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1. Wstęp

Na podstawie art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) projekt Programu usuwania azbestu i
wyrobów zawierających azbest wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko.
Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przez właściwy organ
administracji odbywa się w oparciu o „Prognozę oddziaływania na środowisko”.
Głównym celem dokumentu jest identyfikacja oddziaływania na środowisko realizacji
załoŜeń Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Opoczno.
Zakres Prognozy zgodny jest z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o
udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) oraz pismem
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi znak PWIS-NS-OZNS072/273/09 1725 z dn. 21.12.2009r. oraz pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Łodzi znak RDOŚ-10-WSI-o-6625/607/2009/mp z dn. 30.12.2009r.
2. Metodyka sporządzania prognozy oddziaływania projektu gminnego Programu
usuwania azbestu…
Prognoza oddziaływania na środowisko została sporządzona na podstawie art. 51 ust. 2
ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
Nr 199 poz. 1227 ze zmianami), zgodnie, z którym:
1. zawiera:
 informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego
powiązaniach z innymi dokumentami,
 informacje o metodach zastosowanych przy sporządzeniu prognozy,
 propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień
projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzenia,
 informacje o trans granicznym oddziaływaniu na środowisko,
 streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym,

3

2. określa, analizuje, ocenia:
 istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku
realizacji projektowanego dokumentu,
 stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem,
istotne problemy z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, w
szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody,
 cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym
i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu oraz sposoby,
jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas
opracowywania dokumentu,
 przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie,
pośrednie,

wtórne,

skumulowane,

krótkoterminowe,

średnioterminowe,

długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a takŜe na środowisko, a
w szczególności na: róŜnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę,
powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra
materiale, z uwzględnieniem zaleŜności

między tymi elementami środowiska i

miedzy oddziaływa nianiami na te elementy,
3. przedstawia:
 rozwiązania

mające

na

celu

zapobieganie,

ograniczenie

lub

kompensacje

przyrodniczą, negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem
projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru
natura 2000 oraz integralność tego obszaru,
 biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu na 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.

Prognozę sporządzono przy zastosowaniu metod opisowych dotyczących charakterystyki
zasobów środowiska poddanych oddziaływaniu, analiz jakościowych opartych na dostępnych
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danych państwowego monitoringu środowiska oraz identyfikacji i wartościowaniu skutków
przewidywanych zmian w środowisku.
W analizie uwzględniono równieŜ zapisy Prognozy oddziaływania na środowisko do projektu
Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego oraz Prognozy oddziaływania na
środowisko dla Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, jak równieŜ
Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy
Opoczno.

3. Informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego
powiązaniach z innymi dokumentami

„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Opoczno” powstał
w wyniku:


Przyjęcia przez Sejm Rezolucji z dnia 19 czerwca 1997 roku – w sprawie programu
wycofywania azbestu z gospodarki,



Realizacji ustawy z dnia 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wyrobów
zawierających azbest, wraz z odpowiednimi przepisami wykonawczymi do tej ustawy,



Realizacja wytycznych zamieszczonych w „Programie usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”,



Realizacji wytycznych zamieszczonych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami,



Realizacji wytycznych zamieszczonych w projekcie Wojewódzkiego Planu Gospodarki
Odpadami,



Realizacji wytycznych zamieszczonych w Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy
Opoczno.

Celem Programu jest:


Spowodowanie usunięcia z terenu Gminy Opoczno wyrobów zawierających azbest,



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



Spowodowanie sukcesywnej likwidacji oddziaływania azbestu na środowisko i
doprowadzenie w określonym horyzoncie czasowym, do spełnienia wymogów ochrony
środowiska,



Stworzenie odpowiednich warunków do wdroŜenia przepisów prawnych oraz norm
postępowania z wyrobami zawierającymi azbest,
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Pomoc mieszkańcom Gminy Opoczno w zgodnej z przepisami prawa

realizacji

kosztownej wymiany płyt cementowo – azbestowych.
W programie przedstawiono:


informacje dotyczące azbestu i wyrobów zawierających azbest (właściwości fizycznych,
chemicznych, chorobotwórczych, biologicznych),



pracach naprawczych oraz demontaŜu wyrobów zawierających azbest (przedstawiono
właściwe postępowanie przy pracach oraz zabezpieczeniach zdjętego odpadu),



procedury bezpiecznego postępowania z materiałami zawierającymi azbest (dotyczące
obowiązków właścicieli i zarządców obiektu, na którym zalegają wyroby zawierające
azbest, wykonawców prac ich usuwania, transportu, zarządzających składowiskami
odpadów niebezpiecznych zawierających azbest),



ocenę pilności usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy.

W przypadku „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy
Opoczno” wprowadzone procedury:
Procedura 1 (uproszczona).
Pierwsza

procedura

dotyczy

właścicieli

oraz

zarządców

obiektów,

instalacji

oraz terenów, na których znajduje się azbest. Jej celem jest przedstawienie zakresu
obowiązków i zasad postępowania właścicieli i zarządców budynków, budowli, instalacji lub
urządzeń oraz terenów, gdzie znajduje się azbest lub wyroby zawierające azbest. Procedura
dotyczy bezpiecznego ich uŜytkowania.
Zakres procedury
Zakres procedury obejmuje cały okres, w czasie którego na terenie

budynku, budowli,

instalacji lub urządzeniu przemysłowego oraz terenu, niezaleŜnie od ich wielkości
lub stanu, znajdują się wyroby zawierające azbest.
Opis szczegółowy
Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia technicznego
oraz terenu, gdzie znajdują się wyroby zawierające azbest, ma obowiązek sporządzania
„Oceny stanu i moŜliwości bezpiecznego uŜytkowania wyrobów zawierających azbest”.
Właściciele lub zarządcy, którzy spełnili ten obowiązek wcześniej – sporządzają następne
„Oceny ...” w terminach wynikających z warunków poprzedniej „Oceny ...” tzn.:


po 5-u latach, jeŜeli wyroby zawierające azbest są w dobrym stanie technicznym
i nieuszkodzone,
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po roku, jeŜeli przy poprzedniej „Ocenie ...” ujawnione zostały drobne (do 3%
powierzchni wyrobów) uszkodzenia.

Wyroby, które posiadały lub posiadają duŜe i widoczne uszkodzenia – powinny zostać
bezzwłocznie usunięte.
„Ocenę...” właściciel lub zarządca obowiązany jest złoŜyć właściwemu terenowo organowi
architektoniczno – budowlanemu lub powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego.
Schemat procedury

Procedura 2 (uproszczona)
Druga procedura przedstawia zakres obowiązków i zasady postępowania właścicieli,
zarządców

budynków,

budowli,

instalacji

lub

urządzeń

oraz

terenów

z wyrobami zawierającymi azbest – przed i w czasie wykonywania prac, usuwania
lub zabezpieczenia takich wyrobów.
Zakres procedury
Zakres

procedury

obejmuje

okres

od

podjęcia

decyzji

o

zabezpieczeniu

lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest do zakończenia tych robót i uzyskania
stosownego oświadczenia od wykonawcy prac.
Opis szczegółowy
Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu, gdzie
znajduje się azbest lub wyroby zawierające azbest, powinien dokonać identyfikacji rodzaju i
ilości azbestu w wyrobach.
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Identyfikacja azbestu jest obowiązkiem właściciela lub zarządcy, wynikającym z tytułu
własności oraz odpowiedzialności prawnej, dotyczącej ochrony osób trzecich od szkód
mogących wynikać z nieodpowiedniej eksploatacji przedmiotu stanowiącego własność.

Wyniki identyfikacji azbestu powinny być uwzględnione przy:


sporządzaniu informacji dla wójta, burmistrza,



zawieraniu umowy na wykonanie prac zabezpieczenia lub usuwania wyrobów
zawierających azbest z wykonawcą tych prac – wytwarzającym odpady niebezpieczne.

Właściciel lub zarządca moŜe zlecić innym – odpowiednio przygotowanym osobom
lub podmiotom prawnym – przeprowadzenie czynności wykonania identyfikacji azbestu
w wyrobach. W kaŜdym przypadku powinno to mieć miejsce przed rozpoczęciem prac
zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających azbest.
Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu
z wyrobami zawierającymi azbest, ma obowiązek zgłoszenia na 30 dni przed rozpoczęciem
prac, wniosku o pozwolenie na budowę (remont), wraz z określonymi warunkami. Wniosek
powinien być sporządzony z uwzględnieniem przepisów wynikających z art. 30, ust. 7 ustawy
– Prawo budowlane.
Zatajenie informacji o występowaniu azbestu w wyrobach, które będą przedmiotem prac
remontowo – budowlanych skutkuje, na podstawie ustawy „Prawo ochrony środowiska”,
odpowiedzialnością prawną.
Po dopełnieniu obowiązków formalnoprawnych, właściciel lub zarządca dokonuje wyboru
wykonawcy prac. Zawiera umowę na wykonanie zabezpieczenia lub usuwania wyrobów
zawierających azbest oraz oczyszczenia budynku, budowli, instalacji lub urządzenia
i terenu z azbestu. W umowie powinny być jasno sprecyzowane obowiązki stron, równieŜ
w zakresie zabezpieczenia przed emisją azbestu w czasie wykonywania prac.
NiezaleŜnie od obowiązków wykonawcy prac, właściciel lub zarządca powinien
poinformować mieszkańców lub uŜytkowników budynku, budowli, instalacji lub urządzenia
oraz terenu, o usuwaniu niebezpiecznych materiałów zawierających substancje stwarzające
szczególne

zagroŜenie

dla

ludzi

oraz

o sposobach

zabezpieczenia

przed

tą szkodliwością. Na końcu właściciel lub zarządca powinien uzyskać od wykonawcy prac,
pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonania robót i oczyszczenia z azbestu,
a następnie przechowywać je przez

okres co najmniej 5 – lat, wraz z inną dokumentacją

budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu.
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Schemat procedury
Podjęcie decyzji o usuwaniu wyrobów zawierających azbest

Identyfikacja azbestu w wyrobach przeznaczonych
do usunięcia

Zgłoszenie właściwemu organowi architektoniczno – budowlanemu lub powiatowemu
inspektorowi nadzoru budowlanego – na 30 dni przed rozpoczęciem prac zamiaru usuwania
wyrobów zawierających azbest – celem uzyskania pozwolenia na budowę wraz z określonymi
warunkami

Dokonanie wyboru wykonawcy prac i zawarcie umowy.
Określenie obowiązków stron, równieŜ w zakresie zabezpieczenia przed emisją azbestu

Poinformowanie mieszkańców – uŜytkowników obiektu o usuwaniu niebezpiecznych
materiałów i sposobach zabezpieczenia.

Uzyskanie od wykonawców prac świadectwa czystości powietrza po wykonaniu robót oraz
jego przechowywanie przez co najmniej 5 lat

Wykonuje Urząd
Wykonuje właściciel/ uŜytkownik obiektu

Schemat przepływu informacji oraz procedur wykonawczych dla odpadów azbestowych
zabudowanych na obiektach w Gminie Opoczno (łączenie procedur ogólnych)
Sporządzenie „oceny stanu
i moŜliwości bezpiecznego uŜytkowania wyrobów zawierających azbest przez Urząd
Gminy Opoczno

Opracowanie Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest przez PUH
„EkoPerfekt”
9

Przygotowanie regulaminu dofinansowywania wymiany płyt cementowo – azbestowych
zabudowanych na budynkach stanowiących własność osób fizycznych
Przedstawienie dokumentacji komisjom merytorycznym
oraz przyjęcie na Sesji Rady Miejskiej
Zorganizowanie spotkań z mieszkańcami Gminy, – którzy złoŜyli kwestionariusze oraz
oceny.
Przedstawienie moŜliwości i formy dofinansowania wymiany pokryć „eternitowych”

Rozpoczęcie realizacji zatwierdzonego „Programu ...” przez wyłonienie
w drodze przetargu firmy posiadającej zezwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych
na terenie Gminy Opoczno

Rozpoczęcie wykonywania prac związanych ze zdjęciem i unieszkodliwieniem odpadów
niebezpiecznych (azbestowych)
W

celu

określenia

ilości

wyrobów

azbestowo

–

cementowych

zabudowanych

na terenie Gminy Opoczno przeprowadzono ich inwentaryzację polegającą na pozyskiwaniu
bezpośredniej informacji od ich posiadaczy (mieszkańców Gminy Opoczno).
Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest przeprowadzona została na zasadzie wizji
terenowej. Osoby wyznaczone przez Gminę dotarły bezpośrednio do mieszkańców, z którymi
przeprowadziły wywiad, zakończony wypełnieniem niŜej wymienionej ankiety:
Ocena stanu i moŜliwości bezpiecznego uŜytkowania wyrobów zawierających azbest wraz z
Informacją o wyrobach zawierających azbest
Inwentaryzację przeprowadzono na terenie 5094 posesji, z czego zabudowę eternitową
zinwentaryzowano u 3128 właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Opoczno (Wieś 2437
posesji + Miasto 691 posesji).
Łącznie na terenie Gminy Opoczno zgłoszonych zostało w 2009 roku

951 798,16 m2

eternitu (stan na dzień 30.04.2009 r.).
W celu usunięcia płyt z azbestocementu zabudowanych w Gminie Opoczno przyjęto trzy
warianty postępowania:
Wariant pierwszy zakłada podział prac, a co za tym idzie i środków finansowych na
realizację „Programu...”, w ten sposób, Ŝe posiadacz zabudowy eternitowej pokrywa koszty
związane ze zdjęciem płyt oraz 20 % wartości jego transportu i utylizacji, natomiast Urząd
Miejski pokrywa 80% kosztów związanych ze zdjęciem, transportem i utylizacją. Koszty
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poniesione przez Urząd Miasta wyniosłyby w tym wypadku dla wsi: 11957323,74 zł, dla
miasta: 888144,2282 zł.
Wariant drugi równieŜ zakłada podział prac, a co za tym idzie i środków finansowych na
realizację „Programu...”, w ten sposób, Ŝe posiadacz zabudowy eternitowej pokrywa koszty
związane ze zdjęciem płyt (100%), natomiast Urząd Miasta pokrywa 100% kosztów
związanych z jego transportem i utylizacją – dla wsi:

8301728,17zł., dla miasta:

616620,585zł.
Wariant trzeci: takŜe tutaj nastąpi podział prac, a zatem i środków finansowych na realizację
„Programu…”,będzie się to odbywało w następujący sposób: posiadacz zabudowy
eternitowej pokryje 50% kosztów związanych ze zdjęciem płyt, natomiast 50% kosztów
zdjęcia, oraz 100% kosztów transportu i składowania tych płyt w całości pokryje Urząd
Miasta w Opocznie- dla wsi: 11624191,4 zł., dla miasta: 863400,435 zł..
Projekt Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Opoczno
zgodny jest z Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na
terytorium Polski (po etapie opracowania projektu Programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierajacych azbest dla Gminy Opoczno został uchwalony Program Oczyszczania Kraju z
Azbestu na lata 2009-2032, stwierdza się równieŜ zgodność projektu Programu usuwania
azbestu i wyrobów zawierajacych azbest dla Gminy Opoczno z nowo przyjętym dokumentem
krajowym), Krajowym Planem Gospodarki Odpadami, Planem gospodarki odpadami dla
województwa łódzkiego, Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Opoczno.
4. Diagnoza stanu środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku
realizacji projektowanego dokumentu1
PrzewaŜająca część gminy Opoczno zajmuje zdenudowana plejstoceńska wysoczyzna
morenowa. Wysokości bezwzględne na tym terenie wahają się od 185 do 200 m n.p.m..
Wysoczyzna posiada równinną i falistą powierzchnię. Równina jest pocięta erozyjnymi
dolinami rzek. Charakterystyczną cechą ukształtowania powierzchni terenu gminy są
obniŜenia w jej południowej i centralnej części, do których opada teren otaczającej równiny
morenowej. W południowej części obszaru gminy rozciąga się rozległe obniŜenie o
wysokości 178 – 185 m n.p.m. Jest to zapadlisko krasowe w podłoŜu mezozoicznym
wypełnione osadami zastoiskowymi. Zapadlisko jest miejscem zbiegu głównych rzek –

1

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Opoczno
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Drzewiczki, Wąglanki i Opocznianki. Dolina rzeki Drzewiczki, na terenie miasta Opoczna
tworzy wąski przełom w wapiennych utworach jury. Dalej dolina rzeki, której szerokość
waha się w przedziale 1 – 1,5 km przebiega w osadach polodowcowych. Doliny rzek
Słomianki oraz Brzuśni, tworzą wąskie doliny o głębokości 10-20 metrów.
NajwyŜej połoŜony jest południowo-wschodni kraniec gminy, gdzie na wschód od StuŜna
Koloni znajduje się kulminacja o wysokości 277,2 m n.p.m (Rozkopane Góry). Do najniŜej
połoŜonych punktów na terenie gminy Opoczno naleŜą tereny w północnej części - koryto
rzeki Słomianki na granicy z gminą Inowłódz o wysokości 156 m n.p.m. oraz koryto rzeki
Drzewiczki na granicy z gminą Poświętne, w rejonie miejscowości Libiszów o wysokości 168
m n.p.m. RóŜnica poziomów pomiędzy najwyŜej i najniŜej połoŜonym punktem na terenie
gminy wynosi 121 metrów. Nachylenie powierzchni terenu gminy występuje w kierunku
północnym i północno-wschodnim, zgodnie

z kierunkiem biegu rzek. Spadki terenu w

obrębie wysoczyzny wynoszą 2-5%, natomiast w obrębie przełomowych dolin rzecznych i
pagórków morenowych przekraczają 10%.
Obszar wysoczyzny charakteryzuje się następującymi formami geomorfologicznymi:
- formy wklęsłe: niecki deflacyjne,
- formy wypukłe: kemy, ozy, ostańce, wały wydmowe. Formy te najliczniej występują w
północno-zachodniej (okolice Kraśnicy) oraz południowo-wschodniej części gminy (okolice
Sitowej).
Dzisiejsza powierzchnia terenu

ukształtowała się przez

procesy morfogenetyczne

plejstoceńskie (glacjalne, interglacjalne i peryglacjalne). Zagłębienie, które znajduje się na
południe od miasta Opoczna, zajęte przez doliny rzek Wąglanki i Drzewiczki, jest obniŜeniem
zastoiskowym powstałym na przedpolu moreny czołowej, w warunkach lokalnej stagnacji
lądolodu. W obrębie zagłębienia moŜna wyróŜnić tarasy nadzalewowe wspólnej doliny rzek
Wąglanki i Drzewiczki.
Oprócz wyŜej wymienionych form naturalnych na terenie gminy Opoczno występują takŜe
dość liczne formy pochodzenia antropogenicznego:
-

nasyp CMK i linii kolejowej Koluszki SkarŜysko-Kamienna,

-

wał przeciwpowodziowy po wschodniej stronie koryta rzeki Drzewiczki,

-

wkopy rowów melioracyjnych – na terenie zapadliska krasowego „Błonie”,

-

kamieniołomy - w rejonie Mroczkowa i Bielowic,

-

Ŝwirownie – w rejonie Świnnej i Libiszowa,

-

doły potorfowe – w dolinie Drzewiczki i Wąglanki.
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Biorąc pod uwagę warunki klimatyczne gmina Opoczno posiada charakterystyczne dla Polski
Środkowej

cechy

przejściowości.

Obszar gminy

połoŜony

jest

na

pograniczu

wschodniomałopolskiego i zachodniomałopolskiego regionu klimatycznego. Średni roczny
opad atmosferyczny wynosi 550-600 mm (ok. 67% w okresie wegetacyjnym). Średnia roczna
temperatura kształtuje się na poziomie + 7,5ºC w ciągu roku (- 4ºC do -3ºC w styczniu i 17-18
ºC w lipcu). Długość okresu wegetacyjnego wynosi około 210 dni. Czas utrzymywania się
pokrywy śnieŜnej szacuje się w przybliŜeniu na 52 dni. Zima termiczna średnio trwa 80-90
dni. Okres wegetacyjny rozpoczyna się w pierwszej dekadzie kwietnia a kończy na przełomie
października i listopada i trwa ok. 210 dni. PrzewaŜają wiatry z kierunków zachodnich i
południowo-zachodnich (około 35% przypadków w ciągu roku) o średniej prędkości 2,5 m/s.
Najrzadziej wieją wiatry z kierunku południowo-wschodniego. Cisze notowane są średnio w
6,2% przypadków w ciągu roku.
Czynnikami wpływającymi na zróŜnicowanie klimatu lokalnego są m.in. rzeźba terenu,
głębokość zalegania wód gruntowych, rodzaj podłoŜa, szata roślinna. Największe
zróŜnicowanie warunków termicznych występuje pomiędzy terenami obniŜonymi (doliny
rzek, rozległe obniŜenie w widłach Wąglanki i Drzewiczki, drobne dolinki i obniŜenia) a
obszarami wyniesionymi o głębszym zaleganiu wód gruntowych (wysoczyzny). W dolinach
rzecznych oraz zagłębieniach, w porze nocnej, przy bezchmurnej pogodzie na wskutek
wypromieniowania ciepła przez grunt (szczególnie na terenach pozbawionych wysokiej
roślinności) oraz spływu chłodnego powietrza z obszarów połoŜonych wyŜej ma miejsce
inwersja temperatur, a takŜe przymrozki. Skutkiem takiego stanu jest podwyŜszona
wilgotność oraz mgły (tzw. mgły radiacyjne). Przy słabym przewietrzeniu moŜe to prowadzić
do stagnacji powietrza i pogorszenia warunków aerosanitarnych.
Gleby na terenie gminy Opoczno zostały wykształcone z glin i piasków czwartorzędowych.
DuŜą część powierzchni gminy pokrywają aluwia rzeczne, na których wykształciły się gleby
hydrogeniczne – bagienne, murszowe i torfowe. Gleby te występują przede wszystkim w
dolinie rzek Wąglanki i Drzewiczki oraz płatowo w dolinach Słomianki i GiełŜówki. W
dolinach pozostałych cieków wodnych, z uwagi na ich erozyjny charakter, aluwia praktycznie
nie występują. W rejonie Bielowic i StuŜno Kolonii, gleby wykształciły się na podłoŜu
węglanowym.
Na terenie gminy istnieją trzy główne kompleksy gleb:
-

gleby wykształcone na podłoŜu węglanowym – rędziny, gleby rdzawe naleŜące do IV-V
klasy bonitacyjnej,
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-

gleby wykształcone na piaszczysto-gliniastym podłoŜu wysoczyzny morenowej – gleby
bielicowe, pseudobielicowe i płowe naleŜące do III-V klasy bonitacyjnej;

-

gleby wykształcone na osadach rzecznych i organicznych w dolinie rzek Wąglanki i
Drzewiczki - gleby torfowe i murszowe przewaŜnie IV-V klasy.

Na terenie gminy Opoczno gleby niskich klas bonitacyjnych stanowią niestety ponad 50%
powierzchni gruntów ornych. PoniŜsza tabela przedstawia powierzchnię gleb według klas
bonitacyjnych . Największa powierzchnia gleb dobrej jakości (klasa IIIa) połoŜonych jest w
Woli ZałęŜnej.
Gmina

Opoczno

hydrogeologicznego.

połoŜona

jest

Występujące

w

obrębie

poziomy

środkowomałopolskiego

wodonośne

mają

znaczenie

regionu
uŜytkowe

w utworach czwartorzędowych, a takŜe w utworach jurajskich. Obszar gminy leŜy w zasięgu
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych. Jest to zbiornik nr 410 - wiek J3 o charakterze
szczelinowo – krasowym, szacunkowych zasoby dyspozycyjnych 115 tys. m3/d, średniej
głębokości ujęć wód podziemnych poniŜej 100 m.
Czwartorzędowe piętro wodonośne
W dolinach rzek Drzewiczki i Wąglanki występują największe zasoby wód tego poziomu.
Poziom ten związany jest z osadami piaszczysto – Ŝwirowymi. Natomiast na terenie
wysoczyzny morenowej poziom ten występuje lokalnie, a jego wodonośność zaleŜy od
miąŜszości warstw piaszczysto-Ŝwirowych.
W utworach czwartorzędowych występuje szereg poziomów wód podziemnych związanych z
warstwami piasków o niewielkiej miąŜszości. Z uwagi na niską wydajność wody poziomów
czwartorzędowych praktycznie nie stanowią przedmiotu eksploatacji.
Wody na terenie wysoczyzny morenowej występują na głębokości poniŜej 5 m p.p.t. Zasilane
są przez spływ podziemny i mają charakter naporowy.
W strefie dolin rzek Wąglanki, Drzewiczki, Słomianki i Giełzówki występują płytkie wody
gruntowe. Wody te zasilane są przez opady atmosferyczne oraz spływ podziemny wód z
terenów wyŜej połoŜonych w stosunku do doliny. Na poziom zalegania lustra wód
gruntowych znaczący wpływ ma takŜe stan wody w korytach rzek. Lustro wód gruntowych
kształtuje się na głębokości 0,5 – 2,0 m w zaleŜności od rzeźby terenu oraz wielkości opadów
atmosferycznych i stanu wody w rzekach. Wody gruntowe są drenowane przez sieć rowów
melioracyjnych oraz koryta rzek Wąglanki i Drzewiczki. W dolinie Słomianki i Giełzówki
wody gruntowe występują miejscami na lokalnych płatach glin.
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Jurajskie piętro wodonośne
Piętro to stanowi główny, uŜytkowy poziom wodonośny na terenie gminy Opoczno. Jurajski
poziom wodonośny jest słabo izolowany od powierzchni ziemi słabo przepuszczalnymi
warstwami glin. Poziom ten jest w kontakcie hydraulicznym z poziomem czwartorzędowym.
Poziom jurajski eksploatowany jest z głębokości ponad 30 m p.p.t. Ujęcia jurajskie połoŜone
na terenie gminy posiadają zasoby eksploatacyjne na poziomie 20 – 200 m3/h. Ujęcia te
zasilają system wodociągowy miasta i gminy Opoczno.
Teren gminy Opoczno połoŜony jest w całości w dorzeczu Wisły, w prawej zlewni rzeki
Pilicy. Sieć hydrograficzną terenu gminy tworzą następujące cieki wodne:
•

Drzewiczka – jest prawym dopływem rzeki Pilicy. Długość całkowita rzeki wynosi

81,3 km, a w granicach gminy Opoczno około 18 km. Swój początek rzeka bierze poza
terenem gminy na obszarze Garbu Gielniowskiego na wysokości 248 m n.p.m. Powierzchnia
dorzecza wynosi 1082,9 9 km2. Na terenie gminy koryto rzeki znajduje się na wysokości od
189 do 168 m n.p.m. Średni spadek koryta wynosi około 1,17 0/00. Średni przepływ wody w
dolnym biegu wynosi 5,78 m3/s. Wahania stanu wód w dolnym biegu do wynoszą 2,5 m.
Zlewnia jest asymetryczna, z dobrze rozwiniętą częścią prawą. Dopływami Drzewiczki są:
Wąglanka i ciek spod Libiszowa –lewe dopływy. Swoje źródło ma na stokach Wzgórz
Koneckich, na wysokości około 250 m n.p.m. Uchodzi do Drzewiczki we wschodniej części
miasta Opoczna. Lewym dopływem Wąglanki jest Pogorzelec. Pogorzelec ma długość 15,8
km. Jest to krótki ciek odwadniający fragment terenu gmin Sławno, Białaczów i ParadyŜ, na
południowy-zachód od gminy Opoczno.
Brzuśnia i Dzielna – prawe dopływy.
•

Słomianka - odwadnia północno-zachodnią część terenu gminy. Prawym dopływem

Słomianki jest Giełzówka.
Część południowo – wschodnia ma najlepiej rozwiniętą sieć rzeczną, co jest wynikiem
ukształtowania terenu. Kotlinowate zagłębienie terenu w wysoczyźnie morenowej, zwane
„Błoniem”, jest miejscem zbiegu licznych dopływów Drzewiczki. Na obszarze tym zaznacza
się wysoki poziom wód gruntowych, który wynika z niskiego połoŜenia i spływu
podziemnego wód atmosferycznych z terenów wyŜej połoŜonych. Znajduje się tu sieć rowów
melioracyjnych. Orientacyjna długość rowów melioracyjnych w gminie wynosi 100 km
(czyli gęstość rowów wynosi 0,52 km/1km2 . Melioracje na terenie gminy Opoczno obejmują
tereny uŜytków zielonych w dolinach rzek: Drzewiczki, Wąglanki i Pogorzelca oraz
niewielkie obszary gruntów rolnych o wysokim poziomie wód gruntowych we wsiach: Kliny,
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Januszewice, Wola ZałęŜna, Ogonowice, Sitowa, Ostrów, Wygnanów, Wólka Karwicka,
Bielowice, Sobawiny.
Na terenie gminy Opoczno, poza starorzeczami w dolinie Drzewiczki nie występują naturalne
zbiorniki wodne. Do sztucznych akwenów wodnych zaliczane są:
-

Zbiornik retencyjny OPOCZNO w Opocznie – zajmuje powierzchnię 6,06 ha. Powstał w
wyniku piętrzenia wód rzeki Drzewiczki. Zbiornik pełni funkcję retencyjno – rekreacyjną.
W jego północno – zachodniej części znajduje się kąpielisko miejskie.

-

Rybne stawy hodowlane w miejscowościach Zameczek (pow. 56,10 ha) i Kraśnica
(powierzchnia 23,14 ha).

Szatę roślinną gminy tworzą głównie pola uprawne, łąki, sady i ogrody. Średnia lesistość
gminy Opoczno wynosi 20%. Lasy zajmują około 3% powierzchni miasta i 23% terenów
wiejskich.
Na terenie gminy znajdują się następujące obszary chronione:
Parki Krajobrazowe
-

Spalski Park Krajobrazowy - został utworzony w 1995 roku i obejmuje dolinę rzeki
Pilicy wraz z najbardziej cennymi przyrodniczo terenami przyległymi. Zajmuje
powierzchnię 12 875 ha. Lasy w obszarze parku zajmują ok. 7 442 ha, w otulinie zaś
14 613 ha. Łącznie wskaźnik lesistości w parku wynosi ok. 61%. Na terenie parku
występuje 19 gatunków roślin objętych ochroną całkowitą oraz 11 gatunków roślin
objętych ochroną częściową. Spalski Park Krajobrazowy wchodzi w skład Zespołu
Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy.

Obszary Chronionego Krajobrazu
-

Projektowany obecnie Spalsko-Sulejowski Obszar Chronionego Krajobrazu – będzie
znajdował się w północno-zachodniej części gminy Opoczno.

Do obiektów chronionych zalicza się takŜe pomniki przyrody:
-

dąb szypułkowy w miejscowości Januszewice, na gruncie Państwowego Gospodarstwa
Rolnego; zatwierdzony w 1987 roku,

-

dąb szypułkowy w miejscowości Mroczków Gościnny, na terenie Państwowego Ośrodka
Maszynowego; zatwierdzony w 1987 roku,

-

dąb szypułkowy w miejscowości Ogonowice, na gruncie Aleksandra Wijaty;
zatwierdzony w 1987 roku,

-

świerk pospolity, Nadleśnictwo Opoczno, Leśnictwo Dęba oddział 801; zatwierdzony w
1998 roku.
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UŜytki ekologiczne objęte ochroną prawną na terenie gminy Opoczno:
Lp.

Miejscowość

1.

Kraśnica

2.

Kraśnica

3.

Mroczków DuŜy

4.

Bukowiec
Opoczyński

5.

Januszewice

Lokalizacja
Nadleśnictwo Smardzewice, Leśnictwo
Giełzów,
Oddział 22k, działka nr 22/4
Nadleśnictwo Smardzewice, Leśnictwo
Giełzów, Oddział 13i, działka nr 13
Nadleśnictwo Opoczno, Leśnictwo Sitowa,
Oddział 234l, działka nr 3240
Nadleśnictwo Opoczno, Leśnictwo
Januszewice, Oddział 10b, działka nr 921
Nadleśnictwo Opoczno, Leśnictwo
Januszewice, Oddział 16d, działka nr 615

Powierzchnia
[ha]

Przedmiot
ochrony

2,4

łąka

1,18

bagno
bagno
śródleśne
bagno
śródleśne
bagno
śródleśne

0,38
0,36
0,20

Wnioski monitoringu stanu środowiska (2007-2008):


gmina Opoczno, ze względu na monitoring jakości powietrza, zmierzone 24-godzinne
stęŜenia dwutlenku siarki nie przekraczały poziomu dopuszczalnego D24., tak jak w
innych miastach, natomiast w mieście Opocznie najwyŜsze stęŜenia dwutlenku siarki
występowały w rejonach gęstej staromiejskiej zabudowy oraz zabudowy jednorodzinnej;
odnotowano przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 na terenie miasta
Opoczno;



wg monitoringu wód roku rzeki Drzewiczka oraz Wąglanka zostały zakwalifikowane do
III klasy jakości wód – wody zadowalającej jakości (spełniające wymagania dla wód
powierzchniowych wykorzystywanych do spoŜycia po typowym uzdatnianiu fizycznym
i chemicznym, wykazujące niewielki wpływ oddziaływań antropogenicznych);



jakość wód podziemnych (punkt badawczy Opoczno) zakwalifikowano na podstawie
zawartości azotanów i wapnia do III klasy jakości;



badania

hałasu

wykazały,

Ŝe

głównym

źródłem

uciąŜliwości

akustycznej

dla mieszkańców terenów połoŜonych przy głównych trasach przelotowych jest ruch
tranzytowy; stwierdzono takŜe przekroczenia dopuszczalnego hałasu występujące
przy obiektach szkolnych, szpitalnych i niektórych budynkach mieszkalnych;


nie prowadzono badań promieniowania pól elektromagnetycznych;



na terenie gminy Opoczno gleby niskich klas bonitacyjnych stanowią powyŜej
50% powierzchni gruntów ornych.

Skutki braku realizacji załoŜeń Planu:


niewłaściwe postępowanie z odpadami przez mieszkańców,



zagroŜenie dla zdrowia i Ŝycia mieszkańców,



brak wyeliminowania wyrobów zawierających azbest,
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brak eliminowania czynników stwarzających ryzyko uwolnienia pyłów azbestowych do
powietrza, tj.:

-

nieumyślne, nieświadome uszkadzanie mechaniczne wspomnianych wyrobów podczas
adaptacji, remontów i modernizacji (np. okablowanie, usuwanie ścianek działowych,
usuwanie pokryć dachowych itp.);

-

usuwanie lub próby zabezpieczenia, tych wyrobów, zwłaszcza w sposób niewłaściwy;

-

niewłaściwa eksploatacja wyrobów lub zmiana sposobu eksploatacji wyrobów,
powodująca ich drgania, tarcie (szczególnie zagroŜone destrukcją są wyroby w obiektach
o konstrukcji niesztywnej), wibracje przenoszone na wyroby z azbestem, pochodzące od:
pracy maszyn, wind, takŜe niekorzystne dla budynku sąsiedztwo dróg obciąŜonych
cięŜkim transportem, transport szynowy, metro itp.;

-

poddanie wyrobów z azbestem silnym ruchom powietrza, wywołanym pracą maszyn (np.
wentylatory, odkurzacze);

-

uszkodzenia eksploatacyjne wyrobów zawierających azbest , starzenie się ich oraz zły
stan techniczny, w tym uszkodzenia mechaniczne, spękania powierzchni, wyszczerbienie
krawędzi, korozja chemiczna, biologiczna, termiczna, wilgotnościowa powodują zmiany
(osłabienie) spoiwa wyrobów, co objawia się

np. obecnością wykwitów, złuszczeń

wyrobów, śladami drobnego pyłu na podłodze w miejscu zastosowania wyrobów (z
widocznymi fragmentami uszkodzonych wyrobów, a nawet masywnych wiązek włókien
azbestu).
Wpływ braku realizacji załoŜeń planu na środowisko przyrodnicze i ludzi:


wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza ( w tym dioksan, włókien azbestowych),



wzrost zagroŜenia dla zdrowia i Ŝycia ludzi.

PowyŜsze przewidziano równieŜ w „Prognozie oddziaływania na środowisko projektu
PGOWŁ 2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015”, „Prognozie oddziaływania na środowisko
dla Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”, jak równieŜ „Prognozie
oddziaływania na środowisko projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Opoczno”.
5. Diagnoza stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym
oddziaływaniem
Generalnie znaczące oddziaływania pozytywne dotyczą obszaru całej gminy, stąd diagnoza
stanu środowiska obszarów przez nie objętych, równieŜ zawiera się we: wnioskach
monitoringu stanu środowiska, w którego zakresie badano: powietrze, wody powierzchniowe
i podziemne (rozdział 4).
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6. Identyfikacja problemów ochrony środowiska istniejących z punktu widzenia
projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów chronionych
Najistotniejsze problemy dla środowiska wynikające z obecnością wyrobów zawierających
azbest:


niedostateczny stopień inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest oraz
niedostateczna ilość przeprowadzonych pierwszych kontroli stanu obiektów i urządzeń
budowlanych przez większość osób fizycznych i prawnych, będących właścicielami,
zarządcami lub uŜytkownikami miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub
wyroby zawierające azbest; niedostateczna ilość dokonanych ocen z pierwszej kontroli
powodowała zaniechanie dalszych kontroli okresowych oraz sporządzenia ocen stanu i
moŜliwości bezpiecznego uŜytkowania wyrobów zawierających azbest;



niepełne informacje o ilości usuniętych wyrobach zawierających azbest;



nieprzestrzeganie przepisów zawartych w aktach prawnych dotyczących postępowania z
wyrobami zawierającymi azbest;



brak całkowitej eliminacji naraŜenia środowiska na azbest, naraŜenie takie powstaje na
skutek emisji do powietrza włókien azbestu z uszkodzonych wyrobów zawierających
azbest oraz ich odpadów, a takŜe na skutek niewłaściwie prowadzonych procesów
eksploatacji i usuwania tych wyrobów;



powaŜne zanieczyszczenie środowiska naturalnego powstaje równieŜ na skutek emisji
azbestu z tzw. „dzikich” wysypisk odpadów – głównie w lasach.

7. Identyfikacja celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu
międzynarodowym lub krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego
dokumentu oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały
uwzględnione podczas opracowania dokumentu
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium
Polski
Cele Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Opoczno są
zgodne z celami Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych
na terytorium Polski:


sukcesywne eliminowanie stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest
i oczyszczenie z nich terytorium Polski,



eliminowanie

negatywnych

skutków

zdrowotnych

spowodowanych

kontaktem

z azbestem,
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sukcesywna

likwidacja

negatywnego

oddziaływania

azbestu

na

środowisko

i doprowadzenie do spełnienia wymogów ochrony środowiska.
Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032
Cele:


usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest;



minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu
na terytorium kraju;



likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Ponadto Program przewiduje:


do 2012 r. przeprowadzenie pełnej i rzetelnej inwentaryzacji oraz ustalenie
rozmieszczenia terytorialnego azbestu i wyrobów zawierających azbest,



utworzenie i uruchomienie elektronicznego Systemu Informacji Przestrzennej do
monitoringu usuwania wyrobów zawierających azbest,



podjęcie prac legislacyjnych umoŜliwiających egzekwowanie obowiązków nałoŜonych na
podmioty fizyczne i

prawne oraz

zasilanie danymi

elektronicznego

systemu

monitorowania realizacji Programu,


zwiększenie zaangaŜowania administracji samorządowej, szczególnie gmin.

Zadania przewidziane w Programie krajowym ujęte w

Programie usuwania azbestu i

wyrobów zawierających azbest dla Gminy Opoczno:


usuwanie wyrobów zawierających azbest,



opracowanie gminnych programów usuwania wyrobów zawierających azbest,



oczyszczanie miejsc publicznych,



działania informacyjne,



monitoring realizacji Programu.

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010
W Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest spełnia się jedne z głównych
celów tj.:


wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów,



stworzenie kompleksowej bazy danych o wprowadzanych na rynek produktach i
gospodarce odpadami w Polsce.
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Cele nadrzędne wskazane w KPGO 2010 w zakresie gospodarowania odpadami
niebezpiecznymi realizowane w wyniku działań podejmowanych w Programie:
 w latach 2007-2018 sukcesywne osiąganie celów określonych w uchwalonym w dniu 14
maja 2002r. przez Radę Ministrów „Programie usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”,
Główne kierunki działań w zakresie gospodarowania odpadami wskazane w KPGO 2010
realizowane w wyniku działań podejmowanych w Programie:


identyfikacja edukacji ekologicznej promującej właściwe postępowanie z odpadami oraz
prowadzenie skutecznej kampanii informacyjno-edukacyjnej w tym zakresie,



wprowadzenie i monitowanie rzeczywistych wskaźników wytwarzania i morfologii
odpadów celem zdiagnozowania potrzeb w zakresie gospodarowania odpadami,



wzmocnienie kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania,
transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,



wprowadzenie instrumentów finansowych umoŜliwiających realizacje zadań w zakresie
gospodarki odpadami przez jednostki samorządu terytorialnego i dyscyplinujących
jednostki samorządu w zakresie wykonywanie przez nie obowiązków.

Plan Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego 2011
Zadania krótkoterminowe przewidziane do realizacji w ramach PGOWŁ 2011 realizowane w
wyniku działań podejmowanych w Programie:


kontrola realizacji zasobów zawartych w programach postępowania z odpadami
niebezpiecznymi wytwarzanymi w przedsiębiorstwach i decyzjach administracyjnych,



aktualizacja programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających wyroby azbestowe,



wdroŜenie uaktualnionej bazy danych o gospodarce odpadami, której szczegółowa
koncepcja zostanie opracowana przez Ministra Środowiska,

Zadania długoterminowe przewidziane do realizacji w ramach PGOWŁ 2011 realizowane w
wyniku działań podejmowanych w Programie:


usuwanie wyrobów zawierających azbest,



wzmocnienie kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania,
transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,



kontrolę postępowania z odpadami zawierającymi

substancje kontrolowane u ich

wytwórców i podmiotów zajmujących się ich zagospodarowaniem,


prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie zapobiegania powstawaniu
odpadów oraz właściwego postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów,



usuwanie odpadów z tzw. dzikich wysypisk odpadów,
21



prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie zapobiegania powstawaniu
odpadów oraz właściwego postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów,

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Opoczno na lata 2009-2012
W Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy Opoczno wprost jako jeden z celów nadrzędnych
określono: sukcesywne usuwanie azbestu ze środowiska do roku 2032.
Zadania przewidziane do realizacji w ramach GPGO realizowane w wyniku działań
podejmowanych w Programie:


opracowanie pełnej inwentaryzacji wyrobów zawierajacych azbest na terenie gminy oraz
opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest,



rozpoczęcie usuwania wyrobów zawierających azbest,



prowadzenie działań informacyjno –edukacyjnych w zakresie ograniczenia powstawania
odpadów oraz właściwego postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów.

8. Identyfikacja przewidywanych znaczących oddziaływań na środowisko
8.1.

Pozytywne

Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Opoczno
Będzie za sobą niosła następujące korzyści dla środowiska:


oczyszczanie z azbestu gminy – udział w oczyszczaniu z azbestu terytorium kraju,



poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców i obniŜenie śmiertelności spowodowanej
szkodliwym działaniem azbestu,



poprawa wyglądu estetycznego środowiska naturalnego,



ograniczenie powstawania „dzikich wysypisk” odpadów (wynika to równieŜ z
przewidzianej w Programie moŜliwości pomocy finansowej przy ponoszeniu wysokich
kosztów usuwania wyrobów azbestowych) – ograniczenie dewastacji i degradacji gleb,
zanieczyszczeń do wód, ograniczenie dewastacji siedlisk,



wdroŜenie systemu monitoringu realizacji planu (wskaźniki) wpłynie korzystnie na stan
środowiska poprzez umoŜliwienie lepszej kontroli źródeł powstawania odpadów i dróg
ich przepływu, dostarczy informacji o brakach systemu oraz umoŜliwi oszacowanie
pośrednich skutków środowiskowych dla decyzji gospodarczych i planistycznych,



gmina zakłada powierzenie zadań z zakresu usuwania i zagospodarowania odpadów
wyspecjalizowanym firmom, gwarantującym odpowiedni poziom bezpieczeństwa
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ekologicznego – wyeliminuje to przedostawanie się pyłów azbestowych do powietrza
przy demontaŜu,


zbiórka odpadów odbywać się będzie z zastosowaniem specjalistycznych zabezpieczeń
(folii, oznakowań), bez moŜliwości ich przemieszczania się – zapewnienie prawidłowego
postępowania

wyeliminuje

moŜliwość

ich

dostawania

się

do

poszczególnych

komponentów środowiska


zmniejszy ryzyko naraŜenia ludności na substancje kancerogenne.

Podsumowując realizacja programu będzie miała pozytywne oddziaływanie: najistotniejszy
wpływ na powietrze oraz zdrowie ludzi, ale równieŜ na ograniczenie dewastacji i degradacji
gleb, zanieczyszczeń do wód, ograniczenie dewastacji siedlisk, poprawę krajobrazu.
Ponadto naleŜy zwrócić uwagę, Ŝe usuwanie takich wyrobów jak eternit powoduje montaŜ
nowego pokrycia dachowego, co sprawi podniesienie stanu technicznego obiektów
budowlanych.
8.2.

Negatywne:

Prace związane z demontaŜem wyrobów zawierających azbest będą prowadzone przez
specjalistyczne firmy, posiadające zezwolenie na wykonywanie takich prac. Spełnianie
sposobów i warunki bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest określone
rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w
sprawie sposobów i warunków bezpiecznego uŜytkowania i usuwania wyrobów
zawierających azbest zapewni, Ŝe realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest dla Gminy Opoczno nie będzie powodowała negatywnych oddziaływań
na poszczególne komponenty środowiska, w tym szczególnie powietrza.
Jedyny problem stanowią koszty demontaŜu oraz nowego pokrycia dachowego, jednakŜe są
to czynniki społeczne, nie środowiskowe.
9. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację
przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko mogących być rezultatem
realizacji projektowanego dokumentu
Nie przewiduje się specjalnych środków zapobiegawczych. Firma wykonująca demontaŜ jest
obligatoryjnie zobowiązana do postępowania wg rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i
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Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego
uŜytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. nr 71 poz. 649).
10. Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie
wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do
tego wyboru, w tym takŜe wskazania napotkanych trudności wynikających z
niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy
Zapisy Programu wynikają z dokumentów wyŜszego rzędu. Obligatoryjnie naleŜy prowadzić
usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu kraju. Dodatkowo w celu wspomagania
tego działania juŜ w Programie przewidziano trzy warianty pomocy finansowej, równieŜ
gwarantującej usprawnienie usuwania wyrobów zawierających azbest.
11. Informacje

o

przewidywanych

metodach

analizy

realizacji

postanowień

projektowanego dokumentu.
W pierwszym krajowym „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
stosowanych na terytorium Polski”, kontynuowanym przez Program Oczyszczania Kraju z
Azbestu na lata 2009-2032 przedstawiono koncepcję zarządzania „Programami ..” na
szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.
Interdyscyplinarność „Programu...” powoduje konieczność koordynacji wszystkich jednostek
i instytucji przedmiotowo odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań lub
pośrednio biorących udział w ich realizacji.
Do głównych zadań związanych z realizacją „Programu...” na szczeblu lokalnym naleŜy:


sporządzanie rocznych informacji w zakresie realizacji zadań „Programu ...” na terenie
Gminy oraz ich przekazywanie samorządowi województwa,



inspirowanie właściwej działalności w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest,



współpraca z wojewodą, samorządem województwa w zakresie zadań wynikających z
„Programu ...”,



współpraca z lokalnymi mediami, szczególnie dla pobudzania odpowiednich inicjatyw
społecznych i przedstawiania opinii,



współpraca z organizacjami społecznymi wspierającymi „Program ...”,



gromadzenie danych liczbowych o ilości i rozmieszczeniu wyrobów stosownie do
przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 02.04.
2004 r (Dz. U. nr 71 poz. 649),
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ustalanie rejonów spodziewanego wzrostu zagroŜenia pyłem azbestu z uwagi na



koncentrację

występowania

uszkodzeń

lub

technologicznego

zuŜycia

wyrobów

zawierających azbest,
przygotowywanie rocznych sprawozdań rzeczowo – finansowych z realizacji zadań



„Programu ...”,
Do zadań rady gminy naleŜy:
Przyjmowanie rocznych sprawozdań rzeczowo- finansowych z realizacji zadań



„Programu....” oraz zatwierdzanie

harmonogramu rzeczowo – finansowego na rok

następny.
Sprawozdanie roczne winno być wykonane przy uwzględnieniu podanych poniŜej



wskaźników monitorowania.
Wskaźniki monitorowania „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z
terenu Gminy Opoczno”
L.P.

Wskaźnik

JEDNOSTKA

A. Wskaźniki efektywności realizacji „Programu ...”
i zmiany presji na środowisko
1.

Ilość zdjętej zabudowy „eternitowej” – wytworzonych odpadów niebezpiecznych

Mg/rok

2.

Ilość unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Mg/rok

3.

Stopień usunięcia pokryć „eternitowych”

4.
5.

Stopień wykorzystania środków finansowych zaplanowanych na realizację
„Programu ...’ w danym roku budŜetowym.
Ilość odpadów wytworzonych w sektorze gospodarczym - wymiana rur z
azbestocementu

%
%
mb

B. Wskaźniki świadomości społecznej
1.
2.
3.

Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz realizacji
„Programu ...”
Ilość i jakość interwencji (wniosków) zgłaszanych przez mieszkańców (np. co do
sposobu wykonywania prac wynikających z „Programu…”)
Efekt edukacyjny w odniesieniu do mieszkańców

%
Liczba/opis
Liczba/opis

W oparciu o analizę wskaźników grupy A i grupy B będzie moŜliwa ocena efektywności
realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy
Opoczno”.
Lista wskaźników podanych w tabeli powyŜej nie jest ostateczna i moŜe ulec rozszerzeniu.
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12. Informacje o moŜliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko
Planowane działania, z racji lokalizacji oraz skali, nie będą powodować transgranicznego
oddziaływania na środowisko.
W przypadku międzynarodowego

przemieszczania odpadów naleŜy uzyskać zezwolenie

Głównego Inspektora Środowiska.
13. Streszczenie
Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przez właściwy organ
administracji odbywa się w oparciu o „Prognozę oddziaływania na środowisko”.
Głównym celem dokumentu jest identyfikacja oddziaływania na środowisko realizacji
załoŜeń i zadań Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy
Opoczno.
Zawiera informacje zgodne z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o
udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami).
Działania przyjęte w Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy
Opoczno poddano analizie oraz odniesiono do stanu środowiska na terenie gminy. Na tej
podstawie identyfikowano moŜliwe skutki oddziaływania na środowisko realizacji załoŜeń
Programu.
Przedstawiono wybrane procedury działań usuwania wyrobów zawierających azbest.
Przedstawiono cele i kierunki działań dokumentów krajowych i lokalnych regulujących
działania objęte Programem: Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
stosowanych na terytorium Polski, Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 20092032, Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2010, Planu Gospodarki Odpadami
Województwa Łódzkiego na lata 2008-2011 z perspektywa na lata 2012-2015, Planu
Gospodarki Odpadami dla Gminy Opoczno na lata 2009-2012.
Celem Programu jest:


Spowodowanie usunięcie z terenu Gminy Opoczno wyrobów zawierających azbest,



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



Spowodowanie sukcesywnej likwidacji oddziaływania azbestu na środowisko i
doprowadzenie w określonym horyzoncie czasowym, do spełnienia wymogów ochrony
środowiska,
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Stworzenie odpowiednich warunków do wdroŜenia przepisów prawnych oraz norm
postępowania z wyrobami zawierającymi azbest,



Pomoc mieszkańcom Gminy Opoczno w zgodnej z przepisami prawa

realizacji

kosztownej wymiany płyt cementowo – azbestowych.
Podsumowując analizę oddziaływania Programu na środowisko realizacja Programu będzie
miała pozytywny wpływ na powietrze oraz zdrowie ludzi, ale równieŜ na ograniczenie
dewastacji i degradacji gleb, zanieczyszczeń do wód, ograniczenie dewastacji siedlisk,
poprawę krajobrazu.
Ponadto naleŜy zwrócić uwagę, Ŝe usuwanie takich wyrobów jak eternit powoduje montaŜ
nowego pokrycia dachowego, co sprawi podniesienie stanu technicznego obiektów
budowlanych.
Prace związane z demontaŜem wyrobów zawierających azbest będą prowadzone przez
specjalistyczne firmy, posiadające zezwolenie na wykonywanie takich prac. Spełnianie
sposobów i warunki bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest określone
rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w
sprawie sposobów i warunków bezpiecznego uŜytkowania i usuwania wyrobów
zawierających azbest zapewni, Ŝe realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest dla Gminy Opoczno nie będzie powodowała negatywnych oddziaływań
na poszczególne komponenty środowiska, w tym szczególnie powietrza.
Jedyny problem stanowią koszty demontaŜu oraz nowego pokrycia dachowego, jednakŜe są
to czynniki społeczne, nie środowiskowe.
Realizacja Programu nie będzie powodować transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Zapisy Programu wynikają z dokumentów wyŜszego rzędu. Obligatoryjnie naleŜy prowadzić
usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu kraju. Dodatkowo w celu wspomagania
tego działania juŜ w Programie przewidziano trzy warianty pomocy finansowej, równieŜ
gwarantującej usprawnienie usuwania wyrobów zawierających azbest.
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