
OBWIESZCZENIE 

BURMISTRZA MSZCZONOWA 

z dnia 25 maja 2021 roku 

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla 

projektu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Mszczonów 

na lata 2020-2032”. 

 

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy 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. z 2021 r. poz. 247)  

 

INFORMUJĘ 

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla 

projektu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Mszczonów na lata 

2020-2032”. 

 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art., 48 ust. 1 i 2 ustawy 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. z 2021 r. poz. 247), organ opracowujący 

projekt dokumentu, może po uzgodnieniu z właściwymi organami odstąpić od 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeśli uzna, że realizacja 

postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, a 

projekt dokumentu dotyczy obszaru jednej gminy. W związku z powyższym, zgodnie z art. 57 

ust. 1 pkt 2 i art. 58 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy, Burmistrz Mszczonowa wystąpił z wnioskiem do 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz do Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, o wyrażenie zgody na odstąpienie od 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu 

usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Mszczonów na lata 2020- 2032”.  

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w piśmie z dnia 10 marca 

2021 roku, znak WOOŚ-III.410.11.2021.JD.2 oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor 

Sanitarny w Warszawie w piśmie z dnia 04 lutego 2021 roku, znak ZS.7040.51.2021, 



uzgodnili odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

dla projektu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Mszczonów na 

lata 2020- 2032”. 

Zgodnie z art. 48 ust. 3 w/w ustawy, odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko, wymaga uzasadnienia zawierającego informację o 

uwarunkowaniach, o których mowa w art. 49 w/w ustawy.  

1. Charakter działań przewidzianych w „Programie usuwania wyrobów 

zawierających azbest dla Gminy Mszczonów na lata 2020-2032”. 

a) Stopień, w jakim dokument ustala ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć, 

w odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsięwzięć 

Niniejszy program uwzględnia realizację przedsięwzięć polegających na demontażu 

wyrobów zawierających azbest oraz ich transporcie do miejsc unieszkodliwiania. Prace 

budowlane związane z demontażem azbestu oraz ich transport nie stanowią przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów 

z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839). 

Zasięg Programu obejmuje jedynie teren Gminy Mszczonów, a skala prac będzie 

dotyczyła wyłącznie pokryć dachowych zlokalizowanych na posesjach na terenie Gminy. W 

dokumencie kreślono szczegółowy harmonogram realizacji zadań, związanych z usuwaniem 

azbestu, monitorowaniem postępu prac. Harmonogram zakłada realizację zadań w 

perspektywie długoterminowej do roku 2032.  

b) Powiązania z działaniami przewidzianymi w innych dokumentach 

Niniejszy program jest spójny z Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 

2009 – 2032,  realizując wszystkie założenia i terminy zawarte w programie krajowym. 

Program inkorporuje przy tym założenia Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 

2009 – 2032 na grunt lokalny. Należy jednocześnie podkreślić, że dla Programu 

Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032 została wykonana prognoza oddziaływania 

na środowisko, a co za tym idzie jego założenia zostały szczegółowo omówione pod kątem 

negatywnego wpływu na środowisko oraz zdecydowano, że ww. Program ma być 

realizowany w skali kraju. 



c) Przydatność w uwzględnieniu aspektów środowiskowych, w szczególności w celu 

wspierania zrównoważonego rozwoju, oraz we wdrażaniu prawa wspólnotowego 

w dziedzinie ochrony środowiska 

Realizacja Programu jest powiązana z realizacją celów zawartych w „Odnowionej 

Strategii Zrównoważonego Rozwoju UE: ”Strategia zakłada „ostateczne zastąpienie 

substancji wzbudzających szczególnie duże obawy odpowiednimi alternatywnymi 

substancjami lub technologiami”. 

Ponadto zagadnienia związane z azbestem regulowane są przez dyrektywy unijne, 

których regulacje wdrożone są również w krajowych ustawach i rozporządzeniach: 

- Dyrektywa Rady 87/217/EWG z 19.03.1987r. w sprawie ograniczania 

zanieczyszczenia środowiska azbestem i zapobiegania temu zanieczyszczeniu, 

- Dyrektywa Rady 96/61/WE z 24.09.1996 r. dotycząca zintegrowanego zapobiegania 

zanieczyszczeniom i ich kontroli. 

d) Powiązania z problemami dotyczącymi ochrony środowiska 

Niewłaściwe postępowanie z odpadami zawierającymi azbest oraz nieprzestrzeganie 

narzuconych w aktach prawnych obowiązków dla posiadaczy odpadów są często skutkiem 

niskiej społecznej świadomości ekologicznej oraz niewystarczającej znajomości przepisów 

prawnych. Prowadzenie edukacji ekologicznej, która jest jednym z założeń Programu, 

wpłynie na  zmniejszenie skali tych problemów. 

 

2. Rodzaj i skala oddziaływania na środowisko 

 

a) Prawdopodobieństwo wystąpienia, czas trwania, zasięg, częstotliwość i odwracalność 

oddziaływań 

Azbest wykorzystywany jako pokrycia dachowe przez cały czas jego użytkowania 

stanowi potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzi, więc jedynie jego całkowite usunięcie 

umożliwi eliminację tego zagrożenia.  

Zakłada się, że realizacja prac mających na celu całkowite usunięcie azbestu z terenu 

Gminy przy zachowaniu wszystkich warunków określonych przepisami, nie będzie miała 

negatywnego wpływu na zdrowie mieszkańców ani pracowników firm, które wykonywać 

będą prace z azbestem związane. 



b) Prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań skumulowanych lub 

transgranicznych 

Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych nie powodują 

zagrożenia dla środowiska i zdrowia człowieka przy  zachowaniu warunków i procedur 

określonych przepisami. Prace prowadzone będą na wielu obiektach na terenie Gminy, 

jednakże jeżeli pojedyncze prace polegające na demontażu wyrobów zawierających azbest nie 

powodują znaczącego oddziaływania na środowisko, to również wielokrotne wykonanie 

takich prac nie spowoduje pogorszenia stanu środowiska. 

Ponadto Program zakłada, że demontaż pokryć azbestowych będzie prowadzony 

na przestrzeni kilku lat oraz na całym obszarze Gminy, w związku z tym nie wystąpi 

skumulowane oddziaływanie na środowisko. 

Transgraniczne oddziaływanie może jedynie wystąpić w przypadku transgranicznego 

przemieszczania odpadów, które nie jest przewidywane według niniejszego Programu. 

Ponadto, na każdy międzynarodowy obrót odpadów potrzebne jest zezwolenie Głównego 

Inspektora Ochrony Środowiska oraz spełnienie szeregu innych wymagań prawnych, 

mających na celu zmniejszenie ewentualnego wystąpienia negatywnych skutków takiego 

przemieszczania. 

c) Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla 

środowiska: 

Z uwagi na fakt, że azbest zaliczany jest do materiałów niebezpiecznych, może 

on stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi. Istnieją sprawdzone, a także jednoznacznie 

uregulowane przepisami, metody bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi 

azbest począwszy od ich eksploatacji, poprzez usuwanie i transport, aż do unieszkodliwiania. 

Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest mogą być wykonywane 

wyłącznie przez firmy, które posiadają odpowiednie wyposażenie techniczne do prowadzenia 

takich prac oraz zatrudniające pracowników przeszkolonych w zakresie zasad bezpieczeństwa 

i higieny pracy. 

Zagrożenie może powodować emisja włókien azbestu z ulegających korozji wyrobów 

azbestowo-cementowych oraz emisja włókien azbestu wynikającą z nieprawidłowo 

prowadzonego (przez nieupoważnione firmy lub też przez osoby prywatne) demontażu 

i transportu oraz składowania w miejscach do tego nieprzeznaczonych, w tym na tzw. dzikich 

wysypiskach. Jeżeli jednak spełnione zostaną wytyczne i założenia niniejszego Programu,  



demontaż i usuwanie wyrobów azbestowych prowadzone będzie wyłącznie przez 

wyspecjalizowane firmy, działające na podstawie ważnych zezwoleń i zachowaniem 

wszystkich procedur wynikających z przepisów prawa, co uniemożliwi wystąpienie 

zagrożenia. 

W związku z powyższym, realizacja postanowień Programu poprzez wykonywanie 

prac zgodnie z przepisami oraz usunięcie z terenu Gminy wyrobów azbestowych nie 

spowoduje wystąpienia żadnego ryzyka dla zdrowia ludzi ani zagrożenia dla środowiska. 

 

3. Cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko  

 

a) Obszary o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadające znaczenie dla 

dziedzictwa kulturowego, wrażliwe na oddziaływania, istniejące przekroczenia 

standardów jakości środowiska lub intensywne wykorzystywanie terenu 

Na terenie Gminy Mszczonów brak obszarów o przekroczonych standardach jakości 

środowiska, poza przekroczeniem poziomu celu długoterminowego dla ozonu dla kryterium 

ochrona zdrowia i ochrona roślin (klasa D2) oraz B(a)P (klasa C). Nie występują również 

tereny intensywnie wykorzystywane, poza terenami wydobycia złóż. 

Dokument obejmuje teren całej Gminy Mszczonów, w tym obszary o ważnym 

znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego (tj. zabytki). Jednakże, obowiązek uzgadniania 

wszelkich prac inwestycyjnych ww. strefie ze służbami Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków eliminuje wystąpienie negatywnego wpływu przewidzianych działań na 

zachowanie dziedzictwa kulturowego. Ponadto, w lokalizacjach, w których znajdują się wyżej 

wymienione zabytki, nie zostały zinwentaryzowane wyroby azbestowe i wszelkie działania 

związane z realizacją Programu nie wpłyną w żaden sposób na ich stan. Prace związane z 

realizacją Programu są przeprowadzane w sposób wywierający minimalny wpływ na 

środowisko przyrodnicze 

 

b) Formy ochrony przyrody w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (Dz.U. z 2020 poz. 55 z późn. zm.) oraz obszary chronione zgodnie z prawem 

międzynarodowym 



Niniejszy program obejmuje tereny zabudowane, rozproszone po całym obszarze 

Gminy Mszczonów. Na terenie Gminy występują obszary naturalne będące obiektami 

prawnie chronionymi (za www.crfop.gdos.gov.pl). W skład tych obszarów wchodzą:  

Pomniki przyrody - 27 

Rezerwaty przyrody:  

• Grądy Osuchowskie 

• Stawy Gnojna im. Rodziny Bieleckich 

Obszary chronionego krajobrazu:  

• Bolimowsko-Radziejowicki z doliną Środkowej Rawki 

• Dolina Rzeki Jeziorki 

• Dolina Chojnatki 

Realizacja Programu nie jest sprzeczna z celami ochrony przyrody. Dotyczy ponadto 

zabudowań, więc nie stanowi dla obszarów naturalnych zagrożenia, również w przypadku 

pomników przyrody ewentualnie zlokalizowanych w pobliżu zabudowań pokrytych 

wyrobami azbestowymi. Program zapewnia ponadto pomoc właścicielom wyrobów 

azbestowych w pozbyciu się ich, dzięki czemu zmniejsza zagrożenie nielegalnym zbywaniem 

wyrobów przez właścicieli np.: na dzikie wysypiska śmieci. 

Należy mieć jednakże świadomość, że wymiana pokryć dachowych może stanowić 

zagrożenie dla bytujących w budynkach zwierząt, również tych podlegających ochronie. 

Dlatego też zaleca się przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej. Natomiast wymiana 

pokryć dachowych na budynkach będących siedliskami ptaków bądź nietoperzy powinna być 

wykonywana w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w 

odpowiednim terminie (poza okresem lęgowym) przez przeszkoloną ekipę w sposób 

zapewniający ochronę dobrostanu zwierząt objętych ochroną prawną. Ewentualne zamknięcie 

otworów wykorzystywanych przez ptaki lub nietoperze należy kompensować wykonaniem 

otworów bądź siedlisk zastępczych. 

 

4. Podsumowanie  

Należy uznać, że realizacja postanowień Programu nie spowoduje znaczącego oddziaływania 

na środowisko, ponieważ dokument ten: 

http://www.crfop.gdos.gov.pl/


- zakłada wykonywanie prac polegających na demontażu oraz transportowaniu azbestu 

ze ścisłym przestrzeganiem wymagań prawa; 

- realizacja zadań dokumentu nie będzie powodować oddziaływań skumulowanych ani 

transgranicznych. 

 

Realizacja założeń Programu wpłynie na poprawę stanu środowiska i zdrowia ludzi poprzez: 

- sukcesywne zmniejszanie, a docelowo całkowite wyeliminowanie źródeł emisji 

włókien azbestowych; 

- doprowadzenie do realizacji prac w zgodzie z przepisami, co wyeliminuje zagrożenie 

zdrowia zarówno dla mieszkańców posesji, jak i dla wykonawców prac; 

- wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie właściwego postępowania 

z wyrobami zawierającymi azbest. 

 

 

Burmistrz Mszczonowa 

 

mgr inż. Józef Grzegorz Kurek 


