
Uzasadnienie

14  lipca   2009  r.   Rada  Ministrów  przyjęła   „Program  Oczyszczania   Kraju
z  Azbestu  na  lata  2009  –  2032”. Zapisy  „Programu…” nakładają na samorządy gminne
zadania  polegające  na  przygotowywaniu  i  aktualizacji  gminnych  programów  usuwania
azbestu oraz wyrobów zawierających azbest. Głównym celem „Programu…” jest usunięcie
i  unieszkodliwienie  wyrobów  zwierających  azbest,  minimalizacja  negatywnych  skutków
zdrowotnych  spowodowanych  obecnością  azbestu  na  terytorium  kraju  oraz  likwidacja
szkodliwego  oddziaływania  azbestu  na  środowisko.  Cele  programu  będą  realizowane
sukcesywnie do 3032 roku, w który zakładane jest oczyszczenie kraju z azbestu.

W celu realizacji wyżej wymienionych celów w grudniu 2019 r. zostały opracowany
„Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Hajnówka - aktualizacja”.
Dokument  ten  w  sposób  zrozumiały  przedstawia  zagadnienia  związane  z  realizacją
nałożonych  na  gminę  obowiązków.  Wskazuje  cele  i  zadania,  jak  również  ramy  prawne
w odniesieniu do zagadnień gospodarowania wyrobami zawierającymi azbest.

Do celów opracowania aktualizacji  "Programu...” przeprowadzono na terenie miasta
inwentaryzację wyrobów zawierających azbest. Inwentaryzacja wykonana została przez spis
z natury w miesiącach letnich 2019 roku.

Stosownie do art. 54 w związku z art. 58 ust.1 pkt 2 oraz z art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz.
2081) zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz
Podlaskiego  Wojewódzkiego  Inspektora  Sanitarnego  w  Białymstoku  o  wydanie  opinii
i  uzgodnienie  odstąpienia  od  przeprowadzenia  strategicznej  oceny  oddziaływania  na
środowisko oraz o uzgodnienie "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu
Miasta Hajnówka- aktualizacja" .

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny opinią Nr 173/NZ/2019 z dnia
19.12.2019  r.  stwierdził,  że  zachodzą  okoliczności  uzasadniające  odstąpienie  od
przeprowadzenia  strategicznej  oceny  oddziaływania  na  środowisko.  Regionalny  Dyrektor
Ochrony  Środowiska  w  Białymstoku  pismem  z  dnia  02.01.2020  r.  znak  sprawy  WPN.
410.3.24.2019.EC  wyraził  zgodę  na  odstąpienie  od  przeprowadzenia  strategicznej  oceny
oddziaływania na środowisko przedmiotowego programu.    

Biorąc  pod uwagę w/w uzgodnienia  oraz fakt,  że  dokument  odnosi się  jedynie  do
obszaru jednej gminy i nie wyznacza ram dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko, Burmistrz Miasta Hajnówka odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko przedmiotowego programu.    

Zgodnie z art. 39  ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania  na  środowisko  (Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  2081)   podano  do  publicznej
wiadomości  informację  o  sporządzeniu  projektu  „Programu  usuwania  wyrobów
zawierających  azbest  z  terenu  miasta  Hajnówka  -  aktualizacja”.  Wyznaczono  21-dniowy
termin  od  dnia  zamieszczenia  ogłoszenia  do  składania  uwag  oraz  wniosków.
W wyznaczonym terminie nie zgłoszono żadnych uwag ani wniosków.

Posiadanie  przez  gminę  aktualnego  Programu  usuwania  wyrobów  zawierających
azbest  z  terenu  miasta  Hajnówka  pozwoli  na  pozyskanie  środków  finansowych
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania z zakresu
usuwania azbestu. 

Mając powyższe na uwadze uchwalenie „Programu usuwania wyrobów zawierających
azbest z terenu Miasta Hajnówka - aktualizacja” jest uzasadnione.


