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Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska 

w Katowicach

WOOS.410.366.2019. AB Katowice, r.

Wójt Gminy Ujsoły 
ul. Gminna 1 
34-371 Ujsoły

Odpowiadając na wniosek z 4 września 2019 r. (data wpływu 5 sierpnia 2019 r.) znak: 
RO.602.1.2019 w sprawie uzgodnienia możliwości odstąpienia od przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Gminnego Programu 
Usuwania Azbestu”, po przeanalizowaniu przedłożonej dokumentacji, na podstawie art. 48 
ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 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 ze zm.)

uzgadniam

brak potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla 
projektu ww. dokumentu.

Przedmiotowy projekt programu obejmuje obszar gminy Ujsoły. Celem opracowania 
dokumentu jest zaplanowanie bezpiecznego dla zdrowia mieszkańców i środowiska 
usunięcia wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ujsoły do końca roku 2032. 
W programie przewidziano organizację kampanii informacyjnych o szkodliwości azbestu oraz 
bezpiecznym użytkowaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest, wdrożenie 
monitoringu realizacji programu oraz podjęcie działań w kierunku pozyskania środków 
finansowych ze źródeł zewnętrznych na działania związane z usuwaniem azbestu.

Gmina Ujsoły częściowo położona jest w granicach obszaru mającego znaczenie dla 
Wspólnoty Natura 2000 Beskid Żywiecki PLH240006, obszaru specjalnej ochrony ptaków 
Natura 2000 Beskid

Żywiecki PLB240002 oraz Żywieckiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny. Ponadto na 
terenie gminy zlokalizowane są rezerwaty przyrody „Oszast”, „Dziobaki”, Muńcoł” i 
„Lipowska” oraz użytek ekologiczny „Stawek w Złatnej”. Przez gminę przebiega Południowy 
Korytarz Ekologiczny (Jędrzejewski i in. „Projekt korytarzy ekologicznych łączących 
Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce” 2005, zaktualizowany przez IBS PAN w 2012 r.), a 
także międzynarodowy korytarz spójności obszarów chronionych „Górna Soła”, 
ponadregionalny korytarz migracji ptaków „Beskid Żywiecki” oraz korytarze migracyjne dla 
ssaków drapieżnych i kopytnych „Beskid Żywiecki” (Parusel J.B., Skowrońska K., Wower A. 
(red.) 2007 „Korytarze ekologiczne w województwie śląskim -  koncepcja do planu 
zagospodarowania przestrzennego województwa. Etap I” CDPGŚ, Katowice). Planowane
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działania nie będą negatywnie oddziaływać na ww. obszary chronione oraz korytarze 
ekologiczne. Realizacja zapisów przedmiotowego programu przyczyni się do usuwania 
wyrobów zawierających azbest w sposób niezagrażający zdrowiu ludzi oraz ograniczy jego 
negatywne oddziaływanie na środowisko. Analizowany dokument dotyczy terenu położonego 
w granicach jednej gminy. Planowane zadania powiązane są z działaniami zapisanymi 
w dokumentach wyższego szczebla, w tym z działaniami zawartymi w „Programie 
oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032” oraz „Aktualizacji Planu Gospodarki 
Odpadami dla Województwa Śląskiego”.

W związku z powyższym, w świetle art. 48 ust. 1 ww. ustawy o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko, brak jest przesłanek do przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko dla projektu „Gminnego Programu Usuwania Azbestu”.

Jednocześnie tut. organ wyjaśnia, że budynki objęte pracami związanymi z usuwaniem 
azbestu mogą stanowić miejsca występowania ptaków i nietoperzy objętych ochroną 
gatunkową. Wszystkie prace, w wyniku których zniszczeniu ulegną ich miejsca lęgowe, 
mogą być prowadzone wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia regionalnego dyrektora ochrony 
środowiska.

Mirosława Mierczyk-Sawicka 
p.o. Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w 
Katowicach

Do wiadomości: 
WOOŚ-BB.aa

2/2


