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    REGIONALNY DYREKTOR 
     OCHRONY ŚRODOWISKA   

       W KATOWICACH                                                       Katowice, 11 marca 2015r.          
  

  WOOŚ.410.79.2015.BM
   za potwierdzeniem odbioru

Pani Zofia Kuśmierska
Zastępca  
Wójta Gminy Konopiska
ul. Lipowa 5
42-274 Konopiska

 

Odpowiadając na wniosek znak: GR.6220.4.2015 z 23 lutego 2015r., działając na podstawie 
art. 48 ust. 1, w związku z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy z 3 października 2008r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz   
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.) 

uzgadniam 

odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla 
projektu „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 
Konopiska na lata 2014-2032”.

Planowane zadania wynikające z przedmiotowego Programu nawiązują do założeń 
i celów strategicznych, ujętych w dokumentach wyższego szczebla, przede wszystkim 
w „Programie oczyszczania Kraju z azbestu na lata 2009-2032” i przyczynią 
się do ich realizacji.
Dokument  ma  za  zadanie  przedstawienie  stanu  aktualnego,  wyznaczenie  zadań mających 
na  celu  stopniową  eliminację  wyrobów  zawierających  azbest   oraz  dostosowanie  ich  do 
rzeczywistych  uwarunkowań  i  możliwości technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych. 
Realizacja    planowanych    działań    ma   na    celu    eliminację   zagrożeń   dla   środowiska                       
i     minimalizację    negatywnych     skutków     zdrowotnych     powodowanych     kontaktem           
z  włóknami azbestu.  Ww. program  określa  sposób  postępowania  i kierunki działań, w celu 
osiągnięcia  jak najlepszego stanu środowiska, w odniesieniu do obszarów w granicach jednej 
gminy. 
Zadania  uwzględniają  aspekty środowiskowe,  mając  na  celu  wspieranie  zrównoważonego 
rozwoju i wdrażanie prawa  wspólnotowego  w dziedzinie ochrony środowiska. Zakres i skala 
planowanych zadań wyklucza możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.
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Realizacja postanowień programu wpłynie na ochronę zdrowia i życia mieszkańców oraz 
przyczyni się do poprawy stanu środowiska.
W związku powyższym, w świetle art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r., 
poz. 1235 z późn. zm.) odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko jest zasadne. 
Należy wziąć pod uwagę, w trakcie usuwania azbestu z budownictwa wielorodzinnego, że  
budynki te zasiedlają ptaki i nietoperze. Przed przystąpieniem do usuwania płyt, należy 
wykonać ocenę/ekspertyzę ornitologiczną i chiropterologiczną dotyczącą stanu zasiedlenia 
obiektów. Wytyczne w tym zakresie znajdują się na stronie Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Katowicach http://katowice.rdos.gov.pl w zakładce ochrona przyrody/warto 
wiedzieć.  
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