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96-320 Mszczonów

W odpowiedzi na pismo z dnia30.12.2020 r., znak: G.602.3.4.ż020.MG, uzupełnione pismem z dnia
0L02.202I r., znak,. G.602.3.4.2020.MG w sprawie konieczności przeprowadzenta strategicznej oceny
oddziaĘ.wania na środowisko dla projektu programu usuwania wyrobów zawierających azbest
dla Gminy Mszczonów na lata 20ż0-2032, po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją
stwierdzam, co następuje

Przedmiotowy projekt nie jest dokumentem, dla którego, ,godhie z art.46 ustawy z dnia
3 pńdziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz, U. z 20żl r. poz.247 -
zv,łanej dalej ,,ustawą ooś"), wymagane jest przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaĘwania
na środowisko, gdyż nie wyznacza ram dla realizacji przedsięwzięó mogących znacząco oddziaływać
na środowisko wskazanych w kozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie
przedsięwzięó mogących znacząco oddziaływaó na środowisko (Dz. U, z 2019 r, poz. 1839),

w szczególności nie przewiduje powstania na terenie grriny składowiska wyrobów azbestowych
ani instalacji do przetwarzania azbesfu lub produktów zawierających azbest. Realizacja ustaleń
przedmiotowego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na obszary Natura 2000.
Biorąc pod uwagę uwarunkowania art.49 ustawy ooś, w rwiązka z art. 47 ust. 1, nie ma konieczności
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, gdyż realizacja postanowień
projektu dokumentu nie spowodlje znaczących oddział5.rvań na środowisko, nie będzie miała
znacząco negatywnego oddziaływania na kłajobraz i klimat, nie będzie sprzeczna z zakazami
obowiązującymi na terenie rezerwatów przyrody oraz obszaru chronionego krajobrazu.

Przedmiotowy teren zrajduje się częściowo w granicach Bolimowsko-Radziejowickiego z do|iną
Srodkowej Rawki Obszarze Chronionego Krajobrazu. Na terenie gminy Mszczonów znajdują się
również rezerwaĘ prryrody: Grądy Osuchowskie i Stawy Gnojna im. Rodziny Bieleckich.

Przedłożony dokument okręśla dzińania mające na cęlu usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Mszczonów. Unięszkodliwianie materiałów azbestowych
polegać będzie na deponowaniu ich na przystosowanych do tego składowiskach odpadów. Dzińania
zvviązane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest prowadzone będą na terenach
zurbanizowanych, zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa, a samo unieszkodliwianie materiałów
azbestowych prowadzone będzie poza terenem gminy,
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