korzyści
wynikających z realizacji działań przekracza potencjalne zagrożenie.
Podsumowując należy stwierdzić, że realizacja przedmiotowego Programu będzie miała
pozytywny

wpływ

na

stan

środowiska

w

Gminie

Sztabin

a

w

szczególności

na zdrowie mieszkańców. Stwierdzone w ramach opracowywania Prognozy negatywne
oddziaływania są nieliczne i w większości maja charakter krótkoterminowy i lokalny.
Wykazano również możliwość wyeliminowania negatywnego charakteru powyższych
oddziaływań

poprzez

stosowanie

odpowiednich

standardów

i

procedur

podczas

wykonywania prac podczas usuwaniu azbestu, jego transportu, i składowania. Należy
jednocześnie zauważyć, że obowiązki te wynikają wprost z obowiązujących przepisów.

6. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCEGO STANU
ŚRODOWISKA ORAZ POTENCJALNE ZMIANY TEGO STANU W
PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PROJEKTOWANEGO
DOKUMENTU
6.1. Stan środowiska w Gminie Sztabin

Gmina Sztabin leży w powiecie augustowskim, w północnej części województwa
podlaskiego. Obszar gminy ma charakter wyspy otoczonej dookoła naturalnymi granicami.
Z kierunku północnego, od terenów gmin powiatu augustowskiego – Bargłowa Kościelnego,
Augustowa, Płaskiej i Lipska obszar Gminy Sztabin oddzielony jest rozległymi łąkami
nad rzeką Nettą i Kanałem Augustowskim oraz lasami Puszczy Augustowskiej. Od zachodu
i południa od terenów gmin Goniądz i Jaświły z powiatu Mońki oddzielają go bagna, łąki
i pastwiska nadbiebrzańskie, zaś od wschodu od gmin: Suchowola i Dąbrowa Białostocka,
położonych w powiecie Sokółka, obszar Gminy oddziela rzeka Biebrza i położone wzdłuż
jej biegu bagna, łąki i pastwiska.
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Organizacja gminy prowadzona jest w oparciu o 39 sołectw: Balinka, Budziski, Cisów,
Czarniewo, Czarny Las, Długie, Ewy, Fiedorowizna, Huta, Hruskie (w tym osada leśna
Wilkownia), Jagłowo, Jaminy (w tym osada leśna Łubianka), Janówek, Jasionowo,
Jasionowo Dębowskie (w tym wieś Dębowo), Jastrzębna Druga, Jastrzębna Pierwsza,
Jaziewo, Kamień, Karoliny, Komaszówka, Kryłatka, Kopiec, Kopytkowo, Krasnoborki,
Krasnybór, Kunicha, Lebiedzin, Lipowo, Mogilnice, Motułka (w tym osada leśna
Chomaszewo), Ostrowie, Podcisówek, Polkowo, Sosnowo, Sztabin, Ściokła, Wolne, Wrotki
(w tym osada leśna Klonowo).

Rycina 1 Położenie Gminy Sztabin na tle powiatu augustowskiego oraz województwa podlaskiego
Źródło:

Opracowanie

własne

EKOTON

Sp.

z

o.o.

na

podst.

www.obserwatorium.up.podlasie.pl

oraz

www.region.e-podlasie.pl

Zgodnie z danymi GUS powierzchnia Gminy to 36 311 ha, z czego ponad 14 500 ha
zajmują lasy, które są pozostałościami po dawnych puszczach: Jamińskiej, Krasnoborskiej
i Augustowskiej. Na koniec roku 2013 ludność Gminy wynosiła 5 253 osoby, co daje
gęstość zaludnienia na poziomie ok. 14,4 osoby/km². Jest to wielkość bardzo niska, co
wynika głównie z rolniczego charakteru Gminy Sztabin.
Rzeźba terenu w granicach Gminy jest ściśle związana z doliną rzeki Biebrzy oraz jej
dopływami:

Lebiedzianką,

Jastrzębianką,

Olszaneczką

i

Kanałem

Augustowskim.

Występują tam głównie płaskie równiny torfowiskowe. Pozostały obszar zajmuje płaska
i falista morena denna. W zachodniej części gminy zlokalizowane są równiny piasków
przewianych oraz równiny sandrowe. Utwory eoliczne (piaski wydmowe) tworzą dobrze
wykształcone pola wydmowe lub pojedyncze wydmy zbudowane w 60-70 % z piasku
drobnoziarnistego oraz znacznej frakcji pyłu (do 20%). Utwory aluwialno-deluwialne
i deluwialne występują na wysoczyznach morenowych otaczających dolinę rzeki Biebrzy.
Zajmują one dna dolin z ciekami wodnymi. Wśród utworów powierzchniowych doliny
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Biebrzy dominują utwory równin torfowych o różnej budowie i miąższości. W basenie
Biebrzy Górnej torfy zalegają na piaskach lub gytiach.
Według

podziału

fizyczno

-

geograficznego

Polski

obszar

Gminy

Sztabin

leży

w obrębie dwóch Mezoregionów: Równiny Augustowskiej (północna część Gminy) i Kotliny
Biebrzańskiej (południowa część Gminy). Podział fizyczno – geograficzny na analizowanym
obszarze z uwzględnieniem Mezoregionów przedstawia poniższa Rycina.

Rycina 2 Gmina Sztabin na tle podziału fizyczno – geograficznego Polski
Źródło: www.pgi.gov.pl

Równina Augustowska jest rozległa piaszczystą równiną sandrową charakteryzującą się
niewielkim spadkiem z północy na południe. Jej brzegi stopniowo przechodzą w terenie w
obniżenie jakim jest Kotlina Biebrzańska. Kotlina ta jest pradoliną rzeki Biebrzy o bardzo
zmiennej szerokości (dochodzącej miejscami do 35 km). Jest to miejsce, które
w większości zajęte jest przez bagna i torfowiska objęte ochroną w ramach
Biebrzańskiego Parku Narodowego.
Gmina ma typowo rolniczy charakter, ale przeważają na jej terenie słabe ziemie głównie
V i VI klasy bonitacyjnej. Z tego powodu ponad połowa gruntów zagospodarowana została
pod łąki i pastwiska, które są bazą dla hodowli bydła mlecznego. Najwięksi producenci
należą do Projektu Rozwoju Prywatnych Gospodarstw Mlecznych. W gminie jest
zarejestrowanych ponad 1000 gospodarstw rolnych, a średnia ich wielkość wynosi 13 ha.
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Największe miejscowości gminy to: Sztabin, Krasnybór i Jaminy. Na koniec 2013 roku
w Gminie Sztabin zarejestrowanych było 240 podmiotów gospodarki narodowej, z czego
aż 189 należało do prywatnego sektora własności.
Duże walory przyrodnicze obszaru Gminy spowodowały, że 100 % powierzchni Gminy
Sztabin objęte jest obecnie różnymi formami ochrony przyrody. Do powierzchniowych
form ochrony przyrody zaliczyć można:


Biebrzański Park Narodowy wraz z otuliną



3 rezerwaty: Rezerwat Kuriańskie Bagno, Rezerwat Kozi Rynek, Rezerwat Glinki



Obszary chronionego krajobrazu: obszar chronionego krajobrazu Dolina Biebrzy
i obszar chronionego krajobrazu Puszcza i Jeziora Augustowskie



Obszary Natura 2000: obszar siedliskowy Dolina Biebrzy, obszar siedliskowy Ostoja
Augustowska, obszar ptasi Ostoja Biebrzańska, obszar ptasi Puszcza Augustowska

Położenie wspomnianych obszarów przedstawiają poniższe Ryciny.

Rycina 3 Położenie Biebrzańskiego Parku Narodowego i jego otuliny na terenie Gminy Sztabin
Źródło: www.geoserwis.gdos.gov.pl
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Celem utworzenia Biebrzańskiego Parku Narodowego (BbPN) jest ochrona rozległych
torfowisk Kotliny Biebrzańskiej oraz niewielkiego fragmentu Wzgórz Sokólskich o łącznej
powierzchni 59 223 ha. Park został utworzony na podstawie Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 września 1993 roku. Obecnie jest on największym parkiem narodowym
w Polsce i jednym z większych w Europie. Otulina Parku obejmuje także nieduże części
przylegających do Kotliny Biebrzańskiej mezoregionów: Wzgórz Sokólskich, Wysoczyzny
Białostockiej, Wysoczyzny Kolneńskiej i Doliny Górnej Narwi. W granicach Parku znajduje
się osiem wyłączonych z niego enklaw, obejmujących głównie wyspy mineralne w obrębie
Kotliny Biebrzańskiej, zajęte pod uprawy, łąki i osadnictwo.
Najcenniejsze walory Parku to szeroka dolina mającej charakter naturalnej silnie
meandrującej rzeki Biebrzy, z największym zespołem torfowisk w Polsce, zwanych
Bagnami Biebrzańskimi. Wraz z unikatową mozaiką i strefowością siedlisk mokradłowych,
a także ekstensywnym rolnictwem zachowały się tu rzadkie, zagrożone i ginące w kraju
i Europie gatunki roślin, ptaków i innych zwierząt. Charakterystyczne dla Biebrzańskiego
Parku Narodowego są również rozległe krajobrazy, ekosystemy i siedliska, które gdzie
indziej

zostały

już

bezpowrotnie

zniszczone

głównie

w

wyniku

niewłaściwie

prowadzonych melioracji.
Bagna Biebrzańskie są uznawane za jedną z najważniejszych w kraju i w Europie
Środkowej ostoi ptaków wodno-błotnych. Jako niezwykle cenny obszar wodno-błotny
Biebrzański Park Narodowy w roku 1995 został wpisany na listę Konwencji Ramsar
o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, głównie ze względu
na dużą różnorodność oraz liczbę ptactwa wodnego. O międzynarodowej randze walorów
przyrodniczych doliny Biebrzy świadczy również uznanie jej za ostoję ptaków o randze
europejskiej, wg klasyfikacji BirdLife International. W 2004 roku dolinę Biebrzy włączono
do sieci Natura 2000. Obecnie jest to Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków (PLB 200006
Ostoja Biebrzańska o powierzchni 148 508,8 ha) i Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk
(PLH 200008 Dolina Biebrzy o powierzchni 121 002,6 ha) .
Na terenie Parku wyznaczono liczne szlaki piesze, rowerowe oraz kajakowe. Poniższa
Rycina prezentuje szlaki znajdujące się na terenie Gminy Sztabin.
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Rycina 4 Szlaki turystyczne na terenie Gminy Sztabin
Źródło: Opracowanie własne EKOTON Sp. z o.o. na podst. www.biebrza.org.pl

W

granicach

Biebrzańskiego

Parku

Narodowego

znajdują

się

tereny

należące

do czternastu gmin i pięciu powiatów. Należy do nich również Gmina Sztabin.
Współdziałanie Biebrzańskiego Parku Narodowego z lokalnymi samorządami jest
ukierunkowane na wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego gmin oraz rozwiązywanie
zagadnień ochrony środowiska, zagospodarowania turystycznego, ochronę dziedzictwa
kulturowego i historycznego a także włączanie lokalnej społeczności w procesy ochrony
przyrody Parku, czyli ukierunkowane jest na wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju.
W ramach takiej współpracy Gmina Sztabin przynależy do Związku Komunalnego Biebrza
zrzeszającego

14

gmin

woj.

podlaskiego

w

powiatach:

monieckim,

sokólskim

i augustowskim. Celem utworzenia Związku było zatrzymanie i odwrócenie niekorzystnych
zmian zachodzących w środowisku naturalnym Dorzecza Biebrzy, prowadzenie studiów
i badań w zakresie racjonalizacji korzystania ze środowiska, rozwój i promocja turystyki
i agroturystyki oraz infrastruktury towarzyszącej turystyce na terenie gmin tworzących
Związek. Gmina Sztabin wchodzi również w skład Lokalnej Grupy Działania (LGD)
Fundacja Biebrzańska. Grupa została utworzona przez: 25 organizacji pozarządowych,
22 podmioty sektora finansów publicznych, 2 podmioty gospodarcze i 10 osób fizycznych.
Na obszarze działania fundacji biebrzańskiej znajduje się Biebrzański Park Narodowy oraz
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dwa obszary objęte siecią Natura 2000: Puszcza Augustowska i Dolina Biebrzy. Do celów
Fundacji należy:


partnerstwo na rzecz ekorozwoju pomiędzy samorządami, lokalnymi liderami
życia społecznego, organizacjami pozarządowymi i przedstawicielami biznesu,



zorganizowane wspólnoty lokalne podejmujące wspólne działania na rzecz swego
środowiska społeczno-gospodarczego,



wysoka jakość życia społeczności lokalnych,



wysoka jakość środowiska przyrodniczego i kulturowego, w tym przyrodniczego i
kulturowego dziedzictwa,



rozwój społeczno - gospodarczy zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju
(ekorozwoju), oznaczający sieć lokalnych powiązań społeczno-gospodarczych,
zapobiegającą zmniejszaniu lokalnych kapitałów,



podejmowanie innych społecznie i gospodarczo ważnych celów związanych z
rozwojem gospodarczym, społecznym i kulturowym obszarów wiejskich.

Rycina 5 Położenie rezerwatów przyrody na terenie Gminy Sztabin
Źródło: www.geoserwis.gdos.gov.pl
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Na terenie Gminy Sztabin znajdują się 3 rezerwaty przyrody:
Kozi Rynek
Rezerwat leśny utworzony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego
z dnia 12 listopada 1959 r. (M.P. 1959 nr 103 poz. 557) w sprawie uznania za rezerwat
przyrody. Rezerwat znajduje się w powiecie augustowskim w nadleśnictwie Balinka,
leśnictwo Kozi Rynek i zajmuje powierzchnię 146,63 ha. Celem ochrony jest ochrona
resztek naturalnych drzewostanów grądowych i łęgowych puszczy, a także ochrona
istniejących stanowisk łosia i bociana czarnego. Teren rezerwatu jest płaski, na znacznej
powierzchni zabagniony. Przez środek z północy na południe przepływa niewielki strumień
zwany "Jastrzębianką". Nad jego brzegami występują bogate florystyczne łęgi jesionowoolchowe. W większej odległości od strumienia znajdują się olsy, najwyższe położenie
zajmują grądy i bory. Roślinność niektórych oddziałów rezerwatów została silnie
zniekształcona na skutek stosowania gospodarki zrębowej w czasie przed uznaniem tego
obszaru za rezerwat.
Z gatunków rzadkich w rezerwacie rośnie między innymi: jeżogłówka najmniejsza,
wawrzynek wilczełyko, bluszcz pospolity. Obfite skupienia lipy drobnolistnej, osiki i
wierzby szarej stanowią doskonałe źródło pokarmu dla łosi.
Ponadto na terenie rezerwatu znajdują się mogiły powstańców z powstania styczniowego
z 1863 roku. Rozegrała się tutaj bitwa wojsk powstańczych na czele z pułkownikiem
Józefem Konstantym Ramotowskim z oddziałami wojska rosyjskiego.

Kuriańskie Bagno
Utworzony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20 maja 1985
r. (M.P. 1985 nr 17 poz. 134) w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Celem ochrony
jest zachowanie fragmentu naturalnego lasu mieszanego z wieloma rzadkimi gatunkami
roślin w runie na powierzchni 1713,62 ha. Południową część rezerwatu obejmuje
największe w Puszczy Augustowskiej torfowisko wysokie, a wokół niego torfowiska
wydmowe.

W

Augustowskiej
skarłowaciałym

części

południowo-zachodniej

torfowisko

wysokie

drzewostanem

Ledo

sosnowym,

–

występuje

największe

w

Puszczy

Sphagnetum

magellanici

z

rzadkim

domieszką

brzozy

omszonej

i

brzozy

brodawkowatej. Dużą powierzchnię zajmuje również sosnowo - brzozowy las bagienny. W
wielu miejscach są także naturalne śródleśne łąki turzycowe. Bogata jest również fauna
rezerwatu: łoś, jeleń, sarna, dzik, wilk, jenot, lis, kuna, borsuk, ryś, bóbr, bocian czarny,
żuraw i inne. Rezerwat jest jedną z ostatnich w Polsce ostoi głuszca.
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Glinki
Niewielki (1,81 ha) rezerwat utworzony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu
Drzewnego z dnia 13 października 1971 r. (M.P. 1971 nr 53 poz. 346) w sprawie uznania
za rezerwat przyrody. Przedmiotem ochrony w rezerwacie jest stanowisko paproci
pióropusznika strusiego (ok. 450 sztuk) - jedyne w północno - wschodniej części Puszczy
Augustowskiej. Osobliwością jest również występowanie czosnku niedźwiedziego. Jedyny
typ lasu występujący na terenie rezerwatu to grąd czyśćcowy i murszowy.

Rycina 6 Położenie obszarów chronionego krajobrazu na terenie Gminy Sztabin
Źródło: www.geoserwis.gdos.gov.pl

Obszar chronionego krajobrazu Puszcza i Jeziora Augustowskie
Obszar chronionego krajobrazu „Puszcza i Jeziora Augustowskie" został powołany przez
Wojewodę Suwalskiego rozporządzeniem nr 82/98 z dnia 15 czerwca 1998 r. w sprawie
zasad gospodarki przestrzennej na obszarach chronionego krajobrazu województwa
suwalskiego. Aktualnie obowiązującym jest Rozporządzenie Nr 21/05 Wojewody
Podlaskiego z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Puszcza
i Jeziora Augustowskie".
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Położony jest położony w województwie podlaskim, powiecie augustowskim na terenie
gmin: Augustów, Augustów miasto, Nowinka, Płaska, Lipsk i Sztabin, w powiecie
sejneńskim na terenie gminy Giby i w powiecie suwalskim na terenie gminy Suwałki
i obejmuje obszar Puszczy Augustowskiej i Kanału Augustowskiego o łącznej powierzchni
65 475 ha z czego 50 000 ha zajmują lasy.
Czynna ochrona ekosystemów Obszaru, realizowana w ramach racjonalnej gospodarki
leśnej, polega na zachowaniu różnorodności biologicznej siedlisk przyrodniczych
kompleksu leśnego Puszczy Augustowskiej.

Obszar chronionego krajobrazu Dolina Biebrzy
Obszar powołany został Rozporządzeniem Nr 15/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25
lutego 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Biebrzy” oraz
zmieniony Rozporządzeniem Nr 58/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 21 lipca 2005 r.
zmieniającym rozporządzenie w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina
Biebrzy”.
Obszar jest położony w województwie podlaskim, powiecie augustowskim na terenie
gmin: Augustów, Bargłów Kościelny, Lipsk i Sztabin. Obejmuje fragment doliny rzeki
Biebrzy wraz z dopływami, o łącznej powierzchni 32 635 ha. Granica Obszaru pokrywa się
z granicą otuliny Biebrzańskiego Parku Narodowego.
Czynna ochrona ekosystemów Obszaru polega na zachowaniu różnorodności biologicznej
siedlisk występujących w zatorfionej dolinie rzeki Biebrzy, nad Kanałem Augustowskim i
w dolinie rzeki Netty.
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Rycina 7 Położenie obszarów siedliskowych Natura 2000 na terenie Gminy Sztabin
Źródło: www.geoserwis.gdos.gov.pl

Ostoja Augustowska PLH200005
Wraz z przyległymi obszarami leśnymi na Litwie i Białorusi Puszcza Augustowska tworzy
jeden z największych zwartych kompleksów leśnych na nizinach środkowej Europy. Jest
to również niezwykle ważny korytarz migracyjny dla leśnych gatunków flory i fauny,
łączący lasy Europy środkowej i wschodniej.
Jest to ostoja wielu zagrożonych gatunków, przede wszystkim rysia Lynx lynx i wilka
Canis lupus (w ostoi znajdują się jedne z ich najstabilniejszych populacji niżowych),
także wydry Lutra lutra i bobra Castor fiber. Ogółem stwierdzono tu 10 gatunków
zwierząt objętych Załącznikiem II Dyrektywy Rady 92/43/EWG.
Typy siedlisk z I Załącznika Dyrektywy Rady 92/43/EWG zajmują ok. 12% obszaru. Spośród
zagrożonych i cennych siedlisk największa powierzchnię zajmują bagienne lasy (siedlisko
91D0 z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG). Pośród tego typ lasów szczególne
znaczenie mają bagienne lasy sosnowo-brzozowe (zespół Thelypteridi-Betuletum
pubescentis). Teren ostoi jest najważniejszym obszarem występowania tego typu siedlisk
w Polsce. Największe ich kompleksy występują:
1) nad Rospudą (najlepiej zachowane płaty);

© EKOTON Sp. z o.o.

27

Prognoza Oddziaływania Na Środowisko Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sztabin na lata 2014-2032

2) w południowej części ostoi w pradolinie Biebrzy (np. okolice Hruskich – Gmina Sztabin);
3) w misach pojeziernych połączonych z rynną Kanału Augustowskiego wzdłuż niego
(np. w rejonie śluzy Paniewo, nad jez. Kruglak, nad jez. Białym, w rejonie Stawu
Sajenek);
4) w północnej części Puszczy w wielu zatorfionych, często rozległych obniżeniach
(np. nad jez. Wiłkokuk).
Lasy te, o charakterze leśnego torfowiska przejściowego, stanowią późną fazę sukcesji na
minerotroficznych torfowiskach niskich, zbudowanych z głębokich torfów niskich,
zwłaszcza mszysto-turzycowych. Są ważnym siedliskiem rzadkich gatunków z polskiej
czerwonej księgi i czerwonej listy. Spośród rzadkości florystycznych w Puszczy
Augustowskiej w tego typu lasach zwracają uwagę storczyki - Malaxis monophyllos i
Corallorhiza trifida, oraz turzyce - Carex loliacea i C. chordorhiza, a także reliktowe
mchy - np. Helodium blandowii.
Oprócz bagiennych lasów szczególną wartość przedstawiają zagrożone ekosystemy
otwartych torfowisk różnego typu, wodne oraz niektóre leśne na glebach mineralnych
(zwłaszcza widne, (sub-) kontynentalne bory i lasy mieszane). Szczególnie cenne, oprócz
torfowisk doliny Rospudy, są torfowiska położone nad jeziorami ciągu Kanału
Augustowskiego (np. Białe, Kruglak), nad jeziorami południowej części tzw. Pojezierza
Sejneńskiego (część Pojezierza Wschodniosuwalskiego - jeziora Zelwa, Kunis, Wiłkokuk,
Pomorze) oraz nad Wolkuszanką. Są wśród nich cenne torfowiska nakredowe, z udziałem
kłoci wiechowatej Cladium mariscus.
Dużą wartość przedstawiają też jeziora ostoi, wykazujące znaczne zróżnicowanie
względem trofii, zawartości związków wapnia oraz zawartości tzw. kwasów humusowych.
W niektórych wykształcają się rzadkie fitocenozy z Hydrilla verticillata, a w wodach
bogatszych w węglan wapnia - podwodne łąki ramienicowe. W wodach Kanału
Augustowskiego i przylegających jezior rozwijają się obfite populacje aldrowandy.
W płytkich wodach torfowiskowych pospolicie rozwijają się zbiorowiska pływaczy
(Utricularia

minor,

U.

intermedia),

niekiedy

z

udziałem

rzadkich

mszaków

-

np. Scorpidium scorpioides.
Na terenie ostoi występuje 7 gatunków roślin z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG,
z czego dla czterech - aldrowandy pęcherzykowatej, skalnicy torfowiskowej, lipiennika
Loesela i sasanki otwartej obszar ma zasadnicze znaczenie w skali Polski, a tutejsze
populacje stanowią znaczącą część krajowych zasobów, będąc często najobfitszymi
w Polsce (populacje lipiennika i skalnicy nad Rospudą, populacje aldrowandy w ciągu
jezior Kanału Augustowskiego).
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Liczne są stanowiska rzadkich i zagrożonych w skali kraju gatunków roślin naczyniowych
(35 gatunków z polskiej czerwonej księgi i czerwonej listy). Występują tu 24 gatunki
storczykowatych, w tym, na torfowiskach nad Rospudą - Herminium monorchis
na jedynym naturalnym stanowisku w Polsce. Również jedyne znane w ostatnich
dziesięcioleciach miejsce występowania w Polsce ma tu paproć - Botrychium virginianum.
Bogata jest lichenoflora (w tym kilka gatunków brodaczek - Usnea) i bryoflora (liczne
relikty glacjalne).
Najwięcej rzadkich gatunków związanych jest z mszysto-turzycowymi torfowiskami
niskimi i przejściowymi, a tutejsze populacje wielu zagrożonych roślin torfowiskowych są
największe w Polsce. Do najrzadszych gatunków z tej grupy należą, oprócz lipiennika
Loesela i skalnicy torfowiskowej: Eriophorum gracile, Baeothryon alpinum, Saxifraga
hirculus, Carex chordorrhiza, Hammarbya paludosa, Betula humilis, Salix lapponum
(wszystkie z polskiej czerwonej księgi). Na torfowiskach występuje niezwykle obfita w
gatunki ginące brioflora, z takimi gatunkami jak np. Meesia triquetra, Pseudocalliergon
trifarium i Paludella squarrosa. Różnorodność i bogactwo flory torfowiskowej jest
wynikiem różnorodności torfowisk, w większości przypadków nienaruszonych przez
gospodarkę człowieka.
W runie widnych borów mieszanych i lasów o charakterze świetlistej dąbrowy występują
liczne, zanikające gdzie indziej, gatunki światłożądne, w tym wschodnioeuropejskie,
po części związane ze strefą lasostepu (np. Pulsatilla patens, Astragalus danicus).
Z torfowiskami i jeziorami związane są liczne ptaki wodno błotne, w tym siewkowate.
Wiele inwazyjnych gatunków
rozpowszechnionych,

obcych,

występuje

tu

na

innych obszarach Polski

jeszcze

nielicznie

bądź

już

wcale.

szeroko
Bogactwu

przyrodniczemu sprzyja, zachowana jeszcze w obrębie niektórych polan w Puszczy,
ekstensywna gospodarka łąkowa i pastwiskowa. Pozostałe tereny to głównie łąki kośne i
pastwiska; wiele z nich jest do dziś użytkowanych ekstensywnie. Sieć osadnicza jest słabo
rozwinięta.

Dolina Biebrzy PLH200008
Dolina Biebrzy to szerokie, płaskie obniżenie terenu wypełnione torfem, położone od
kilkunastu do kilkudziesięciu metrów poniżej sąsiadujących wysoczyzn: Grodzieńskiej,
Sokólskiej, Goniądzkiej, Wysokomazowieckiej i Kolneńskiej. Dolinę otaczają wysoczyzny
morenowe, z wyjątkiem północy i północnego wschodu, gdzie wchodzą do niej sandry:
Augustowski,

Rajgrodzki

i

Ełcki.

Wyróżnia

się

w

niej

trzy

niższe

jednostki

geomorfologiczne zwane basenami: północny - obejmujący dolinę na wschód od Sztabina,
środkowy - od Sztabina do Osowca i trzeci, południowy - od Osowca do ujścia Biebrzy do

© EKOTON Sp. z o.o.

29

Prognoza Oddziaływania Na Środowisko Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sztabin na lata 2014-2032

Narwi. Baseny rozdzielone są przewężeniami doliny o szerokości ok. 1 km. Obszar
obejmuje także Basen Wizny. Dominującymi siedliskami w obszarze są siedliska
mokradłowe: zalewane wodami rzecznymi lub podtapiane wodami podziemnymi
torfowiska niskie ze zbiorowiskami turzycowymi i turzycowo-mszystymi, corocznie
zalewane wodami rzecznymi mułowiska i torfowiska porośnięte szuwarami właściwymi,
bagienne olsy, okresowo zalewane przyrzeczne równiny madowe oraz odwodnione i
zagospodarowane torfowiska ze zbiorowiskami łąkowymi.
Aktualnie przygotowywany jest plan zadań ochronnych dla obszaru, który pozwoli na
dokładniejsze poznanie obszaru i weryfikację siedlisk uznanych za przedmioty ochrony w
obszarze. Na chwilę obecną, zgodnie z danymi prezentowanymi w SDF największą
powierzchnię wśród siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej zajmują torfowiska
przejściowe i trzęsawiska oraz Alkaliczne torfowiska niskie, jak również Lasy bagienne i
Lasy grądowe.

Rycina 8 Położenie ptasich obszarów Natura 2000 na terenie Gminy Sztabin
Źródło: www.geoserwis.gdos.gov.pl

Puszcza Augustowska PLB200002
Obszar obejmuje kompleks leśny Puszczy Augustowskiej, leżący na pograniczu Równiny
Augustowskiej i Kotliny Biebrzańskiej Obszar ten pokrywają urozmaicone drzewostany
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(ok. 90% powierzchni), które w wielu fragmentach zachowały naturalny charakter.
Dominują bory, wśród których szczególną uwagę zwracają dobrze zachowane bory
wilgotne i bory bagienne. Duże powierzchnie zajmują olsy, miejscami występują dobrze
zachowane grądy.
Główną rzeką jest Wołkuszanka, uchodząca przez Kanał Augustowski do Niemna. W
południowo-zachodniej części obszar obejmuje dolinę Rospudy. Tereny odlesione zajmują
użytki zielone.
Występuje tam co najmniej 40 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 18
gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). W okresie lęgowym obszar zasiedla co
najmniej 1% populacji krajowej (C3 i C6) następujących gatunków ptaków: bąk (PCK),
błotniak stawowy, błotniak łąkowy, bocian czarny, cietrzew (PCK), dzęcioł białogrzbiety
(PCK), dzięcioł trójpalczasty (PCK), dzięcioł zielonosiwy, gadożer (PCK), głuszec (PCK),
kania czarna (PCK), kania ruda (PCK), kraska (PCK), łabędź krzykliwy, orlik krzykliwy
(PCK), żuraw, włochatka (PCK), podgorzałka (PCK), puchacz (PCK), trzmielojad; w
stosunkowo wysokim zagęszczeniu (C7) występuje bielik (PCK). Ptaki obszaru wymagają
jednak lepszego zbadania.

Ostoja Biebrzańska PLB200006
Ostoja Dolina Biebrzy położona jest w Kotlinie Biebrzańskiej na obszarze Niziny
Północnopodlaskiej. Stanowi ona rozległe, zatorfione obniżenie terenu, otoczone
wysoczyznami morenowymi i równinami sandrowymi. Jest to obecnie największy
kompleks dobrze zachowanych torfowisk niskich w Europie środkowej. Ostoja obejmuje
obszar od ujścia Sidry po Narew. W Dolinie Biebrzy wyróżnia się trzy baseny - górny
(powyżej Rutkowszczyzny), środkowy (między Rutkowszczyzną a Osowcem) oraz dolny
(między Osowcem i ujściem Biebrzy do Narwi). Główną rzeką ostoi jest Biebrza. Większe
jej dopływy to: Sidra, Netta z kanałem Augustowskim, Brzozówka, Ełk z Jegrznią i Wissa.
Biebrza i dolne odcinki jej dopływów regularnie wylewają w okresie wiosennym z czym
związany jest strefowy układ roślinności, szczególnie dobrze widoczny w basenie dolnym.
lasy zajmują tu ok. ¼ powierzchni ostoi, rosną zarówno na gruntach podmokłych (olsy
porzeczkowe i torfowcowe, łęg olszowo-jesionowy czy bór bagienny), jak też na gruntach
mineralnych (bory i grądy). Na całym terenie ostoi występują różne zarośla wierzbowe,
w tym wierzby lapońskiej i brzozy niskiej.
W ostoi stwierdzono występowanie co najmniej 43 gatunków ptaków wymienionych
w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej. Liczebności 19 gatunków mieszczą się w kryteriach
wyznaczania ostoi ptaków wprowadzonych przez BirdLife International. Ponadto 25
gatunków zostało zamieszczonych w Polskiej Czerwonej Księdze zwierząt. Ostoja
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Biebrzańska jest najważniejszą w Polsce i Unii Europejskiej ostoją wodniczki i orlika
grubodziobego. Największa liczebność w Polsce i jedna z największych w Unii
Europejskiej, osiągają ponadto: błotniak stawowy, cietrzew, derkacz, dubelt, uszatka
błotna, kropiatka, rybitwa czarna i rybitwa białoskrzydła (w lata o wysokim poziomie
wody). Bardzo ważna ostoja ptaków drapieżnych (kania ruda, kania czarna, bielik,
błotniak zbożowy, gadożer, orzeł przedni i orzełek). Obszar ten obejmuje teren
poprzednio wyznaczonego OSOP Dolina Biebrzy PLC200001.
Do form ochrony przyrody na terenie Gminy Sztabin zaliczyć można również 7 pomników
przyrody zaprezentowanych w poniższej Tabeli.

Tabela 2 Charakterystyka pomników przyrody na terenie Gminy Sztabin
Lp.

1.

2.

3.

Nazwa gatunkowa

Lokalizacja

Nr pomnika

Rok powołania

5.S

1952

Krasnybór

100.S

1985

Kopiec

124.S

1985

Wilkownia

322.1-8.S

1986

Kopiec

364.S

1993

Kopiec

365.S

1993

375.S

1986

Pojedyncze drzewo:
Dąb szypułkowy

Pojedyncze drzewo:
Dąb szypułkowy

Pojedyncze drzewo:
Brzoza brodawkowata

Grupa drzew:
4.

Jesion wyniosły – 6 szt.
Dąb szypułkowy – 2 szt.

5.

6.

7.

Pojedyncze drzewo:
Brzoza brodawkowata

Pojedyncze drzewo:
Sosna pospolita

Pojedyncze drzewo:
Sosna pospolita

Źródło: Opracowanie własne EKOTON Sp. z o.o. na podst. informacji uzyskanych z Urzędu Gminy Sztabin
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6.2. Analiza ilościowo – jakościowa wyrobów zawierających
azbest na terenie Gminy Sztabin

W

celu

rozwiązania

problemu

likwidacji

azbestu,

Gmina

Sztabin

przystąpiła

do opracowania niniejszego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Sztabin na lata 2014-2032 wraz z Prognozą jego oddziaływania na środowisko.
Wcześniejsza inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Sztabin
była przeprowadzona w 2003 r. przez sołtysów. Ówczesna inwentaryzacja nie określała
stopnia pilności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r.
zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania
i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2010 r. Nr 162, poz. 1089).
W inwentaryzacji nie zawarto również informacji odnośnie dokładnej lokalizacji wyrobów
zawierających azbest ze wskazaniem nr działki i obrębu ewidencyjnego. W związku
z powyższym w 2014 roku zaktualizowano inwentaryzację wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Sztabin oraz uzupełniono ją o informacje wymagane obecnymi przepisami
prawa (nadanie wyrobom stopnia pilności oraz określenie ich położenia poprzez
przypisanie numeru działki i numeru obrębu ewidencyjnego.
W celu uzyskania rzetelnych informacji na temat ilości, stanu i rozmieszczenia wyrobów
zawierających

azbest

na

terenie

Gminy,

od

czerwca

do

sierpnia

2014

roku

przeprowadzono aktualizację inwentaryzacji wyrobów azbestowych z terenu Gminy
Sztabin. Źródłem danych, będących podstawą do sporządzenia niniejszego Programu, był
spis „z natury” oraz ankietyzacja mieszkańców/właścicieli obiektów. Pozyskane dane
dotyczą wyrobów zawierających azbest będących własnością głównie osób fizycznych,
ale również - osób prawnych.
Posiadanie pełnych informacji o miejscu występowania wyrobów zawierających azbest
i ich stanie jest cenną informacją nie tylko dla opracowania Programu, ale też szeroko
rozumianej ochrony środowiska i zdrowia mieszkańców tego terenu. Jednocześnie
zebrane informacje mogą pozytywnie wpłynąć na skuteczne starania o pozyskanie
dodatkowych środków finansowych ze źródeł krajowych lub zagranicznych na usunięcie
wyrobów zawierających azbest.
W celu dokładnego zinwentaryzowania wyrobów azbestowych na terenie Gminy Sztabin
przyjęto dwie metody pozyskiwania danych – ankietyzacja właścicieli nieruchomości i spis
„z natury”. W trakcie wizji lokalnej, odpowiednio przeszkoleni i oznakowani ankieterzy
odwiedzili każdą posesję należącą do osób fizycznych, oraz nieruchomość będącą
we władaniu podmiotów gospodarczych i instytucjonalnych. Ankieterzy podczas wizji
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lokalnej wypełniali ankietę we współpracy z właścicielem posesji, a w przypadku
nieobecności lub nie wyrażenia zgody na współpracę przy uzupełnianiu ankiet, dokonano
tzw. spisu „z natury”, określając szacunkową ilość, rodzaj i stan wyrobów azbestowych.
Wzór ankiety sporządzono w oparciu o załącznik do Rozporządzenia Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków
bezpiecznego

użytkowania

i

usuwania

wyrobów

zawierających

azbest

oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań
w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania
i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby
zawierające azbest. Postawione w ankiecie pytania miały pomóc w określeniu ilości
wyrobów zawierających azbest znajdujących się obecnie na terenie Gminy Sztabin
oraz ocenić stan techniczny tych wyrobów.
Podczas inwentaryzacji wykonywana była również dokumentacja fotograficzna wyrobów
zawierających azbest. Zdjęcia zostały opisane z uwzględnieniem miejsca inwentaryzacji –
miejscowości, adresu posesji i numeru działki ewidencyjnej. Dokumentacja znajduje się
w posiadaniu Urzędu Gminy Sztabin.
Wyniki aktualizacji inwentaryzacji posłużyły do weryfikacji wpisów umieszczonych
dotychczas przez Gminę Sztabin w Bazie Azbestowej (www.bazaazbestowa.gov.pl)
a także pozwoliły na uzupełnienie Bazy o brakujące obiekty.
Aktualizacja inwentaryzacji objęła całą Gminą Sztabin a zatem zarówno osoby fizyczne
jak i osoby prawne. Zinwentaryzowane wyroby należące do osób prawnych z terenu
Gminy Sztabin zostały zestawione tabelarycznie i pismem przekazane do Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Kopia pisma znajduje się w posiadaniu
Urzędu Gminy Sztabin.
Na podstawie zaktualizowanej inwentaryzacji stworzona została (zgodnie z załącznikiem
zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki) warstwa obrysów
obiektów zawierających azbest z przypisanymi do obiektu atrybutami: numerem działki
ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego. Zawartość stworzonej warstwy (azbestGmSztabin.shp) zasili Bazę Azbestową (www.bazaazbestowa.gov.pl).
Informacje

dotyczące

w ankietach w m

2

zinwentaryzowanego

(czasem w m

3

azbestu

najczęściej

podawane

były

w przypadku azbestu zmagazynowanego). Baza

Azbestowa pokazuje wyniki końcowe (dane zagregowane) w oparciu o masę wyrobów
azbestowych, czyli kilogramy. Przy zastosowaniu przelicznika z m2 na kg, Baza przyjmuje
przelicznik, że 1 m2 płyt azbestowo-cementowych waży 11 kg. Firmy zajmujące się
zdejmowaniem i późniejszą utylizacją azbestu, składowiska odpadów azbestowych jak
również Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podczas udzielania
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dotacji zakładają, że przelicznik ten wynosi ok. 13,5 kg. W związku z powyższym
w niniejszym opracowaniu dokonano przeliczenia wyrobów azbestowych dwukrotnie.
Za pierwszym razem – podając wyniki bezpośrednio z Bazy Azbestowej (1m2 = 11 kg)
a za drugim razem – przeliczając, że 1 m2 = 13,5 kg.
W związku z powyższym, szacunkowa wielkość składowiska odpadów, jaka będzie
potrzebna do pomieszczenia odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Sztabin
oraz szacunkowe koszty usunięcia azbestu z terenu Gminy Sztabin przeliczone zostały
dla założenia, że 1 m2 = 13,5 kg.

Inwentaryzacja przeprowadzona w 2014 roku wykazała, iż na terenie Gminy Sztabin
występują 4 rodzaje wyrobów azbestowych:


płyty

azbestowo-cementowe

typu

„karo”

(oznaczenie

W01

–

za

–

za

www.bazaazbestowa.gov.pl),


płyty dachowe faliste (oznaczenie W02 – za www.bazaazbestowa.gov.pl),



rury

i

złącza

azbestowo-cementowe

do

usunięcia

(W03.1

www.bazaazbestowa.gov.pl), są to wszystkie tego typu elementy (rury i złącza),
których

nie

można

zaliczyć

do

rur

i

złączy

azbestowo-cementowych

pozostawionych w ziemi, w przypadku Gminy Sztabin są to rury wodociągowe
będące w użytkowaniu,


rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi (W03.2 – za
www.bazaazbestowa.gov.pl), są
instalacji

to

ciepłowniczych,

elementy

wyłączonych z

wodociągowych,

użytkowania

kanalizacyjnych

i elektroenergetycznych podziemnych, których usytuowanie nie naraża na kontakt
z

azbestem

przy

czynnościach

obsługowych

użytkowanych

instalacji

infrastrukturalnych, w przypadku Gminy Sztabin są to rury wodociągowe
wyłączone z użytku.

Zgodnie z danymi inwentaryzacyjnymi z 2006 roku na terenie Gminy Sztabin
było 300 890 m2 azbestu w postaci płyt azbestowo-cementowych płaskich „karo”
oraz

płyt

azbestowo-cementowych

falistych.

Inwentaryzacja

przeprowadzona

w 2014 roku wykazała zdecydowanie większą ilość tychże wyrobów (W01 i W02)
na terenie Gminy – łącznie ok. 410 326,20 m2. Dodatkowo, inwentaryzacja z 2014
roku, poza pokryciami dachowymi z azbestem o kodzie W01 i W02, dołączyła
do wyrobów azbestowych na terenie Gminy Sztabin rury wodociągowe azbestowo-
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cementowe (kod W03.1 i W03.2). Łączna długość zinwentaryzowanego wodociągu
wynosiła 3,06 km, z czego 400 m rurociągu zostało już wyłączone z użytkowania
(kwalifikowane jest jako wyrób W03.2), natomiast 2 260 m rurociągu pozostaje
w użytku (kwalifikowana jest jako wyrób W03.1).
W dotychczasowym „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest w Gminie
Sztabin", założono, że w latach 2006 – 2012 z terenu Gminy usunięte zostanie 35 %
wyrobów zawierających azbest. Inwentaryzacja z 2014 roku wykazała, że do 2014 roku
Gminie

udało

się

usunięcie

jedynie 6,5

%

wyrobów

zawierających azbest.

Spowodowane jest to oczywiście z funduszami i możliwościami finansowymi właścicieli
obiektów. W związku z powyższym ilość wyrobów azbestowych pozostałych
do usunięcia z terenu Gminy Sztabin wynosi 382 615,65 m2 płyt azbestowocementowych oraz 3 060 mb rur azbestowo-cementowych.
W prezentacji poniższych danych (ilości wyrobów azbestowych z terenu Gminy
Sztabin) za każdym razem wychodzi się z założenia, że płyty azbestowo-cementowe
płaskie i „karo” wprowadzane były do Bazy Azbestowej w m2 bądź m3 (w przypadku
azbestu zmagazynowanego), natomiast rury azbestowo-cementowe podawane były
w metrach bieżących (mb). Baza Azbestowa pokazuje wyniki końcowe (dane
zagregowane)

w

oparciu

o

masę

wyrobów

azbestowych,

czyli

kilogramy.

Przy zastosowaniu przelicznika z m2 na kg, Baza przyjmuje następujące przeliczniki:


1 m2 płyt azbestowo-cementowych waży 11 kg



1 mb rur azbestowo-cementowych waży 40 kg.

W związku z faktem, że firmy zajmujące się zdejmowaniem i późniejszą utylizacją
azbestu, składowiska odpadów azbestowych jak również Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej podczas udzielania dotacji zakładają, że przelicznik
dla płyt azbestowo-cementowych (W01 i W02) wynosi ok. 13,5 kg, w niniejszym
opracowaniu dokonano przeliczenia wyrobów azbestowych W01 i W02 dwukrotnie.
Za pierwszym razem – podając wyniki bezpośrednio z Bazy Azbestowej (1m2 płyt
azbestowo cementowych = 11 kg) a za drugim razem – przeliczając, że 1 m2 = 13,5 kg.
W pierwszej kolejności zaprezentowane zostają dane na podstawie Bazy Azbestowej.
Dane uwzględniają zmiany, jakie zajdą w zestawieniach po naniesieniu zmian
w wyrobach należących do osób prawnych przez Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego (wykaz zmian i rozbieżności zauważonych podczas inwentaryzacji
w 2014 r. zostaje przekazany pismem do Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podlaskiego).
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Tabela 3 Masa wyrobów azbestowych występujących na terenie Gminy Sztabin
łącznie oraz w podziale na rodzaje wyrobów - dane na podstawie Bazy Azbestowej
Zinwentaryzowane

Unieszkodliwione

[kg]

[kg]

Kod
wyrobu

Pozostałe do
unieszkodliwienia
[kg]

Razem

Osoby
fizyczne

Osoby
prawne

Razem

Osoby
fizyczne

Osoby
prawne

Razem

Osoby
fizyczne

Osoby
prawne

W01

499413

496872

2541

17582

17582

0

481831

479290

2541

W02

4014175

3954858

59317

287234

287234

0

3726941

3667624

59317

W03.1

106400

0

106400

0

0

0

106400

0

106400

W03.2

16000

0

16000

0

0

0

16000

0

16000

4 635 988

4 451 730

184 258

304 816

304 816

0

4 331 172

4 146 914

184 258

Łącznie

Objaśnienia: W01 - Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie, W02 - Płyty azbestowocementowe faliste dla budownictwa, W03.1 Rury azbestowo-cementowe do utylizacji, W03.2 – Rury azbestowocementowe pozostawione w ziemi
Źródło:

Opracowanie

własne

EKOTON

Sp.

z

o.o.

na

podstawie

danych

wprowadzonych

na

stronie

www.bazaazbestowa.gov.pl i inwentaryzacji w 2014 r.

Aktualizacja inwentaryzacji przeprowadzona w 2014 roku wykazała, że 86 % wyrobów
zgromadzonych na terenie Gminy Sztabin to płyty azbestowo-cementowe faliste. Ponad
11 % stanowią płyty azbestowo-cementowe płaskie („karo”). Rury azbestowo-cementowe
wyłączone z użytkowania to 0,4 % całości wyrobów zawierających azbest, natomiast rury
azbestowo-cementowe będące w użytku to 2,5 % całości wyrobów azbestowych na terenie
Gminy Sztabin.
Aktualizacja inwentaryzacji wykazała, iż najwięcej wyrobów azbestowych na tle całości
Gminy stwierdzono w miejscowości Jaziewo – 390 122 kg. Najmniej wyrobów z azbestem
stwierdzono w miejscowości Łubianka – 5 225 kg.
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Rycina 9 Masa zinwentaryzowanych wyrobów azbestowych w Gminie Sztabin w podziale na
miejscowości - dane na podstawie Bazy Azbestowej
Źródło:

Opracowanie

własne

EKOTON

Sp.

z

o.o.

www.bazaazbestowa.gov.pl i inwentaryzacji w 2014 r.
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Zdecydowana większość wyrobów azbestowych znajduje się w posiadaniu osób fizycznych
– ponad 95 %. W rękach osób prawnych (w tym JST, PKP i MON) znajduje się ponad 4 %
wyrobów azbestowo-cementowych zdeponowanych na terenie Gminy Sztabin.
Na

podstawie

oceny

stanu

i

możliwości

bezpiecznego

użytkowania

wyrobów

zawierających azbest określono stopień pilności usuwania azbestu. Prawie 95 %
zinwentaryzowanych wyrobów azbestowych posiada stopień pilności III i wymaga
ponownej oceny w terminie do 5 lat. Jedynie 0,4 % wyrobów azbestowych z Gminy
Sztabin wymaga pilnego usunięcia lub zabezpieczenia (stopień pilności I). 4,7 % wyrobów
wymaga ponownej oceny w terminie do 1 roku.

Rycina 10 Stopień pilności dla wyrobów azbestowych z Gminie Sztabin - dane na podstawie Bazy
Azbestowej
Źródło:

Opracowanie

własne

EKOTON

Sp.

z

o.o.

na

podstawie

danych

wprowadzonych

na

stronie

www.bazaazbestowa.gov.pl i inwentaryzacji w 2014 r.

Wszystkie wyroby azbestowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi powinny
zostać usunięte w terminie do 2032 roku. W pierwszej kolejności należy usunąć pokrycia
dachowe

o

stwierdzonych

dużych

lub z ubytkami.
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Usuwanie wyrobów zawierających azbest związane jest z dużymi kosztami i w związku
z tym harmonogram realizacji usuwania wyrobów zawierających azbest został założony
na 20 lat, z podziałem na 3 okresy:
1) 2014 – 2018 r.
2) 2019 – 2025 r.
3) 2026 – 2032 r.
Zgodnie z założeniami Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032
założono, iż w pierwszym okresie zostanie usunięte 28 % wyrobów azbestowych, w drugim
okresie – 35 %, natomiast w ostatnim okresie pozostałe 37 %.

Tabela 4 Program usuwania azbestu z terenu Gminy Sztabin – wg dwóch przeliczników

Lp.

Pozostała do usunięcia
ilość azbestu
z terenu
Gminy Sztabin
Płyty azbestowocementowe

Ilość
poszczególnych
wyrobów
zawierających
azbest

382 615,65

[m2]

1

Rury azbestowo cementowe
[mb]

3 060

Łączna ilość
wyrobów
zawierających
azbest

2

Ilość azbestu
na terenie
Gminy
Sztabin – przy
założeniu,
że 1 m2 płyt
azbestowocementowych
waży 11 kg
Ilość azbestu
na terenie
Gminy
Sztabin – przy
założeniu, że
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Płyty
azbestowocementowe

Okresy usuwania wyrobów
azbestowych

[Mg]

2014–
2018

2019–
2025

2026–
2032

4331,17

1212,73

1515,91

1602,53

5287,71

1480,56

1850,70

1956,45

4 208,77

[Mg]
Rury
azbestowo
cementowe

122,40

[Mg]
Płyty
azbestowocementowe

5 165,31

[Mg]

40
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1 m2 płyt
azbestowocementowych
waży 13,5 kg

Rury
azbestowo
cementowe

122,40

[Mg]
100 %

Źródło:

Opracowanie

własne

EKOTON

Sp.

z

o.o.

na

podstawie

28 %

danych

35 %

37 %

wprowadzonych

na

stronie

www.bazaazbestowa.gov.pl i inwentaryzacji w 2014 r.

Program usuwania azbestu z terenu Gminy Sztabin zaproponowany został łącznie dla
wszystkich wyrobów zawierających azbest – W01, W02, W03.1 i W03.2.

6.3. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku
realizacji projektowanego dokumentu

Celem Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sztabin na lata
2014-2032 jest wyeliminowanie negatywnego wpływu wyrobów zawierających azbest
na zdrowie mieszkańców i środowisko naturalne oraz bezpieczne usunięcie azbestu
i zdeponowanie go na wyznaczonych składowiskach, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawnymi.

Do

zadań

niniejszego

opracowania

zaliczono

określenie

warunków

bezpiecznego i sukcesywnego usuwania wyrobów azbestowych. Brak podjęcia tych działań
skutkowałby dalszym zanieczyszczeniem środowiska azbestem i pogłębianiem się
niekorzystnych skutków zdrowotnych u mieszkańców Gminy.
Brak realizacji Programu spowoduje niewywiązanie się z obowiązku wynikającego
z regulacji prawnych oraz doprowadzi do zwiększenia stężenia włókien azbestowych
w powietrzu. Z uwagi na to, że na terenie gminy występują głównie azbestowe pokrycia
dachowe na obiektach będących stale bądź często użytkowanych, niepodjęcie działań
w

zakresie

poprawy

stanu

gospodarowania

odpadami

azbestowymi

zwiększy

prawdopodobieństwo wystąpienia wśród mieszkańców chorób odazbestowych.
Skutkiem odstąpienia od realizacji Programu będzie przede wszystkim brak odpowiedniej
wiedzy i świadomości wśród mieszkańców Gminy Sztabin o zagrożeniach związanych
z azbestem oraz o właściwych sposobach postępowania z wyrobami zawierającymi azbest.
Niekorzystnym zjawiskiem, które daje się zauważyć w skali ogólnopolskiej, jest fakt,
że jedynie część wyrobów azbestowych, których użytkowanie zostało zakończone
oraz zdemontowanych pokryć cementowo - azbestowych trafia na składowiska.
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Elementy budowlane zawierające azbest ulegają zużyciu i uszkodzeniom mechanicznym
przez co mogąc uwalniać do środowiska włókna azbestu, które mają negatywny wpływu
na zdrowie i życie ludzi zamieszkujących i wykorzystujących obiekty w których
wykorzystany

został

azbest.

Z

uwagi

na

fakt,

iż

zdecydowana

większość

zinwentaryzowanych wyrobów azbestowych to pokrycia dachowe, pozostawienie wyrobów
w dotychczasowym miejscu przyczyniłoby się do zwiększonego występowania chorób
odazbestowych w Gminie Sztabin. Również postępowanie z wyrobami zawierającymi
azbest, bez zachowania procedur wymaganych polskim prawem, może spowodować
przedostanie

się

do

środowiska

szkodliwych

włókien

azbestu

oraz

zwiększenie

prawdopodobieństwa ekspozycji wobec osób wykonujących prace remontowe czy
rozbiórkowe.
Dodatkowe korzyści wynikające z wdrożenia Programu:


oczyszczenie terenu Gminy Sztabin z azbestu,



poprawa stanu zdrowia mieszkańców i potencjalne obniżenie przypadków
zachorowań spowodowanych szkodliwym działaniem azbestu,



poprawa stanu technicznego obiektów budowlanych co wpływa na wzrost
ich wartości rynkowej,



poprawa walorów estetycznych oraz stanu środowiska Gminy Sztabin.



wykonanie spójnej bazy danych o odpadach azbestowych a w konsekwencji
stworzenie

sprawnego

i

skutecznego

monitorowania

gospodarki

odpadami azbestowymi w Gminie Sztabin,

7. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA STANU ŚRODOWISKA NA
OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM
ODDZIAŁYWANIEM

W związku z planowanym sukcesywnym usuwaniem wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Sztabin obszarami objętymi przewidywanym znaczącym oddziaływaniem
będą przede wszystkim miejsca prowadzenia prac w zakresie demontażu pokryć
dachowych (głównie teren zabudowy mieszkaniowej) zawierających azbest oraz trasy ich
transportu na składowisko.
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Z uwagi na warunki i procedury postępowania przy ww. pracach nie istnieje ryzyko
wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko.
Dostrzega się jednocześnie pozytywny aspekt wypełniania zadań Programu usuwania
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sztabin na lata 2014-2032 polegający
na poprawie standardów środowiska poprzez ograniczenie występowania włókien azbestu
w powietrzu w perspektywie długoterminowej.

8. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCYCH
PROBLEMÓW OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNYCH Z
PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI PROJEKTOWANEGO
DOKUMENTU, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH
OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE
USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE
PRZYRODY

Nie wystąpią znaczące negatywne oddziaływania w wyniku realizacji celów założonych
w Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sztabin na lata
2014 – 2032 na formy ochrony przyrody, powietrze, powierzchnię ziemi oraz zdrowie
i życie ludzi, gdyż wszystkie prace polegające na usuwaniu wyrobów zawierających
azbest mogą być wykonywane wyłącznie przez pracowników posiadających odpowiednie
wyposażenie techniczne do prowadzenia takich prac oraz przeszkolonych w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy usuwaniu materiałów zawierających azbest. Należyte
wykonanie prac demontażowych, transportowych oraz prawidłowe unieszkodliwianie
odpadów zapewniają minimalne pylenie wyrobów zawierających azbest, których
uwalnianie włókien azbestowych będzie miało jedynie charakter lokalny, a tym samym
nie będzie oddziaływać na mieszkańców i poszczególne komponenty środowiska.
Z punktu widzenia realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Sztabin na lata 2014-2032 najistotniejszym problemem ochrony środowiska jest
niska świadomość ekologiczna mieszkańców Gminy. Większość mieszkańców nie zdaje
sobie sprawy z kancerogennych właściwości włókien azbestu. Wiele prac związanych
z usuwaniem azbestu z dachów budynków odbywa się bez zachowania zasad i procedur
wymaganych prawem przy tego typu pracach. Ponadto nadal istnieje niebezpieczeństwo
pozbywania

się

odpadów

zawierających

azbest

w

nieprzeznaczonych i powstawanie „dzikich” wysypisk śmieci.
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Usuwanie wyrobów azbestowych wiąże się z dużymi nakładami finansowymi. Osoby
fizyczne często nie mają odpowiednich środków finansowych na wymianę pokrycia
dachowego, szczególnie w przypadku obszarów wiejskich, gdy w grę wchodzi wymiana
pokryć na kilku budynkach w gospodarstwie. Innym problemem finansowym jest słabo
rozwinięty mechanizm dofinansowania usuwania azbestu dla indywidualnych gospodarstw
domowych oraz niewystarczająca liczba składowisk do składowania azbestu na terenie
województwa. Częstym problemem w gminach jest także niski stopień doinformowania
społeczeństwa w zakresie możliwości pozyskania dofinansowania na cele zdejmowania
bądź utylizacji azbestu.
W zakresie zidentyfikowanych problemów, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić
realizację zapisów Programu, w szczególności na obszarach podlegających ochronie,
na które realizacja dokumentu może wywierać wpływ, istnieje obawa, że nieodpowiednio
prowadzone prace modernizacyjne mogą powodować niszczenie miejsc gniazdowania
chronionych gatunków ptaków i nietoperzy oraz mogą uniemożliwiać im późniejsze
wykorzystywanie tych obiektów, jako miejsc lęgowych bądź zimowisk. W związku z
powyższym przy realizacji Programu należy zwrócić szczególną uwagę na należyte
wykonanie prac demontażowych. Jest to uzasadnione tym bardziej, że cały teren Gminy
Sztabin objęty jest powierzchniowymi formami ochrony przyrody.
Obszary siedliskowe Natura 2000 obecne w Gminie Sztabin w dużej mierze pokrywają się
z granicami Biebrzańskiego Parku Narodowego i jego otuliną. Jest to obszar o
niewątpliwie dużych walorach przyrodniczych. Do siedlisk wymienionych jako przedmioty
ochrony w Dolinie Biebrzy i Ostoi Augustowskiej zaliczono głównie takie, których istnienie
uwarunkowane jest terenami podmokłymi i związanymi w wodami (m. in. lasy bagienne,
lasy grądowe, torfowiska przejściowe i niskie).
Ostoja Augustowska posiada plan zadań ochronnych zatwierdzony Zarządzeniem
Nr

27/2013

Regionalnego

Dyrektora

Ochrony

Środowiska

w

Białymstoku

z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru
Natura 2000 Ostoja Augustowska PLH200005. Zarówno przedmioty ochrony jak i tereny
działań ochronnych wyznaczone w planie zadań ochronnych są ściśle związane z terenami
leśnymi Puszczy Augustowskiej z dala od zabudowy mieszkalnej.
Wśród gatunków ssaków, na które może wpłynąć realizacja postanowień Programu,
a które wymienione zostały w SDF Dolina Biebrzy jako przedmioty ochrony należy
wymienić 2 nietoperze: mopka (Barbastella barbastellus) oraz nocka łydkowłosego
(Myotis dasycneme). Mopek związany z terenami leśnymi. Latem kryje się najczęściej w
szczelinach pni drzew, pod odstającą korą, jak również w kryjówkach sztucznych, np.
szczelinach

w

ścianach

i

dachach

budynków,

za

okiennicami,

a

niekiedy

w mostach. Zimuje w chłodnych podziemiach, zwłaszcza dużych fortyfikacjach ceglanych
i betonowych, tunelach dawnych kopalń i obiektach poprzemysłowych, piwnicach,
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nielicznie również w jaskiniach, wyjątkowo w dziuplach drzew. Występowanie nocka
łydkowłosy natomiast warunkowane jest bliskością dużych zbiorników wodnych nad
którymi poluje, chwytając ofiary znad samej tafli. W okresie letnim spotykany jest
na strychach budynków, rzadko w skrzynkach lęgowych, dziuplach drzew i szczelinach
mostów. Zimuje głównie w jaskiniach, piwnicach i fortyfikacjach. Jedynym zagrożeniem
dla obszaru wymienionymi w SDF Dolina Biebrzy jest eutrofizacja. Niemniej jednak
obecnie realizowany jest projekt "Przygotowanie planów zadań ochronnych dla obszarów
Natura 2000: SOO Dolina Biebrzy i OSO Ostoja Biebrzańska" o nr POIS.05.03.00-00-277/10,
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, który
doprecyzuje zagrożenia w danych obszarach.
Ptasie obszary Natura 2000 swoim zasięgiem obejmują cała powierzchnię Gminy Sztabin.
W Ostoi Biebrzańskiej wśród przedmiotów ochrony wymienione są liczne gatunki ptaków
wodno-błotnych (m. in. derkacz, żuraw, dubelt, błotniak stawowy, bąk) niezwiązanych
bezpośrednio z dachami budynków gospodarczych, dlatego realizacja założeń Programu
nie wpłynie negatywnie na przedmioty ochrony tychże obszarów.
W obszarze Puszczy Augustowskiej lęgi odbywa przynajmniej 1% krajowej populacji:
bąka, błotniaka stawowego i łąkowego, bociana czarnego, głuszca, kraski, cietrzewia,
dzięcioła białogrzbietego, dzięcioła trójpalczastego, dzięcioła zielonosiwego, gadożera,
kani rudej i czarnej, trzmielojada, orlika krzykliwego, puchacza, włochatki, żurawia
i podgorzałki. Nie są to gatunki, na które realizacja założeń Programu będzie miała
znaczący wpływ. Obecnie trwają prace nad projektem planu zadań ochronnych dla
obszaru PLB200002 Puszcza Augustowska.

9. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA CELÓW OCHRONY
ŚRODOWISKA USTANOWIONYCH NA SZCZEBLU
MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM,
ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTOWANEGO
DOKUMENTU, ORAZ SPOSOBY, W JAKICH TE CELE I INNE
PROBLEMY ŚRODOWISKA ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE
PODCZAS OPRACOWYWANIA DOKUMENTU
Analizowany w ramach niniejszej Prognozy oddziaływania na środowisko, Program
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sztabin na lata 2014 – 2032 jest
ściśle związany i wypełnia zobowiązania wynikające z nadrzędnych dokumentów
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strategicznych (zarówno na poziomie lokalnym i wojewódzkim jak i międzynarodowym,
wspólnotowym i krajowym).
Dokumentem, który zapoczątkował regulacje postępowania z azbestem była Konwencja
nr 162 Konferencji Ogólnej Międzynarodowej Organizacji Pracy z dnia 24 czerwca 1986r.
Dotyczyła ona bezpieczeństwa w stosowaniu azbestu.
Podstawowym

dokumentem

określającym

ramy

prawne

gospodarki

odpadami

w Unii Europejskiej jest Dyrektywa Rady 74/442/EEC, nakładająca na państwa
członkowskie

obowiązek

zapewnienia

odzysku

i

usuwania

odpadów

w

sposób

niezagrażający życiu ludzkiemu oraz niepowodujący szkód w środowisku. Ponadto nakłada
ona obowiązek zapobiegania tworzeniu się odpadów oraz ograniczania ilości i szkodliwości
wytwarzanych odpadów. Opracowany dokument jest zgodny z powyższymi założeniami.
Najważniejszym celem Polityki Ekologicznej Państwa w zakresie gospodarki odpadami
jest zapobieganie powstawaniu odpadów poprzez redukcję ilości powstających odpadów
„u źródła”, odzyskiwanie surowców, ponowne wykorzystanie odpadów oraz bezpieczne
dla środowiska końcowe unieszkodliwianie odpadów niewykorzystanych. Niniejsze
opracowanie zakłada także dalsze prace mające na celu poprawę systemu zbierania
i unieszkodliwiania azbestu, aby ograniczyć ilość odpadów niebezpiecznych trafiających
na składowiska komunalne w postaci wyrobów azbestowych. Jednym z priorytetowych
kierunków działań przewidzianych w Polityce Ekologicznej Państwa na lata 2009-2012
z perspektywą do roku 2016 jest przeprowadzanie prac legislacyjnych i kontynuowanie
krajowych programów usuwania azbestu.
Celem Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sztabin na lata
2014 – 2032 jest wyeliminowanie negatywnego wpływu wyrobów zawierających azbest
na zdrowie mieszkańców i środowisko naturalne oraz bezpieczne usunięcie azbestu
i zdeponowanie go na wyznaczonych składowiskach, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawnymi.
W 1997 r. Polski Sejm przyjął rezolucję w sprawie programu wycofywania azbestu
z gospodarki. Wynikiem przyjęcia niniejszej rezolucji było opracowanie krajowych
Programów dotyczących usuwania azbestu z terytorium Polski. W dniu 14 lipca 2009 r.
Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pt.
Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032. W dniu 15 marca 2010 r. Rada
Ministrów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu
wieloletniego pod nazwą Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032.
Główne cele Programu to:
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minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością
azbestu na terytorium kraju,



likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Cele Programu będą realizowane sukcesywnie aż do 2032 r., w którym zakładane jest
oczyszczenie kraju z azbestu. Podobne założenie przyjęto w opracowanym dokumencie Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sztabin na lata 2014
– 2032. Z POKzA zaczerpnięto również harmonogram realizacji usuwania wyrobów
zawierających azbest z podziałem na 3 okresy:
1)

2014 – 2018 r.

2)

2019 – 2025 r.

3)

2026 – 2032 r.

Zgodnie z założeniami POKzA założono, iż w pierwszym okresie zostanie usunięte 28 %
wyrobów azbestowych, w drugim okresie – 35 %, natomiast w ostatnim okresie pozostałe
37 % wyrobów azbestowych z terenu Gminy Sztabin.
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sztabin na lata 2014 –
2032 został przygotowany z uwzględnieniem obowiązujących aktów prawnych i jest
zgodny z kierunkami wyznaczonymi w Planie Gospodarki Odpadami Województwa
Podlaskiego na lata 2012-2017 – który wyznaczył kierunki działań dla odpadów
zawierających azbest, tj.:


informowanie społeczeństwa o zagrożeniu zdrowia ludzi przy samodzielnym
usuwaniu wyrobów zawierających azbest,



zapewnienie finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest przez
fundusze ochrony środowiska,



monitoring prawidłowego postępowanie z odpadami zawierającymi azbest,
szczególnie wśród indywidualnych posiadaczy i firm zajmujących się demontażem
wyrobów budowlanych zawierających azbest,



modernizacja i/lub budowa składowisk (kwater) na odpady azbestowe lub
zagospodarowanie azbestu metodami innymi niż składowanie,



wspieranie

inicjatyw

zmierzających

do

usuwania

wyrobów

budowlanych

zawierających azbest.
Nadrzędnym długoterminowym celem "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest
z terenu województwa podlaskiego", jest: Likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu
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na zdrowie człowieka i środowisko. Założenie te zostało przeniesione do „Programu
usuwania wyrobów zawierających azbest w Gminie Sztabin" (dokument uchwalony 13
kwietnia 2007 r. Uchwałą Nr V/26/07 Rady Gminy Sztabin).
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sztabin na lata 2014 –
2032 jest kontynuacją założeń i celów wyznaczonych w „Programie usuwania wyrobów
zawierających azbest w

Gminie Sztabin”. Nadrzędnym długoterminowym celem

„Programu…” było wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców
Gminy spowodowanych azbestem. Wśród celów „Programu…” wymieniono


spowodowanie oczyszczenia terytorium Gminy Sztabin z azbestu oraz usunięcie
stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest,



wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców Gminy
spowodowanych azbestem oraz ustalenie koniecznych do tego uwarunkowań,



spowodowanie działań zmierzających do sukcesywnej likwidacji oddziaływania
azbestu na środowisko i stworzenie warunków do spełnienia wymogów ochrony
środowiska w określonym horyzoncie czasowym,



stworzenie

możliwości

do

wdrożenia

przepisów

prawnych

oraz

norm

postępowania z wyrobami zawierającymi azbest stosowanych w Unii Europejskiej.
Powyższe cele miały być realizowane poprzez następujące zadania:


opracowanie przez jednostki samorządu terytorialnego planów i programów
dotyczących oczyszczania z azbestu terenu tych jednostek, a także prowadzenie
odpowiednich prac przygotowawczych i dokumentacyjnych dla realizacji tych
zadań,



prowadzenie szerokiej działalności edukacyjnej i szkoleniowej dotyczącej
tematyki azbestowej,



działalność

informacyjno

–

popularyzacyjną

dotyczącą

bezpiecznego

postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, a także ich usuwania i
oczyszczania terenu gminy z azbestu,


opracowanie i prowadzenie systemu informacji elektronicznej umożliwiającego
stały i systematyczny monitoring realizacji „Programu…” przez cały okres jego
realizacji,



opracowanie i wdrożenie systemu baz danych o wyrobach i odpadach
zawierających azbest.
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Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sztabin na lata 2014 –
2032 stanowi aktualizację uchwalonego wcześniej „Programu…” przez co kontynuuje jego
cele i zadania, aktualizuje stworzoną wcześniej bazę danych uzupełniając ją o numery
działek i obrębów ewidencyjnych na których znajdują się wyroby zawierające azbest.
Dodatkowo przez stworzenie warstwy zawierającej obrysy budynków, na których został
stwierdzony azbest wzbogaca system informacji elektronicznej jakim jest Baza
Azbestowa.

10.
PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA, W TYM
ODDZIAŁYWANIA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE,
SKUMULOWANE, KRÓTKOTERMINOWE,
ŚREDNIOTERMINOWE I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I
CHWILOWE ORAZ POZYTYWNE I NEGATYWNE, NA CELE I
PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 ORAZ
INTEGRALNOŚĆ TEGO OBSZARU

Azbest znajdujący się głównie w postaci pokryć dachowych na budynkach gospodarczych
i mieszkalnych stanowi niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzkiego, a włókna azbestu
pochodzące z uszkodzonych płyt azbestowych zanieczyszczają środowisko. Ponieważ
azbest wykorzystywany jako pokrycia dachowe przez cały czas jego użytkowania stanowi
potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzi, tylko jego całkowite usunięcie pozwoli
na eliminację tego zagrożenia.
Realizacja zadań związana z wymianą pokryć azbestowych będzie prowadzona na terenie
całej Gminy Sztabin. Oceny dokonano przede wszystkim pod kątem oddziaływania
na środowisko w fazie prowadzenia działań związanych z demontażem płyt azbestowych.
Należy mieć na uwadze, że uciążliwości występujące w tej fazie będą miały charakter
krótkoterminowy ograniczony do okresu prowadzonych prac. Zinwentaryzowane rury
azbestowo-cementowe są zakwalifikowane jako wyroby do pozostawienia w ziemi
a zatem nie rozważano oddziaływania podczas ich demontażu.
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10.1. Oddziaływanie postanowień Programu na Naturę 2000

Cała Gmina Sztabin objęta jest powierzchniowymi formami ochrony przyrody, co świadczy
o dużych walorach przyrodniczych tego terenu. Do obszarów Natura 200 na terenie Gminy
należy zaliczyć Ostoję Biebrzańską PLB200006, Dolinę Biebrzy PLH200008, Puszczę
Augustowska PLB200002 i Ostoję Augustowską PLH200005.
O oddziaływaniach na cele i przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 (siedliska i gatunki
wymienione w Standardowych Formularzach Danych ze statusem A, B lub C) będzie
można mówić jedynie w przypadku nieodpowiednio przeprowadzonych prac polegających
na demontażu płyt azbestowo – cementowych z dachów budynków. Przez nieodpowiednie
prowadzenie prac rozumie się niszczenie chronionych gatunków zwierząt, ich lęgów lub
miejsc gniazdowania, a także prowadzenie działań uniemożliwiających późniejsze
wykorzystanie tych obiektów jako miejsce gniazdowania lub też miejsce odpoczynku.
W punkcie 11 niniejszej Prognozy przedstawione zostały propozycje rozwiązań mających
na

celu zapobieganie,

ograniczanie

lub kompensację

przyrodniczą

negatywnych

oddziaływań na środowisko jakie może przynieść realizacja postanowień Programu
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sztabin na lata 2014-2032.
W związku z tym zakłada się, że nie wystąpią negatywne oddziaływania na cele
i przedmioty ochrony obszarów Natura 2000.
Ponadto transport odpadów zawierających azbest na składowisko może powodować
emisje zanieczyszczeń do powietrza oraz emisje hałasu, które mogą mieć wpływ
na przedmioty ochrony na terenie obszarów Natura 2000 znajdujących się na trasie
przejazdu na składowisko. Negatywne oddziaływanie z tym związane będzie jednak
krótkoterminowe,

ponieważ

będzie

ograniczone

do

czasu

przejazdu

transportu

i rozłożone w czasie (do 2032 roku). Przy zastosowaniu zabezpieczenia materiału
przewożonego, emisję do powietrza można skutecznie ograniczyć.
Brak monitoringu usuwania wyrobów zawierających azbest może powodować, że odpady
niebezpieczne z gospodarstw w połączeniu ze stosunkowo niską świadomością ekologiczną
mieszkańców Gminy mogą czynić obszary Natura 2000 miejscami, gdzie będą powstawać
nielegalne „dzikie” wysypiska odpadów zawierających azbest. A zatem realizacja założeń
Programu jest oddziaływaniem bezpośrednim pozytywnym, ponieważ poprzez edukację
ekologiczną i stały monitoring ograniczy ryzyko powstawania „dzikich” wysypisk odpadów
na terenie Gminy. Oddziaływanie te będzie długoterminowe, ponieważ zakłada się, że
monitoring będzie prowadzony do roku 2032.
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10.2. Oddziaływanie postanowień Programu na różnorodność
biologiczną

Różnorodność biologiczna jaka może być rozpatrywana w kontekście realizacji założeń
Programu dotyczy świata biologicznego terenów zabudowanych (głównie poddaszy
budynków). Bioróżnorodność jest tam dość ograniczona i przeanalizowana została
w odniesieniu do oddziaływania na gatunki zwierząt.

10.3. Oddziaływanie postanowień Programu na ludzi

Realizacja postanowień Programu może oddziaływać na zdrowie i życie dwóch grup ludzi:


osoby użytkujące pomieszczenia, w których wyroby zawierające azbest
zostały wykorzystane jako pokrycie dachowe;



osoby prowadzące prace polegające na demontażu oraz transporcie
materiałów zawierających azbest.

Jeżeli pod uwagę zostanie wzięty wpływ na zdrowie ludzi mieszkających, pracujących
lub też wykorzystujących do innych celów obiekty, w których wykorzystywane
są materiały zawierające azbest, to wpływ realizacji założeń Programu należy ocenić
zdecydowanie pozytywnie. Sukcesywny demontaż i usuniecie wyrobów azbestowych
z

terenów

posesji

Przeprowadzona

będzie

inwentaryzacja

oddziaływaniem
wykazała,

że

bezpośrednio
zdecydowana

długoterminowym.
większość

wyrobów

zawierających azbest wykorzystywanych w budynkach na terenie Gminy Sztabin wymaga
ponownej oceny w ciągu pięciu lat. W momencie prowadzenia prac związanych
z

usuwaniem

azbestu

z

poszczególnych

obiektów,

zagrożenie

dla

okolicznych

mieszkańców może co prawda wzrastać, jednak z uwagi na chwilowy charakter
występowania narażenia oraz fakt, że przy prowadzeniu prac konieczne jest zachowanie
odpowiednich

standardów

w

zakresie

minimalizacji

negatywnego

oddziaływania

(wymaganych odpowiednimi przepisami) oddziaływanie takie będzie miało charakter
minimalny.
Jeżeli pod uwagę zostanie wzięta grupa osób, która zajmuje się przeprowadzaniem prac
polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, należy stwierdzić zwiększenie
ryzyka związanego z możliwością wystąpienia bezpośrednich, negatywnych oddziaływań
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wynikających z prac prowadzonych z wyrobami zawierającymi azbest. Oddziaływania
takie mogłyby mieć charakter krótkoterminowy, ograniczony do czasu prac. Należy przy
tym jednak zauważyć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami działalność w takim
zakresie prowadzić mogą jedynie wykwalifikowane firmy. Podmioty te zatrudniają
personel, który nie tylko jest wyposażony w odpowiednie środki ochrony osobistej,
ale również jest świadomy zagrożeń związanych z prowadzonymi pracami (wysoka
świadomość zagrożenia). W ramach prowadzenia prac zgodnie z obowiązującymi
przepisami stosowany jest szereg środków minimalizujących wystąpienie negatywnego
oddziaływania (zarówno w odniesieniu do pracowników jak i osób przebywających
w pobliżu) i dlatego należy przyjąć, że faktyczne oddziaływania, nie będą występowały.

10.4. Oddziaływanie postanowień Programu na zwierzęta

W zasadzie realizacja analizowanego dokumentu nie będzie miała negatywnego wpływu
na większość gatunków zwierząt, gdyż na terenach zurbanizowanych i wokół zabudowań
występują one w ograniczonej ilości i zakresie (szczególnie w odniesieniu do zwierząt
dziko żyjących).
Specyficzna

sytuacja

występuje

w

odniesieniu

do

gatunków

(często

rzadkich

i chronionych), które dostosowały się do życia w bezpośrednim sąsiedztwie ludzi
i wykorzystują istniejące budynki jako miejsca rozrodu bądź odpoczynku. Dotyczy
to w szczególności ptaków i nietoperzy, które zakładają gniazda w obrębie budynków.
Jeżeli prace polegające na demontażu wyrobów zawierających azbest prowadzone będą
w nieodpowiednich okresach i bez poszanowania odpowiednich przepisów w tym zakresie
mogą bezpośrednio powodować niszczenie lęgów (w ramach prowadzenia prac) lub też
osobników młodocianych, które nie potrafią jeszcze latać. Mogą również powodować
porzucenie

lęgów

przez

osobniki

rodzicielskie,

a

przez

to

śmierć

osobników

młodocianych. Dodatkowo przeprowadzone prace remontowe, uszczelnienia na etapie
wymiany pokrycia na bezazbestowe, mogą spowodować oddziaływania pośrednie
polegające na takiej zmianie obiektu, iż nie będzie on mógł być ponownie wykorzystany
przez występujące tam wcześniej gatunki. O ile powyższe oddziaływania się pojawią,
będą

miały

charakter

stały,

długoterminowy,

ponieważ

wiele

z

gatunków,

które przystosowały się do życia w bezpośrednim sąsiedztwie ludzi powraca rokrocznie
w okresie lęgowym w to samo miejsce.
Biorąc pod uwagę charakter obiektów, na których podczas inwentaryzacji stwierdzono
użycie wyrobów zawierających azbest (duży udział budynków i obiektów gospodarczych,
wiele budynków starych i porzuconych), oraz fakt, że okres lęgowy ptaków jest
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najlepszym czasem do przeprowadzania prac remontowych na wolnym powietrzu (wiosna,
lato), lokalnie może wystąpić negatywne oddziaływanie. Można je jednak skutecznie
zminimalizować, najczęściej wybierając odpowiedni okres prowadzenia prac oraz przez
zastosowanie rozwiązań sprzyjających późniejszemu zakładaniu gniazd (np. budki
lęgowe). Ułatwieniem podczas planowania odpowiedniego trybu prowadzenia prac może
być fakt, że z reguły właściciele / zarządcy obiektów, posiadają informacje na temat
wykorzystywania

określonych

budynków

będących

ich

własnością,

jako

miejsc

gniazdowania lub też odpoczynku przez ptaki bądź nietoperze. W przypadku nietoperzy
wszystkie gatunki występujące w Polsce znajdują się pod ścisłą ochroną gatunkową,
co powoduje, że prace mogące powodować niszczenie miejsc ich lęgów bądź zimowania
muszą zostać skonsultowane z chiropterologiem. W przypadku ptaków, określenie
gatunku i jego statusu ochronnego również musi być skonsultowane ze specjalistą
(ornitologiem). W celu minimalizacji negatywnego oddziaływania na gatunki chronione
konieczne jest wprowadzenie w ramach planowanych akcji podnoszących świadomość
środowiskową oraz informujących o zagadnieniach związanych z usuwaniem azbestu,
także zagadnień związanych z ochroną gatunkową zwierząt.
Niezależnie od tego przy przeprowadzeniu prac polegających na usuwaniu azbestu należy
zastosować następujący tryb postepowania:


prace

powinny

być

prowadzone

tak,

aby

uniknąć

występowania

negatywnego oddziaływania na gatunki chronione, tzn. unikać ich
płoszenia, zabijania, niszczenia siedlisk, gniazd i jaj, przenoszenia w inne
miejsce,


przed rozpoczęciem prac należy przeprowadzić rozpoznanie czy w rejonie
prowadzenia

prac

występują

gatunki

chronione

na

podstawie

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r.
w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2011, Nr 237, poz. 1419),


w przypadku stwierdzenia występowania takich gatunków konieczne jest
uzyskanie

właściwego

zezwolenia

od

organu

ochrony

środowiska

(określonego w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. 2013, poz. 627), w którym określone będą terminy i warunki
wykonywania prac remontowo-budowlanych,


jeżeli nie jest możliwe odpowiednie dostosowanie harmonogramu i sposobu
prowadzenia prac, aby uniknąć zabijania poszczególnych osobników,
niszczyć

ich

siedliska,

gniazda,

jaja,

lub

wystąpi

konieczność

ich przeniesienia, lub też prowadzenia innych zakazanych działań,
konieczne jest uzyskanie zgody właściwego organu ochrony środowiska
(określonego w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody -
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Dz. U. 2013, poz. 627) na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku
do gatunków chronionych,


po przeprowadzeniu prac remontowych w obiektach, w których wcześniej
gniazdowały

ptaki

bądź

nietoperze

należy

umożliwić

im

dalsze

gniazdowanie. Jeżeli nie będzie możliwe naturalne wykorzystanie szpar
i szczelin należy dążyć do zapewnienia odpowiednich miejsc zastępczych,
(np. budek lęgowych) w rejonie remontowanego budynku tak, aby
skompensować

utracone

miejsca

dla

tych

gatunków.

Charakter

zastosowanych miejsc zastępczych, ich lokalizacja, parametry techniczne
i zagęszczenie powinny zostać dobrane odpowiednio do preferencji
gatunków, które występowały tam wcześniej.

10.5. Oddziaływanie postanowień Programu na rośliny

Realizacja Programu polega na sukcesywnym usuwaniu wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Sztabin. Inwentaryzacja wyrobów wykazała, iż zdecydowana większość
wyrobów azbestowych na terenie Gminy zlokalizowana jest na dachach budynków. Wobec
powyższego ocenić można, że realizacja postanowień Programu nie będzie powodowała
negatywnych oddziaływań na rośliny. Za pośrednio pozytywne oddziaływanie można uznać
likwidacje „dzikich” wysypisk odpadów azbestowych.

10.6. Oddziaływanie postanowień Programu na wody

Przy wykonywaniu Prognozy oddziaływania na środowisko przyjęto założenie, ze wszelkie
prace związane z usuwaniem azbestu będą wykonywane w odpowiednim reżimie
technologicznym i z poszanowaniem obowiązującego prawa. Dlatego też oceniono,
że prace te nie będą wpływały negatywnie na wody powierzchniowe i podziemne.
Dodatkowo należy nadmienić, że azbest jest minerałem który nie rozpuszcza się
w wodzie, dlatego jego oddziaływanie na wody jest skutecznie ograniczone.
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10.7. Oddziaływanie postanowień Programu na powietrze

Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne postanowień zawartych w analizowanym
Programie można rozpatrywać w dwóch aspektach:


oddziaływania

bezpośredniego

związanego

z

usuwaniem

azbestu

z budynków, w których jest on stosowany, polegającego na zwiększeniu
stężenia włókien azbestu w powietrzu,


oddziaływania
do

powietrza

pośredniego
wywołanych

związanego

z

transportem

emisją

zanieczyszczeń

usuniętych

materiałów

na składowisko.
W

zakresie

analizy

oddziaływania

w

pierwszym

aspekcie

należy

stwierdzić,

że oddziaływanie, które może wystąpić będzie miało charakter krótkotrwały o zasięgu
lokalnym. Przy zapewnieniu odpowiedniego reżimu robót oddziaływanie zostanie
skutecznie ograniczone.
Jedynym potencjalnym negatywnym oddziaływaniem związanym z realizacja Programu
może być pośrednie oddziaływanie związane z transportem usuniętych z budynków
materiałów na składowiska odpadów. Biorąc pod uwagę ilość obiektów, z których
konieczne będzie usunięcie azbestu, w stosunku do okresu czasu, w którym te prace będą
wykonywane wzrost natężenia ruchu wywołany realizacja postanowień Programu będzie
pomijalny w związku z czym należy stwierdzić że oddziaływanie w tym zakresie nie
będzie miało znaczącego charakteru.

10.8. Oddziaływanie postanowień Programu na powierzchnię ziemi

Realizacja zapisów analizowanego dokumentu nie będzie w sposób bezpośredni
oddziaływała na powierzchnię ziemi.
Do pośrednich, negatywnych oddziaływań, średniookresowych, związanych w pewien
sposób z realizacja Programu, można zaliczyć oddziaływanie związane z koniecznością
zorganizowania nowych składowisk odpadów niebezpiecznych w województwie podlaskim
- tak, aby możliwe było gromadzenie tych odpadów z tego rejonu. Należy jednak
zauważyć, że konieczność realizacji takiego obiektu nie wynika z zapisów Programu,
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ale z dokumentów strategicznych wyższego rzędu. Podkreślenia wymaga również fakt,
że

zgodnie

z

obowiązującymi

przepisami

i

zasadami

w

zakresie

budowy

i likwidacji składowisk odpadów, każdy obiekt tego typu posiada liczne zabezpieczenia
chroniące powierzchnię ziemi przed ewentualnym negatywnym oddziaływaniem.

10.9. Oddziaływanie postanowień Programu na krajobraz

Realizacja przedmiotowego Programu nie będzie w sposób bezpośredni wpływała
na krajobraz. Pozytywne efekty jego wdrożenia będą wpływały natomiast na krajobraz
w sposób pośredni. Usuwanie wyrobów zawierających azbest wymuszać będzie również
przeprowadzanie innych prac remontowych na budynkach (elewacji, termomodernizacji,
prac dekarskich) przez co poprawione zostaną ich walory estetyczne, co z kolei będzie
wpływało

pozytywnie

na

krajobraz

i

estetykę

Gminy

Sztabin

w

perspektywie

długoterminowej.
Należy założyć, że pozytywnie na krajobraz będzie wpływała działalność edukacyjna
przewidziana

w

ramach

realizacji

Programu,

która

będzie

przyczyniała

się

do ograniczenia liczby „dzikich” wysypisk.

10.10. Oddziaływanie postanowień Programu na klimat

Realizacja postanowień analizowanego dokumentu nie będzie powodowała oddziaływania
na klimat. Skutkiem jego realizacji będzie z pewnością długoterminowe zmniejszenie
ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery w wyniku prac termomodernizacyjnych,
nie wpłynie to jednak w sposób znaczący na klimat.

10.11. Oddziaływanie postanowień Programu na zasoby naturalne

Pewne niewielkie oddziaływania na zasoby naturalne mogą być związane z koniecznością
pozyskania dodatkowych materiałów niezbędnych do przeprowadzenia prac remontowych
oraz wytworzenia materiałów, które mogą być niezbędne do zastąpienia usuniętych
wyrobów

zawierających

azbest.

Będą

to

jednak

oddziaływania

bez

znaczenia

w kontekście wykorzystywania zasobów naturalnych na inne cele. Potwierdzają
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to również zapisy Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu Oczyszczania Kraju
z Azbestu na lata 2009-2032, gdzie także dla programu obejmującego cały kraj nie
stwierdzono możliwości wystąpienia znaczących negatywnych oddziaływań na zasoby
naturalne. W ujęciu bezpośrednim realizacja postanowień Programu nie będzie miała
wpływu na zasoby naturalne.

10.12. Oddziaływanie postanowień Programu na zabytki

Oceniając zmianę pokrycia dachowego na obiektach zabytkowych stwierdzić można
bezpośrednie oddziaływanie pozytywne, ponieważ umożliwi ono zastosowanie pierwotnie
używanych materiałów (lub ich zamienników), dzięki czemu obiekty te odzyskają swój
pierwotny charakter. Należy jednak pamiętać, że prowadzenie robót budowlanych przy
obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków wymaga, przed wydaniem decyzji
o pozwoleniu na budowę, uzyskania pozwolenia na prowadzenie tych robót, wydanego
przez właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków.

10.13. Oddziaływanie postanowień Programu na dobra materialne

Oddziaływania na dobra materialne można rozpatrywać w dwóch kategoriach.
Z

jednej

strony,

konieczne

będzie

poniesienie

kosztów

na

usuniecie

azbestu

oraz zastąpienie go innym materiałem, co powodować może znaczne obciążenia budżetu
(szczególnie w odniesieniu do osób prywatnych). W Programie określone zostały sposoby
uzyskania środków na usuniecie azbestu. Należy jednak pamiętać, że środki jakie można
uzyskać w ramach pomocy obejmują proces usunięcia, transportu i unieszkodliwienia
wyrobów zawierających azbest. Na chwilę obecną po stronie właściciela zostaje
konieczność poniesienia kosztów za nowe pokrycie dachowe (czasem związane
z koniecznością modernizacji konstrukcji dachowej i termoizolacją budynku).
Z drugiej strony, przeprowadzone prace modernizacyjno-remontowe poprawią walory
krajobrazowe przestrzeni wokół modernizowanych obiektów, ale również przyczynią się
bezpośrednio do zwiększenia wartości rynkowej obiektów.
W przypadku przeprowadzania prac termomodernizacyjnych (polegających na wymianie
materiału izolującego) możliwe będzie uzyskanie dodatkowych korzyści wynikających
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z późniejszych oszczędności związanych z mniejszym zużyciem energii niezbędnej
do ogrzewania zmodernizowanego budynku.

10.14. Oddziaływanie postanowień Programu na wszystkie
elementy środowiska oraz oddziaływania pomiędzy tymi
elementami

Realizacja

przedmiotowego

Programu

może

powodować

następujące

powiązane

oddziaływania:


prace polegające na usuwaniu azbestu pociągać będą za sobą konieczność
przeprowadzenia prac remontowych innych części budynku (elewacji,
termoizolacji), co powodować będzie poprawę walorów krajobrazowych,
wzrost wartości wyremontowanych nieruchomości, zmniejszenie ilości
zużywanego paliwa do ogrzewania budynków, a także potencjalnie
negatywny wpływ na gatunki zwierząt wykorzystujących dane obiekty jako
miejsce odpoczynku bądź gniazdowania.



konieczność unieszkodliwienia usuniętego azbestu, może spowodować
zwiększenie

emisji

włókien

azbestu

do

powietrza

z

pojazdów

transportujących usunięty azbest.

11.
PRZEDSTAWIENIE ROZWIĄZAŃ MAJĄCYCH NA CELU
ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ
PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA
ŚRODOWISKO, MOGĄCYCH BYĆ REZULTATEM REALIZACJI
PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU, W SZCZEGÓLNOŚCI NA
CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000
ORAZ INTEGRALNOŚĆ TEGO OBSZARU

W celu zapobiegania negatywnym oddziaływaniom na środowisko mogącym powstać
podczas użytkowania i demontażu wyrobów zawierających azbest oraz transportu
odpadów, należy postępować zgodnie z obowiązującymi procedurami w tym zakresie.
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Problematyka bezpiecznego postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest
została w Polsce zapisana w postaci bloku tematycznego zawierającego sześć procedur
(Informator o przepisach i procedurach dotyczących bezpiecznego postępowania
z wyrobami zawierającymi azbest – Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej,
Warszawa 2003). Procedury te wynikają z przepisów prawa.
Grupa I. Procedury obowiązujące właścicieli i zarządzających obiektami, instalacjami
i urządzeniami zawierającymi azbest lub wyroby zawierające azbest.


Procedura 1 – dotycząca obowiązków w czasie użytkowania obiektów,
instalacji i urządzeń.



Procedura 2 – dotycząca obowiązków przy usuwaniu wyrobów zawierających
azbest.

Grupa II. Procedury obowiązujące wykonawców prac polegających na usuwaniu wyrobów
zawierających azbest – wytwórców odpadów niebezpiecznych.


Procedura 3 – dotycząca postępowania przy pracach przygotowawczych
do usunięcia wyrobów zawierających azbest.



Procedura 4 – dotycząca prac polegających na usuwaniu wyrobów
zawierających

azbest

–

wytwarzaniu

odpadów

niebezpiecznych,

wraz z oczyszczaniem obiektu (terenu) instalacji.
Grupa III. Procedura obowiązująca prowadzących działalność w zakresie transportu
odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.


Procedura

5

–

dotycząca

przygotowania

i

transportu

odpadów

składowiskami

odpadów

niebezpiecznych zawierających azbest.
Grupa

IV.

Procedura

obowiązująca

zarządzających

niebezpiecznych zawierających azbest.


Procedura

6

-

dotycząca

składowania

odpadów

na

składowisku

przeznaczonym do wyłącznego składowania odpadów zawierających azbest
lub innym, spełniającym odpowiednie warunki techniczne.

Procedury

te

zostały

szczegółowo

omówione

w

Programie

usuwania

wyrobów

zawierających azbest z terenu Gminy Sztabin na lata 2014-2032.
Właściwe usuwanie wyrobów zawierających azbest jak i ich składowanie, przeprowadzane
zgodnie
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przeprowadzania rozwiązań mających na celu kompensację ewentualnych negatywnych
skutków realizacji zaplanowanych zadań.
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sztabin na lata 20142032 nie oddziałuje negatywnie na środowisko, a wręcz przeciwnie, zapewni jego znaczną
poprawę poprzez zmniejszenie, a następnie całkowite wyeliminowanie wyrobów
azbestowych z terenu Gminy Sztabin. Należy zaznaczyć, że przewidywany do realizacji
Program nie powinien mieć wpływu na obszary chronione, jak również inne ustanowione
na terenie Gminy Sztabin formy ochrony przyrody.
W związku z powyższym przed rozpoczęciem prac związanych z usunięciem pokryć
dachowych z azbestu należy przeprowadzić wizję lokalną, w celu uzyskania informacji
o ewentualnym występowaniu w obrębie bryły budynku gniazd ptaków lub nietoperzy.
W przypadku stwierdzenia obecności gniazd lub kolonii lęgowych należy, w konsultacji
z ornitologiem oraz chiropterologiem, przeprowadzić rozpoznanie, w celu weryfikacji
ewentualnego występowania w tych miejscach gatunków chronionych. Nietoperze
dodatkowo wymagają szczególnej ochrony w czasie hibernacji zimowej. Czas ten jednak,
ze względu na niskie temperatury, nie jest zwyczajowo wykorzystywany na prace
remontowe budynków, dlatego zakłada się, że nietoperze nie będą niepokojone na swoich
zimowiskach.
W przypadku usuwania wyrobów zawierających azbest z budynków, na których
stwierdzono gniazda ptaków chronionych lub występowanie nietoperzy, prace remontowe
należy prowadzić poza ich okresem lęgowym i rozrodu, tj. poza okresem od 1 marca
do 31 sierpnia. Wskazany termin, może zostać skorygowany do wymagań poszczególnych
gatunków

stwierdzonych

podczas

rozpoznania

prowadzonego

przez

specjalistę.

W przypadku stwierdzenia występowania ptaków lub nietoperzy ekspert powinien
wskazać dokładne miejsca ich przebywania tak, aby przed okresem lęgowym tych
gatunków można było zamknąć nisze, szczeliny i dostępy do stropodachu wykorzystywane
przez te zwierzęta.
W przypadku konieczności wykonania czynności zakazanych w stosunku do chronionych
gatunków zwierząt, o których mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. nr 237,
poz. 1419), konieczne jest uzyskanie zezwolenia na odstępstwa od ww. zakazów
wydanego

przez

właściwy

organ

ochrony

środowiska.

Uzyskanie

zezwolenia

nie jest wymagane w przypadku usuwania w okresie od dnia 16 października do końca
lutego, gniazd ptasich z obiektów budowlanych i terenów zieleni, jeżeli wymagają tego
względy bezpieczeństwa lub sanitarne.
W przypadkach, gdy obiekt budowlany wykorzystywany był przez chronione gatunki
zwierząt, po przeprowadzeniu prac remontowych, należy umożliwić nietoperzom powrót
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do miejsca kolonii (samice wracają co roku do tej samej kryjówki w której same przyszły
na świat), a ptakom dalsze gniazdowanie w jego obrębie. Jeżeli nie będzie to możliwe
poprzez wykorzystanie naturalnych szpar i szczelin, należy dążyć do zapewnienia
na remontowanym budynku lub w jego rejonie odpowiednich siedlisk zastępczych
(np. budek lęgowych), aby zrekompensować utracone miejsca bytowania i rozrodu danych
gatunków. Charakter zastosowanych siedlisk zastępczych, ich lokalizacja, parametry
techniczne i zagęszczenie powinny być dobrane odpowiednio do preferencji gatunków
stwierdzonych przed rozpoczęciem prac.

12.
PRZEDSTAWIENIE ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH DO
ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH W PROJEKTOWANYM
DOKUMENCIE WRAZ Z UZASADNIENIEM ICH WYBORU ORAZ
OPIS METOD DOKONANIA OCENY PROWADZĄCEJ DO TEGO
WYBORU ALBO WYJAŚNIENIE BRAKU ROZWIĄZAŃ
ALTERNATYWNYCH, W TYM WSKAZANIA NAPOTKANYCH
TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI
LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY

Rozwiązania alternatywne w odniesieniu do analizowanego Programu rozpatrzono
na dwóch poziomach:


analizy prawidłowości sformułowania celów i ich ewentualnych modyfikacji,



analizy doboru sposobów i środków służących osiągnięciu celów.

Przeprowadzona w ramach Prognozy oddziaływania na środowisko analiza celów
Programu, a w szczególności jego spójności z innymi dokumentami programowymi
w zakresie gospodarki odpadami i usuwania azbestu wskazuje, że przyjęte w dokumencie
cele są w pełni zgodne i wynikają z tych dokumentów oraz z aktów prawa
obowiązującego w Polsce.
Trzy cele, jakimi są oczyszczenie terenu Gminy Sztabin z wyrobów zawierających azbest,
minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych występowaniem
wyrobów azbestowo-cementowych oraz likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu
na środowisko, wynikają wprost z dokumentów wyższego szczebla. Analizując przyjęty
i funkcjonujący w Polsce stan prawny oraz biorąc pod uwagę obecny stan wiedzy
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o zagrożeniach zdrowotnych, jakie niesie za sobą użytkowanie wyrobów azbestowych
należy przyjąć, że sformułowane cele nie posiadają rozwiązania alternatywnego.
Rozwiązaniem
azbestowych

alternatywnym
w

miejscach

mogłoby
ich

być

obecnego

uznanie,

że

pozostawienie

wykorzystywania

powoduje

wyrobów
mniejsze

konsekwencje środowiskowe, niż ich usuwanie pod kontrolą, jednak w świetle
zgromadzonych informacji podejście to nie znajduje uzasadnienia, ponieważ nie byłoby
zgodne z założeniami przyjętymi w nadrzędnych dokumentach strategicznych.
Wariantowaniu mogłyby też podlegać sposoby i środki osiągania określonych w Programie
celów. W ramach Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Sztabin na lata 2014-2032 zaproponowane zostało unieszkodliwianie zdemontowanych
wyrobów zawierających azbest poprzez ich składowanie. W Europie znane są inne sposoby
unieszkodliwiania tego rodzaju odpadów, jednak nie są one na tyle rozpowszechnione
i efektywne ekonomicznie, aby możliwe było ich zastosowanie na duża skale w Polsce.
Zważywszy jednak na długą perspektywę czasową usuwania azbestu z terenu naszego
kraju (do 2032 r.) można przyjąć możliwość alternatywnego sposobu unieszkodliwiania
azbestu, o ile polskie prawo będzie dopuszczało stosowanie zaproponowanej technologii.
Zagadnienie to szczegółowo było analizowane w Prognozie oddziaływania na środowisko
dla Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, czyli dla Programu
o nadrzędnym charakterze w stosunku do analizowanego Programu.
Jako dodatkowy argument potwierdzający brak potrzeby przedstawiania rozwiązań
alternatywnych w ramach niniejszej Prognozy oddziaływania na środowisko są wyniki
przeprowadzonych analiz, które pozwalają stwierdzić, ze realizacja zamieszczonych
w

Programie

oraz

że

rozwiązań

realizacja

jego

ma

zdecydowanie

postanowień

nie

pozytywny
spowoduje

wpływ

występowania

negatywnych oddziaływań na środowisko, w tym na obszary Natura 2000.
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