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Streszczenie niespecjalistyczne

Wstęp
Podstawą prawną sporządzenia niniejszej Prognozy jest art. 46 Ustawy z dnia 3 października 2008
roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2018 poz. 2081). Artykuł ten nakłada obowiązek
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji dokumentów
strategicznych opracowywanych przez organy administracji. Prognoza oddziaływania na środowisko
została wykonana z uwzględnieniem zakresu określonego w art. 51 wyżej cytowanej ustawy. W rozdziale
opisano zakres merytoryczny dokumentu oraz wykorzystane materiały.
Analiza zawartości Programu
Rozdział charakteryzuje dokument pod kątem jego zawartości. „Program usuwania azbestu i
wyrobów zawierających azbest dla Gminy Tarnów Opolski na lata 2018-2032” został sporządzony, jako
realizacja obowiązujących przepisów. Głównym celem Programu jest usunięcie i unieszkodliwienie
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnów Opolski, minimalizacja negatywnego
oddziaływań włókien azbestowych na zdrowie ludzi oraz likwidacja szkodliwego oddziaływania na
środowisko przyrodnicze.
Analiza i ocena elementów przyrodniczych
W rozdziale przedstawiono informacje na temat położenia geograficznego i administracyjnego
Gminy Tarnów Opolski, stanu i jakości poszczególnych komponentów środowiska oraz utworzonych na
terenie gminy obszarów chronionych na podstawie ustawy o ochronie przyrody, w tym obszarów Natura
2000.
Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia dokumentu
Z punktu widzenia Programu istotnym problemem jest ilość występującego na terenie gminy
azbestu, który należy usunąć w sposób ograniczający negatywne oddziaływania na zdrowie ludzi i
środowisko naturalne. Istotnymi problemami z punktu widzenia Programu jest lokalizacja składowisk
odpadów przyjmujących odpady azbestowe, transport opadów będący wynikiem zwiększonej emisji
hałasu i zanieczyszczeń do powietrza, ograniczenia wynikające z ochrony gatunkowej zwierząt mogących
zamieszkiwać obiekty, na których wykorzystywany jest azbest, występowanie nielegalnych składowisk
odpadów azbestowych, a także znaczące koszty finansowe, jakie są potrzebne żeby zrealizować główny
cel Programu.
Analiza i ocena znaczących oddziaływań na środowisko w przypadku braku realizacji
dokumentu
Odstąpienie od wdrażania zapisów analizowanego dokumentu oznaczać będzie odstąpienie od
obowiązku realizacji strategicznych celów gospodarki odpadami zawierającymi azbest w kontekście
szerszej perspektywy postrzegania tej problematyki. Negatywne oddziaływania związane z brakiem
realizacji dokumentu to przede wszystkim: wpływ na zdrowie i życie ludzi zamieszkujących i
wykorzystujących obiekty, gdzie, jako materiał konstrukcyjny wykorzystany został azbest, wpływ na
powierzchnię ziemi, na skutek powstawania „dzikich” wysypisk, na których składowany będzie azbest
oraz zanieczyszczenia powietrza włóknami azbestowymi, na skutek nieodpowiednich prac polegających
na usuwaniu azbestu oraz jego nieprawidłowym składowaniu.
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Analiza i ocena znaczących oddziaływań na środowisko w przypadku realizacji dokumentu
Prognoza oddziaływania na środowisko w sposób ogólny rozważa korzyści i zagrożenia wynikające
z realizacji Programu. Opisano potencjalne oddziaływania na wszystkie komponenty środowiska
związane z realizacją zadań zawartych w analizowanym dokumencie. W Prognozie nie wskazano działań,
które z sposób znaczący, negatywny oddziaływałyby na środowisko i stan zdrowia ludzi.
Opis przewidywanych oddziaływań planowanego dokumentu na środowisko obejmujący
pozytywne i negatywne, bezpośrednie, pośrednie, wtórne, stałe i chwilowe, oddziaływanie
skumulowane
W rozdziale zdiagnozowano oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, stałe, chwilowe i
skumulowane oraz ich wpływ na środowisko lokalne i zdrowie ludzi. Zasadniczo wskazano, że realizacja
dokumentu będzie miała wpływ pozytywny lub obojętny na poszczególne komponenty środowiska.
Główne cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym,
krajowym i regionalnym i ich uwzględnienie podczas opracowania Programu
W rozdziale przeanalizowano korelacje działań związanych z ochroną środowiska w zakresie
gospodarowania odpadami zawierającymi azbest z dokumentami na szczeblu międzynarodowym,
krajowym regionalnym i lokalnym. Wskazano, że cele określone w „Programie usuwania azbestu i
materiałów zawierających azbest dla Gminy Tarnów Opolski na lata 2018-2032” są zgodne z celami
wytyczonymi w dokumentach wyższego szczebla.
Oddziaływanie transgraniczne
Na podstawie zapisów w Programie dotyczących planowanych zadań i wytyczonych celów oraz
usytuowania gminy Tarnów Opolski stwierdzono, że działania zawarte w analizowanym dokumencie nie
wskazują na możliwość wystąpienia oddziaływania, które swoim zasięgiem mogłoby objąć kraje
sąsiednie.
Opis działań alternatywnych
Oceniając wpływ zadań na różne elementy środowiska zauważono, że realizacja zamieszczonych w
Programie zadań ma zdecydowanie pozytywny wpływ na środowisko, wdrożenie jego postanowień nie
spowoduje wystąpienia znaczących negatywnych oddziaływań na środowisko (w tym na obszary Natura
2000) w związku z tym proponowanie rozwiązań alternatywnych nie ma uzasadnienia. Rozważono brak
realizacji Programu, jednak byłby on niezgodny z zapisami dokumentów nadrzędnych i z obowiązującymi
przepisami prawa, a także nie zlikwidowałby problemu występowania w środowisku odpadów
zawierających azbest.
Propozycja przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień Programu
Zaproponowano sposób i zakres monitorowania wdrażania Programu. Proces wdrażania Programu
będzie koordynowany przez władze gminy we współpracy z innymi jednostkami. Wskaźnikami
monitorowania Programu będą: ocena ilości zdjętych i unieszkodliwionych materiałów zawierających
azbest znajdujących się na obiektach budowlanych oraz wzrost poziomu świadomości społecznej w
zakresie problematyki związanej z azbestem.
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Opis działań mających na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensowanie szkodliwych
oddziaływań na środowisko
Program nie zawiera zadań, które mogłyby wywierać istotnie negatywne oddziaływanie na
środowisko. W dokumencie zaproponowano ogólne zasady postępowania z odpadami zawierającymi
azbest w celu zapobiegania, ograniczenia lub kompensacji szkodliwych oddziaływań na środowisko i
zdrowie ludzi.

2

Wstęp

5.1.

Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Programu
usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest dla Gminy Tarnów Opolski na lata 2018-2032”
(zwanego w dalszej części dokumentu projektem Programu).
Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji „Programu
usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest dla Gminy Tarnów Opolski na lata 2018-2032”,
której elementem jest niniejsza prognoza, jest spełnieniem obowiązku prawnego wynikającego z
Dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny
wpływu niektórych planów i programów na środowisko oraz zapewnia zgodność z przepisami 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. 2018 poz. 2081).
Celem wykonania Prognozy oddziaływania na środowisko jest identyfikacja potencjalnych
oddziaływań na środowisko mogących być wynikiem realizacji projektowanego Programu oraz ocena ich
skali i natężenia, a także określenie czy w należyty sposób został uwzględniony w ocenianym dokumencie
interes środowiska.
Prognoza oddziaływania na środowisko została sporządzona w pełnym zakresie wynikającym z art.
51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska i ocenach oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem
opinii właściwych organów tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu (pismo znak:
WOOŚ.411.2.1.2019.ER z dnia 11 lutego 2019r.) oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego w Opolu (pismo znak: NZ.9022.1.18.2019.MK z dnia 25.02.2019r.).
5.2.

Podstawowe akty prawne oraz materiały wykorzystywane do opracowania oceny

1)

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska i ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.
2018 poz. 2081);

2)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 992 ze zm.);

3)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018r., poz. 1614 ze zm.);

4)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016, poz. 71);

5)

Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie
oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko;

6)

Dyrektywa 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. przewidującą
udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w
zakresie środowiska oraz zmieniająca w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do
wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG i 96/61/WE;

7)

Krajowy plan gospodarki odpadami 2022 przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą nr 88 z dnia 1
lipca 2016 r.;
www.e-ekologika.pl
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8)

Plan gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata 2016-2022 wraz z
uwzględnieniem lat 2023-2028;

9)

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Tarnów Opolski na lata 20182032;

10) Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032,

Uchwała z dnia 15 marca 2010 r. Rady
Ministrów zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą
"Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032";

11) Aktualizacja

Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Opolski na lata 2017-2020 z
perspektywą na lata 2021-2024 ;

12) Studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów
Opolski;
13) Raport o stanie środowiska w województwie opolskim w 2017r. i 2018r., Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Opolu.

3

Analiza zawartości Programu

5.3.

Ogólna zawartość

„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Tarnów Opolski na lata 20182032” składa się z trzynastu rozdziałów:
I.
II.

Streszczenie w języku niespecjalistycznym;
Wprowadzenie- w rozdziale omówiono zagadnienia ogólne dotyczące azbestu, klasyfikacje
wyrobów zawierających azbest, zakres stosowania tego materiału i jego szkodliwość na zdrowie
ludzi;

III.

Cel i zakres Programu- w rozdziale wyznaczono cel i zakres Programu;

IV.

Podstawa formalna opracowania Programu - w rozdziale wskazano, z jakiego dokumentu
wynika obowiązek sporządzenia Programu;

V.

Metodyka i zakres Programu- omówiono zakres prac nad opracowaniem, sposób zbierania
informacji oraz ich przetwarzania;

VI.

Regulacje prawne- stan prawny w zakresie postępowania z materiałami zawierających azbest, w
tym także sposobów jego usuwania z uwzględnieniem prawa unijnego i krajowego, a także
licznych dokumentów strategicznych;

VII.

Ogólna charakterystyka Gminy Tarnów Opolski- przedstawiono ogólne informacje na temat
obszaru Gminy Tarnów Opolski tj. położenie administracyjne, fizyczno- geograficzne, środowisko
przyrodnicze, zagospodarowanie przestrzenne;

VIII.

Stan gospodarowania wyrobami zawierającymi azbest na terenie gminy Tarnów Opolski- w
rozdziale omówiono wyniki pomiarów zanieczyszczenia powietrza włóknami azbestowymi, ilość
materiałów zawierający azbest występujących na obszarze gminy z podziałem na miejscowości
wraz z oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania azbestu, jego demontażu, transportu
oraz składowania;

IX.

Postępowanie z materiałami zawierającymi azbest- omówiono postępowanie z azbestem i
wyrobami zawierającymi azbest w zakresie użytkowania, usuwania, transportu i jego
składowania; procedury te odnoszą się do właścicieli obiektów i urządzeń, na których
użytkowany jest azbest i wyroby azbestowe, jak również do prowadzących wszelkiego rodzaju
prace związane z usuwaniem, transportem i składowaniem azbestu i wyrobów zawierający
azbest, ponadto w rozdziale omówiono tematykę edukacji ekologicznej mieszkańców;

X.

Harmonogram realizacji celów i zadań, szacunkowe koszty realizacji Programu oraz
możliwości finansowania- wskazano zadania wynikające z realizacji Programu, oraz
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szacunkowe koszty z tym związane, omówiono możliwości finansowania zadań wyznaczonych w
Programie z różnych źródeł;
XI.

XII.

XIII.
5.4.

Zarządzenie, koordynacja i monitoring realizacji Programu- przedstawiono propozycje
organizacji w celu sprawniejszej realizacji zapisów Programu oraz wskaźniki służące do oceny
skuteczności realizacji niniejszego opracowania;
Efekty realizacji Programu- przedstawiono korzyści społeczne, ekologiczne i ekonomiczne
wynikające z realizacji Programu, a więc usunięcia azbestu i materiałów zawierających azbest z
terenu gminy Tarnów Opolski;
Podsumowanie i wnioski
Główne cele

Głównym celem Programu jest usunięcie i unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Tarnów Opolski, minimalizacja negatywnego oddziaływania włókien azbestowych
na zdrowie ludzi oraz likwidacja szkodliwego oddziaływania na środowisko przyrodnicze.
5.5.

Powiązanie z innymi dokumentami

Problem usuwania azbestu jest uwzględniony w dokumentach strategicznych nie tylko unijnych,
ale również krajowych i wojewódzkich. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla
Gminy Tarnów Opolski” zawiera wytyczne wynikające z dokumentów wyższego szczebla, tj.:
 Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2022,
 Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032,
 Planu gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata 2016-2022 wraz z
uwzględnieniem lat 2023-2028.

4
5.6.

Istniejący stan środowiska oraz stan środowiska na obszarach objętych
przewidywanym znaczącym oddziaływaniem
Położenie administracyjne i geograficzne

Gmina Tarnów Opolski położona jest w centralnej części województwa opolskiego, na
południowym obrzeżu powiatu opolskiego. Południowa granica gminy jest równocześnie granicą
pomiędzy powiatem opolskim a krapkowickim. Gmina Tarnów Opolski graniczy z gminami: od
północnego-zachodu z m. Opole, od północy z gminą Chrząstowice w powiecie opolskim, od wschodu z
gminą Izbicko w powiecie Strzelce Opolskie, od południa z gminą Gogolin w powiecie krapkowickim, od
zachodu z gminą Prószków w powiecie opolskim (przez rzekę Odrę).
Gmina Tarnów Opolski posiada status gminy wiejskiej, w skład której wchodzi 8 obrębów: Tarnów
Opolski, Przywory, Kąty Opolskie, Miedziana, Kosorowice, Nakło, Walidrogi, Raszowa. Gmina Tarnów
Opolski zajmuje powierzchnię 82 km2. Gminę zamieszkuje 9612 osób. Gęstość zaludnienia Gminy
Tarnów Opolski wynosi 118 osób/km2.
Obszar gminy Tarnów Opolski leży na pograniczu dwóch regionów fizyczno-geograficznych –
Niziny Śląskiej i Wyżyny Śląsko – Krakowskiej. W skład Niziny Śląskiej wchodzą:
 mezoregion Równiny Opolskiej, do którego należy wschodnia część gminy – silnie zdenudowany
obszar, zbudowany z piasków, w mniejszym stopniu również z glin pochodzenia lodowcowego.
 mezoregion Pradoliny Odry (Wrocławskiej), do którego należy wąski pas wzdłuż Odry w
zachodniej części gminy, zajmujący jej współczesne dno oraz częściowo jej tarasy plejstoceńskie.
Obszar leżący na południe od Kosorowic i Tarnowa Opolskiego to fragment Masywu Chełmu, należącego
do Wyżyny Śląsko – Krakowskiej. Zbudowany jest z wapieni i dolomitów środkowego triasu.
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Źródło: Opracowanie własne

5.7.

Budowa geologiczna i rzeźba terenu

Obszar gminy Tarnów Opolski jest średnio zróżnicowany pod względem hipsometrycznym.
Widoczny jest łagodny spadek powierzchni terenu w kierunku północno – zachodnim, t.j. w kierunku
doliny Odry, która stanowi bazę denudacyjną i najniżej położony obszar gminy (155.0 – 157.0 m n.p.m.).
Najwyżej położone tereny znajdują się w części południowo – wschodniej i północno – wschodniej (190.0
– 200.0 m n.p.m.).
Pod względem hipsometrycznym teren gminy można podzielić na następujące strefy:
 Strefa zachodnia – zajęta przez dolinę Odry. Jest to płaski, nisko położony obszar, gdzie dodatkowo
występują płytkie zagłębienia, będące pozostałością małych dolin i starorzeczy. Granicę
współczesnej doliny Odry oddziela od przyległej wysoczyzny plejstoceńskiej wyraźna krawędź
morfologiczna
 Strefa centralna – położona wyżej w stosunku do doliny Odry, oddzielona od niej naturalną
krawędzią dolinną. Tworzy ją płaski taras plejstoceński Odry oraz równina wolnolodowcowa, które
to formy wzajemnie się przenikają, przez co granica między nimi nie jest możliwa do wydzielenia
na podstawie obserwacji w terenie. Strefa ta jest mało zróżnicowana hipsometrycznie i leży na
wysokości 160.0 – 180.0 m n.p.m. Rozcinają ją płytkie i wąskie, słabo zaznaczające się w terenie
doliny rzeczne.
 Strefa wschodnia, południowo-wschodnia i północno-wschodnia – to teren bardziej zróżnicowany
hipsometrycznie ze względu na nagromadzone różnorodne formy rzeźby. Położony jest średnio
170.0 – 200.0 m n.p.m., miejscowo występują większe deniwelacje rzędu 10 – 15 m. W okolicach
Raszowej występuje obszar najbardziej urozmaicony morfologicznie i krajobrazowo – niewielki
fragment morenowych Wzgórz Dębskich z kulminacją - 187 m n.p.m. Obszar ten rozcina szeroka i
płaska dolina rzeki Suchej. Na podobną wysokość wznosi się przynależny do gminy Tarnów Opolski
fragment przedpola Chełmu w jej południowo - wschodniej części, w okolicach Ogórka i Rajsówki.
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5.8.

Warunki klimatyczne

Wg podziału E. Romera teren gminy Tarnów Opolski o znajduje się w regionie klimatów
Podgórskich Nizin i Kotlin, należących do najcieplejszych obszarów Polski. Jest to obszar o przewadze
wpływów oceanicznych z okresową słabą modyfikacją wpływu terenów górskich. Średnia roczna
temperatura wynos ok. 9,2° C. Najchłodniejszy jest miesiąc styczeń ze średnią temperaturą -0,9°C).
Najcieplejszym miesiącem jest lipiec z temperaturą średnią 19,2°C. Ilość dni bez przymrozków wynosi do
170 w roku. W okresie wegetacyjnym (IV-X) odnotowuje się średnio 36 dni gorących z temperaturą
powyżej 25°C.
Średnia roczna suma opadów atmosferycznych osiąga 650 – 690 mm, w tym na miesiące letnie
przypada 250 mm, z maksymalną wartością w lipcu – 100 mm. Charakterystyczny dla gminy jest
mniejszy roczny udział opadów w jej zachodniej części, a nieznacznie większy w części wschodniej.
Obszar gminy położony jest w strefie cyrkulacji zachodniej. Zaznacza się, więc dominacja wiatrów
z tego kierunku (23%), oraz z kierunku północno – zachodniego (łącznie 33,5 % czasu w roku). Duży
udział mają też wiatry południowe – 39,2%.
5.9.

Warunki glebowe

Najlepsze gleby w gminie Tarnów Opolski występują w dolinie Odry. Są to gleby hydrogeniczne –
napływowe mady rzeczne ciężkie (gliniaste). Pod względem przydatności rolniczej grunty orne w dolinie
Odry, w okolicach wsi Kąty Opolskie oraz we fragmencie doliny należącym do wsi Przywory. W niżej
położonych obszarach doliny dominują użytki zielone średnie. Inny charakter mają gleby hydrogeniczne
w dolinie rzeki Suchej. Są to mady rzeczne bardzo lekkie, piaszczyste, stanowiące użytki zielone średnie.
Na obszarach przyległych do dolin Odry i Suchej duże powierzchnie zajmują gleby semihydrogeniczne –
czarne ziemie zdegradowane powstałe z piasków gliniastych lekkich w wilgotnym środowisku. Należą do
nich gleby w rejonie między Kosorowicami a Przyworami (Łąki Groszowickie, Hakierówki, Na Bagnie)
oraz w pasie przyległym od zachodu do doliny Suchej (Nakło, Grabówek, Raszowa). Przeważają tam
użytki zielone. Pozostałe grunty rolne w północnej i zachodniej części gminy należą do gleb
autogenicznych – bielicowych (rdzawych) i brunatnych (właściwych i płowych, wykształconych z
piasków słabogliniastych, lokalnie z glin lekkich (zwałowych).
5.10.

Warunki hydrogeologiczne i hydrologiczne

Warunki gruntowo-wodne w gminie Tarnów Opolski są zróżnicowane. Na północy i zachodzie
gminy, głównie w podmokłych obszarach doliny Suchej, Czarnki i Łąk Groszowickich oraz w dolinie Odry
w podłożu do głębokości 2-5 m p.p.t. występują średnio zagęszczone lub luźne osady rzeczne i rzeczno –
lodowcowe piaski średnie, drobne i pylaste piaski ze żwirem, pospółki. W dolinie Odry, na powierzchni
teras, występują płaty gliniastych mad o miąższości 0,5 – 2,0 m. Lokalnie na opisywanym obszarze, wśród
osadów piaszczystych, mogą być obecne pakiety gruntów rzeczno – zastoiskowych: namułów
organicznych oraz torfy, o miąższości 0,3 – 1,5 m. Wody gruntowe w opisanych wyżej obszarach
niekorzystnych warunków zalegają płytko, na głębokości 0,5 – 1,5 m p.p.t. W wyżej położonych miejscach
dolin lustro wód gruntowych kształtuje się na nieco głębszym poziomie: 1,5 – 2,5 m p.p.t. Wody te
podlegają okresowym wahaniom o amplitudzie + 0,5 m, uzależnionej od nasilenia opadów i stanu wody w
ciekach.
W południowo – zachodniej części gminy, przeważnie zalegają zwietrzeliny gliniasto – gruzowe
wapieni i margli lub lita skała. Na północy gminy, poza dolinami, występują na tych głębokościach gliny
zwałowe i piaski lodowcowe z głazami albo różnoziarniste piaski wodnolodowcowe o miąższości do 10
m. Wody gruntowe w obszarze wyżynnym z reguły zalegają na głębokości przekraczającej 10 m p.p.t.,
tylko lokalnie na mniejszych głębokościach.
Obszar gminy Tarnów Opolski jest bardzo zasobny w wody podziemne. Występują one w czterech
piętrach wodonośnych: czwartorzędowym, górnokredowym, środkowotriasowym i dolnotriasowym. Na
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obszarze gminy mają swój zasięg główne zbiorniki wód podziemnych tj. GZWP nr 333 Opole – Zawadzkie
oraz GZWP nr 335 Krapkowice – Strzelce Opolskie.

Źródło: Opracowanie własne

5.11.

Warunki aerosanitarne

Gmina Tarnów Opolski leży w obszarze krzyżujących się wpływów emisji do powietrza
zanieczyszczeń chemicznych i pyłowych przez ośrodki przemysłowe w Opolu, Gogolinie, Zdzieszowicach,
Krapkowicach, i Strzelcach Opolskich. Na terenie samej gminy Tarnów Opolski nie występują istotne
źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza. Źródła emisji zanieczyszczeń mają charakter lokalny i
występują na terenach zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej oraz produkcyjnej.
Emisja niska z posesji mieszkaniowych, mieszkaniowo-usługowych i usługowych dotyczy
zwłaszcza okresu jesienno-zimowego, związanego z ogrzewaniem mieszkań. Główne zanieczyszczenia to:
pył, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla.
Emisja niezorganizowana ze źródeł liniowych pochodzi z komunikacji drogowej, co przede
wszystkim dotyczy terenów przylegających bezpośrednio do drogi krajowej nr 94 (Walidrogi, Nakło),
drogi wojewódzkiej nr 423 (Przywory), w mniejszym stopniu dróg powiatowych. Główne
zanieczyszczenia ze źródeł komunikacyjnych to: tlenki azotu, węglowodory, tlenek węgla, pył.
Emisja zanieczyszczeń ze źródeł o charakterze przemysłowym, t.j. obiektów produkcyjnych i
usługowych zlokalizowanych na terenie gminy Tarnów Opolski ma niewielkie znaczenie. Obecne przepisy
z zakresu ochrony środowiska uniemożliwiłyby tym zakładom funkcjonowanie, jeżeli emitowane
zanieczyszczenia spowodowałyby przekroczenie standardów jakości środowiska. Niektóre zakłady (np.
przetwórstwa mięsnego) mogą być jednak źródłem innych uciążliwości, takich jak odory, stanowiące
produkt fizjologicznej przemiany materii, procesów fermentacji i gnilnych w obiektach hodowli zwierząt
(głównie: amoniak, siarkowodór i metan), które nie są normowane w prawodawstwie polskim.
Gmina Tarnów Opolski została zakwalifikowana do stref opolskiej pod kątem oceny jakości
powietrza. Z powodu braku pomiarów zanieczyszczeń na terenie Gminy nie ma możliwości oceny jakości
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powietrza na jej terenie. Ocena jakości powietrza w strefie jest bardzo ogólna, odnosząca się do całego
województwa (z wyłączeniem miasta Opole).
W latach 2004-2010 w ramach badań na zawartość włókien azbestu w powietrzu atmosferycznym
na terenie powiatu opolskiego wyznaczono 5 punktów pomiarowych, w których pobrano 15 próbek
powietrza, w tym 1 punkt w Tarnowie Opolskim. W wyniku badań stwierdzono, że stężenie włókien
azbestu w Gminie Tarnów Opolskim na czas prowadzenia pomiarów można było uznać za podwyższone
w porównaniu do poziomu akceptowalnego (przekracza 1000 wł/m3, który jest poziomem
akceptowalnym).
5.12.

Klimat akustyczny

Klimat akustyczny należy do najbardziej zdegradowanych elementów środowiska w gminie
Tarnów Opolski. Dotyczy to przede wszystkim wsi Tarnów Opolski, Nakło, Walidrogi i Przywory.
Stwierdzonymi źródłami uciążliwego hałasu są pojazdy mechaniczne poruszające się po ciągach
komunikacyjnych tj.:
 droga krajowa nr 94 Zgorzelec – Tarnów na odcinkach biegnących przez Walidrogi (2 km) i Nakło
(2 km),
 droga wojewódzka nr 423 Opole – Kędzierzyn na odcinku biegnącym przez Przywory (2 km),
 linia kolejowa nr 132 Bytom – Wrocław, przecinająca obszar zabudowany Tarnowa Opolskiego (ok.
1 km),
 linia kolejowa nr 136 Opole – Kędzierzyn, biegnąca w bliskim sąsiedztwie obszaru zabudowy
mieszkaniowej wsi Przywory.
Klimat akustyczny obszaru gminy Tarnów Opolski, poza opisanym sąsiedztwem dróg krajowej i
wojewódzkiej, jest kształtowany przez ruch pojazdów na licznych drogach powiatowych o charakterze
lokalnym. W kontekście projektowanego dokumentu, hałas komunikacyjny jest najważniejszy.
5.13.

Warunki przyrodniczo-krajobrazowe

Lasy zajmują w gminie Tarnów Opolski 3543 ha (43,4% powierzchni wobec 25,9 % w całym
województwie opolskim). Grupują się w trzech obszarach. Największy kompleks leśny – północnozachodni - rozciąga się od Grudzic do Walidróg i podlega administracyjnie Nadleśnictwu Opole, obręb
Grudzice. Pozostałe dwa kompleksy – północno-wschodni (Raszowa) i południowo-zachodni (Miedziana,
Kąty Opolskie) podlegają Nadleśnictwu Strzelece Opolskie, obręby Kadłub i Kamień Śląski.
Wśród typów siedliskowych lasów na terenie gminy przeważają siedliska borowe – bór mieszany
wilgotny i bór mieszany świeży. Siedliska boru wilgotnego zajmują niewielkie powierzchnie na północnyzachód od Tarnowa, a boru świeżego przy granicy z Opolem oraz w Kątach Opolskich i Miedzianej. W
składzie gatunkowym drzewostanów dominuje sosna (77 % w obrębie Grudzice, 78% w obrębie Kadłub,
86% w obrębie Kamień Śląski), brzoza (odpowiednio 4,8%, 11%, 3%), świerk (4,8%, 3%, 6%), olsza
(odpowiednio: 4%, 5%, 0,1%) i dąb (odpowiednio: 8,1%, 1,3%, 0,6%). W mniejszym stopniu występują:
buk, modrzew, jesion, grab, klon, lipa i topola. W ostatnich latach wzrasta udział gatunków liściastych
(buk, jesion, dąb), pojawiają się też nowe gatunki (klon, lipa), co wskazuje na stopniową przebudowę
drzewostanów sosnowych i świerkowych na liściaste.
Dominujące w lasach drzewostany sosnowe są pochodzenia sztucznego, z reguły jednowiekowe i
jednopiętrowe. Zostały one nasadzone w celu rekultywacji terenów w kierunku leśnym lub też
wykształciły się spontanicznie na terenach poeksploatacyjnych, od wielu lat nieużytkowanych. Dotyczy to
w szczególności terenów po eksploatacji wapieni, położonych na południe i południowy-wschód od
Tarnowa Opolskiego. W rejonie zawodnionych, starych wyrobisk po eksploatacji kruszyw naturalnych w
rejonie Kosorowice - Miedziana, spontaniczne zadrzewienia i zakrzewienia mają charakter łęgowy, z
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dominacją wierzby, olszy oraz topoli. Nad brzegami Odry wykształciły się niewielkie fragmenty
zadrzewień łęgowych – wierzbowych, łozowiska z wierzbą szarą i wikliny nadrzeczne.
Wśród ekosystemów nieleśnych w gminie Tarnów Opolski dominują tereny najbardziej
przekształcone przez człowieka – użytki rolne oraz tereny zainwestowane. W związku z tym wśród
zbiorowisk roślinnych dominuje grupa zespołów segatalnych - chwastów towarzyszących uprawom
rolnym, zarówno zbożowym, jak i okopowym z klasy Stellarietea mediae.
Na terenie gminy Tarnów Opolski stwierdzono występowanie siedlisk chronionych, zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących
przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do
uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014r, poz. 1713):
 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion,
Potamion - obszary całych starorzeczy w dolinie Odry po zachodniej stronie zabudowy wsi
Przywory, gdzie notowany jest zespół "lilii wodnych" Nupharo-Nymphaeetum albae, zbiorowiska
szuwarowe oraz okalające zadrzewienia wierzbowe. Siedlisko stanowi podtyp
 3150-2 Starorzecza i drobne zbiorniki wodne.
 3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosienicznikow – koryto cieku Struga
(Lutnia), na odcinku biegnącym w obrębie doliny Odry, stanowi siedlisko występowania zespołu
rzęśli hakowatej i włosienicznika rzecznego Ranunculo-Callitrichetum hamulatae.
W gminie Tarnów Opolski stwierdzono występowanie roślin prawnie chronionych. Występują tu
również gatunki rzadkie w skali województwa, regionu i kraju. Część z nich została umieszczona w
„Czerwonej księdze roślin naczyniowych województwa opolskiego”, a jeden – sasanka wiosenna
(Pulsatilla vernalis) – w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin.
Obszar gminy Tarnów Opolski pod względem zróżnicowania świata zwierząt jest stosunkowo
bogaty. Obok zwierząt pospolitych występuje tu wiele gatunków chronionych oraz rzadkich w skali kraju. Część z nich znalazła się na „Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce”.
W gminie Tarnów Opolski i jej najbliższym otoczeniu wyróżniono elementy i struktury o
zwiększonym potencjale biologicznym, stanowiące o powiązaniach przestrzennych z terenami
zewnętrznymi, regionalnymi i lokalnymi:
1) Elementy ponadregionalnego systemu ekologicznego, do których zaliczyć należy:
 Korytarz ekologiczny Odry, przebiegający wzdłuż zachodniej granicy gminy, o randze
międzynarodowej (17M). Korytarz ten umożliwia migracje i rozprzestrzenianie wielu gatunków
roślin i zwierząt, łączy obszarowe formy ochrony przyrody, w tym ostoje Natura 2000 jak obszar
specjalnej ochrony ptaków (OSO) „Grądy Odrzańskie”, inne obszary węzłowe (biocentra)
florystyczne i faunistyczne niższej rangi, rozmieszczone w zasięgu lub bliskim sąsiedztwie doliny.
 korytarz ekologiczny nr KPd-19 Dolina Górnej Odry wyznaczony w 2011 roku przez Polską
Akademię Nauk - Zakład Badania Ssaków w Białowieży.
 Peryferyjne fragmenty dwóch obszarów węzłowych o znaczeniu krajowym:
o 10K – obszar Borów Stobrawskich (identyfikowany z Obszarem Chronionego Krajobrazu
Lasy Stobrawsko – Turawskie)
o 14K – obszar Góry św. Anny (przedpole masywu Chełmu w południowo - wschodniej
części gminy).
2) Elementy regionalnego i lokalnego systemu ekologicznego, na który składają się:
 Korytarz ekologiczny doliny Suchej, o znaczeniu ponadlokalnym, zlokalizowany we wschodniej
części gminy i łączący się w kierunku północno – zachodnim z korytarzem ekologicznym rzeki
Chrząstawy (Jemielnica), który zaliczany jest do rangi regionalnej. Znaczenie korytarza wzmacnia
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sąsiedztwo stawów w rejonie Utraty (sąsiednia gmina Izbicko), które są ostoją ptactwa wodno –
błotnego oraz częściowe położenie w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy
Stobrawsko – Turawskie. Korytarz ekologiczny rzeki Suchej łączy w pewnym stopniu dwa wyżej
wymienione obszary węzłowe o znaczeniu krajowym.
 Korytarze ekologiczne małych dolin, stanowiące przestrzenne powiązania odrębnych
ekosystemów, korytarzy i obszarów węzłowych wyższej rangi. Na terenie gminy Tarnów Opolski
wyróżnić w tej grupie można: dolinę Strugi (łączy dolinę Odry z Groszowickimi Łąkami), dolinę
Czarnki (łączy dolinę Suchej z otaczającymi ekosystemami łąkowymi i dużym systemem leśnym).
 Węzły ekologiczne:
o Leśny północny, obejmujący całą północną część gminy i rozprzestrzeniający się poza jej
granice do doliny Chrząstawy. Ten rozległy ekosystem leśny przecina dolina Czarnki
(lokalny korytarz ekologiczny) oraz jej dopływu - Wławy.
o Leśny północno-wschodni, to kompleks lasów na wschód od Raszowej, wchodzący w skład
Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie,
o Leśny południowo-zachodni, to fragment dużego kompleksu leśnego rozciągającego się w
kierunku południowym, aż do Gogolina. Ekosystem ten sąsiaduje bezpośrednio z doliną
Odry na południe od Kątów Opolskich.
Łąkowy, obejmujący cały kompleks Groszowickich Łąk oraz tereny wyrobisk po eksploatacji
kruszyw naturalnych, gdzie zachodzi odbudowa potencjału przyrodniczego na drodze naturalnej sukcesji
ekologicznej lub przy wykorzystaniu zabiegów rekultywacyjnych. Groszowickie Łąki są powiązane
przestrzennie z doliną Odry za pośrednictwem mniejszych obniżeń dolinnych, a także z leśnymi
obszarami węzłowymi (północnym i południowo- zachodnim).
Na terenie Gminy Tarnów Opolski znajdują się obszary przyrodnicze objęte ochroną prawną na
mocy Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1614 ze zm.) tj.: Obszar
Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie.

Źródło: Opracowanie własne
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Główne cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym,
wspólnotowym, krajowym i regionalnym i ich uwzględnienie podczas
opracowywania Programu

Do najistotniejszych celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu międzynarodowym,
wspólnotowym i krajowym, istotnych z punktu widzenia projektu Programu należą:
− zakaz stosowania azbestu,
− zasady bezpiecznego użytkowania i usuwania azbestu,
− zasady pracy z azbestem (BHP),
− ochrona środowiska przed zanieczyszczeniem azbestem,
− zasady bezpiecznego transport azbestu,
− zasady gospodarka odpadami zawierającymi azbest.
Cele i zadania przedstawione w projekcie Programu wpisują się w strategie postępowania z
azbestem określone w dokumentach strategicznych odnoszących się do rozwoju gospodarczego oraz do
ochrony środowiska.
Cele zawarte w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Tarnów Opolski na
lata 2018- 2032” są zgodne dokumentami wyższego szczebla, przedstawionymi poniżej.
5.14.

Dokumenty na szczeblu międzynarodowym

Ramy prawne gospodarki odpadami na terenie Unii Europejskiej określa Dyrektywa Unii
Europejskiej 74/422/EEC. Nakłada ona na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia odzysku i
usuwania odpadów w sposób niezagrażający życiu ludzkiemu oraz niepowodujący szkód w środowisku, a
także obowiązek zapobiegania tworzeniu się lub ograniczaniu ilości odpadów i ich szkodliwości.
5.15.

Dokumenty na szczeblu krajowym

PROGRAM OCZYSZCZANIA KRAJU Z AZBESTU NA LATA 2009-2032
W dniu 14 lipca 2009 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu
wieloletniego pn. „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. W dniu 15 marca 2010 r.
Rada Ministrów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego
pod nazwą "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032".
Główne cele to:
 usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,
 minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na
terytorium kraju,
 likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.
„Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” przewidywał intensyfikację wszystkich
działań do 2012 r., tak, aby w latach 2012-2013 dokonać dokładnej analizy i oceny realizacji celów
zawartych w programu oraz opracować jego aktualizację do 2015 r.
Według Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu (POKA) szacuje się, że:
 w latach 2013-2022 – usuniętych będzie na składowiska ok. 35% odpadów,
 w latach 2023-2032 – ok. 37% odpadów.
Na poziomie lokalnym zadania wynikające z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032
są realizowane poprzez:
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1) gromadzenie przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta informacji o ilości, rodzaju i miejscach
występowania wyrobów zawierających azbest oraz przekazywanie ich do marszałka województwa z
wykorzystaniem dostępnego narzędzia informatycznego www.bazaazbestowa.pl;
2) przygotowywanie i aktualizację programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, także
w ramach planów gospodarki odpadami;
3) organizowanie szkoleń lokalnych w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu
nieruchomości bez korzystania z usług wyspecjalizowanych firm;
4) organizowanie usuwania wyrobów zawierających azbest przy wykorzystaniu pozyskanych na ten cel
środków krajowych lub unijnych z uwzględnieniem zasad zawartych w Programie;
5) inspirowanie właściwej postawy obywateli w zakresie obowiązków związanych z usuwaniem
wyrobów zawierających azbest;
6) współpraca z marszałkiem województwa w zakresie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest
oraz opracowywania programów usuwania wyrobów zawierających azbest, w szczególności w
zakresie lokalizacji składowisk odpadów zawierających azbest oraz urządzeń przewoźnych do
przetwarzania odpadów zawierających azbest;
7) współpraca z mediami w celu propagowania odpowiednich inicjatyw społecznych oraz
rozpowszechniania informacji dotyczących zagrożeń powodowanych przez azbest;
8) współpraca z organizacjami społecznymi wspierającymi realizację Programu;
9) współpraca z organami kontrolnymi (inspekcja sanitarna, inspekcja pracy, inspekcja nadzoru
budowlanego, inspekcja ochrony środowiska).
KRAJOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI 2022
W gospodarce odpadami zawierającymi azbest przyjęto cel polegający na osiągnięciu celów
określonych w przyjętym w dniu 15 marca 2010 r. przez Radę Ministrów Programie Oczyszczania Kraju z
Azbestu na lata 2009–2032.
W KPGO w gospodarce odpadami zawierającymi azbest przyjęto następujące kierunki działań:
 działania informacyjno-edukacyjne w zakresie właściwego gospodarowania odpadami
zawierającymi azbest, w szczególności zagrożenia, kierunki działań,
 kontynuacja oraz zwiększenie zaangażowania i wsparcia udzielanego przez administrację
samorządową na rzecz działań związanych z usuwaniem azbestu, między innymi dotacje i
zachęty,
 uwzględnianie w ramach realizowanych projektów dotyczących termomodernizacji pełnych
efektów ekologicznych, to jest informacji na temat ilości usuniętych i unieszkodliwionych
odpadów zawierających azbest.
5.16.

Analiza zgodności zapisów Programu z głównymi celami ochrony środowiska zawartymi w
dokumentach wspólnotowych i krajowych

Biorąc pod uwagę zapisy „Programu usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest dla
Gminy Tarnów Opolski na lata 2018-2032” oraz analizując je w kontekście zapisów dokumentów
strategicznych dotyczących ochrony środowiska, stwierdza się zgodność jego zapisów i integralność z
celami i kierunkami zawartymi w dokumentach zarówno na szczeblu międzynarodowym i krajowym.
Nadrzędnym celem niniejszych dokumentów jest ochrona zdrowia ludzkiego oraz stanu środowiska, co
podtrzymane i podkreślane jest w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla
Gminy Tarnów Opolski na lata 2018-2032”.
W opracowanym „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Tarnów
Opolski na lata 2018-2032” przedstawiono również możliwości pozyskiwania funduszy na cele związane
z usuwaniem azbestu. Wskazanie sposobów finansowania usuwania azbestu wynika również z zapisów
dokumentów nadrzędnych.
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Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji
dokumentu

Głównym problemem środowiskowym jest występowanie i dalsze użytkowanie materiałów
zawierających azbest na terenie gminy Tarnów Opolski. Na terenie Gminy Tarnów Opolski wg Bazy
Azbestowej do tej pory zinwentaryzowano 268 nieruchomości osób fizycznych posiadających wyroby
zawierające azbest oraz zinwentaryzowano wyroby zawierające azbest u 1 jednostki prawnej tj. Zakłady
Wapiennicze LHOIST S.A. Łącznie na terenie Gminy Tarnów Opolski wg bazy Azbestowej i stanu na
07.10.2018r. pozostaje do unieszkodliwienia 20436,81m2 wyrobów zawierających azbest tj. płyt
azbestowo-cementowych (falistych), co w przeliczeniu na jednostkę wagową daje 224,805Mg. Do I
stopnia pilności zakwalifikowano 0,4% pozostałych do unieszkodliwienia wyrobów, co oznacza, że
wyroby te muszą zastać usunięte bezzwłocznie1. II stopień pilności, czyli ponowna ocena stanu wyrobów
w czasie do 1 roku1 powinna zostać wykonana dla 70,2% ilości pozostałych do unieszkodliwienia
wyrobów.
Pozostałe problemy środowiskowe istotne z punktu widzenia realizacji projektu Programu:
 Lokalizacja składowisk odpadów przyjmujących odpady zawierające azbest
Na terenie województwa opolskiego nie funkcjonują składowiska odpadów przeznaczone do
składowania odpadów zawierających azbest, co powoduje wysoki koszt transportu odpadów do miejsc
ich unieszkodliwienia.
Najbliższe składowiska przyjmujące odpady zawierające azbest to:
 Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Trzebczu (gm. Polkowice, woj.
Dolnośląskie),
 Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Marcinowie (gm. Trzebnica, woj.
Dolnośląskie),
 Składowisko odpadów niebezpiecznych Eko Radomsko Sp. z o.o. w m. Płoszów (gm. Radomsko,
woj. Łódzkie),
 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Sosnowcu (gm. Sosnowiec, woj.
Śląskie),
 Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z wydzieloną kwaterą na odpady
niebezpieczne zawierające azbest w Świętochłowicach (gm. Świętochłowice, woj. śląskie),
 Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z wydzieloną kwaterą na odpady
niebezpieczne zawierające azbest Jastrzębie Zdrój (gm. Jastrzębie- Zdrój, woj. Śląskie),
 Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z wydzielonym sektorem III dla
składowania odpadów zawierających azbest Knurów (gm. Knurów, woj. Śląskie),
 Składowisko odpadów niebezpiecznych w Koninie (gm. Konin, woj. wielkopolskie).
Transport odpadów wiąże się ze zwiększoną emisją zanieczyszczeń do powietrza z procesów
spalania paliw, a także zwiększenie oddziaływania akustycznego (zwiększenie natężenia ruchu
pojazdów).
 Zwiększenie natężenia hałasu
Stan akustyczny na terenie gminy Tarnów Opolski może ulec pogorszeniu ze względu na
realizację projektu Programu. Konieczność dokonania prac remontowych może powodować lokalne
uciążliwości akustyczne o charakterze krótkotrwałym i przemijającym. Ponadto konieczność
transportowania odpadów azbestowych na miejsce składowania powodować może powstawanie
dodatkowych oddziaływań akustycznych o charakterze liniowym.
 Możliwość występowania chronionych gatunków zwierząt w budynkach, w których znajduje się
azbest
Niektóre gatunki zwierząt, jako miejsca pobytu i gniazdowania (rozrodu) wykorzystują poddasza
budynków, nieodpowiednie prace modernizacyjne związane z wymianą pokrycia dachowego mogą
1 zgodnie

z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i
warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2004, Nr 71, poz. 649)
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powodować niszczenie miejsc przebywania zwierząt lub mogą uniemożliwiać późniejsze
wykorzystywanie tych obiektów przez zwierzęta.
 Obszary podlegające ochronie prawnej na mocy Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia
2004r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1614 ze zm.)
Na terenie gminy Tarnów Opolski występuje fragment Obszaru Chronionego Krajobrazu „Lasy
Stobrawsko-Turawskie”, który swoim zasięgiem obejmuje jedynie obręb Raszowa. „Lasy StobrawskoTurawskie” w granicach gminy nie zajmują bardzo znacznych powierzchni - 253,21 ha co stanowi ok.
3,1% powierzchni gminy, jednak może się zdarzyć, że realizacja zapisów projektu Programu będzie
prowadzona na terenie objętym ochroną.
 Nielegalne składowiska odpadów azbestowych
Niska świadomość ekologiczna mieszkańców na temat szkodliwości wyrobów zawierających
azbest może być przyczyną powstawania tzw. „dzikich” wysypisk w wyniku deponowania odpadów
azbestowych w miejscach do tego niedostosowanych. Dużą wrażliwością cechują się obszary
przyrodniczo cenne, objęte ochroną prawną, gdzie zakazuje się składowania odpadów, w tym odpadów
niebezpiecznych.
 Finansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest
Z racji ustawowego obowiązku właścicieli budynków do usuwania wyrobów zawierających azbest
z terenów będących ich własnością mogą wynikać problemy natury finansowej. Właściciele
nieruchomości, gdzie użytkowany jest azbest są to w głównej mierze osoby fizyczne, które nie są w stanie
ponieść kosztów wymiany pokrycia dachowego (czasami na kilku obiektach) na terenie własnej posesji.
Szacunkowe koszty usunięcia wyrobów zawierających azbest łącznie u osób fizycznych i prawnych
wynoszą łącznie 204 368 zł.
Samorząd gminy nie prowadził jeszcze dofinansowania do usunięcia (demontaż, transport
i składowanie odpadów) wyrobów zawierających azbest dla osób fizycznych. Jednak istnieją źródła z
których można pozyskać środki na ten cel.
 Niewystarczająca świadomość społeczna
Niewystarczająca wiedza na temat szkodliwości azbestu widoczna jest najczęściej poprzez
samodzielne dokonywanie demontażu wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych. Podczas
nieumiejętnego demontowania płyt azbestowo- cementowych może dojść do ich łamania i kruszenia się
w wyniku, czego do powietrza uwalniają się włókna azbestowe. Również nielegalne składowanie
odpadów zawierających azbest wynika z niedostatecznej wiedzy na temat szkodliwości odpadów
azbestowych.

7

Potencjalne
dokumentu

zmiany stanu środowiska

w

przypadku

braku realizacji

Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest jest dokumentem wytyczającym dla
Gminy Tarnów Opolski drogę do osiągnięcia celów w zakresie gospodarki odpadami zawierającymi
azbest w spójności z dokumentami ustalonymi wcześniej na szczeblu regionalnym, krajowym i
międzynarodowym. Należy przez to rozumieć to, że odstąpienie od wdrażania zapisów analizowanego
dokumentu oznaczać będzie odstąpienie od obowiązku realizacji strategicznych celów gospodarki
odpadami zawierającymi azbest w kontekście szerszej perspektywy postrzegania tej problematyki. Brak
realizacji dokumentu może utrudnić lub uniemożliwić realizację przedsięwziąć związanych z gospodarką
odpadami zawierającymi azbest na terenie gminy, których powodzenie uzależnione jest w głównej
mierze od finansowania zewnętrznego.
Negatywne oddziaływania związane z brakiem realizacji dokumentu:
 wpływ na zdrowie i życie ludzi zamieszkujących i użytkujących obiekty, gdzie, jako materiał
konstrukcyjny wykorzystany został azbest.
Oddziaływanie w tym zakresie nasilać się będzie na skutek:
 braku odpowiedniej wiedzy i świadomości o zagrożeniach związanych z azbestem;
www.e-ekologika.pl
biuro@e-ekologika.pl

Strona | 19

braku odpowiedniej wiedzy, w zakresie właściwego sposobu postępowania z wyrobami
zawierającymi azbest;
 zwiększeniem narażenia ludności na skutek powstawania „dzikich” wysypisk, na których
składowany będzie azbest;
 negatywny wpływ na obszary chronione, na skutek powstawania „dzikich” wysypisk, na
których składowany będzie azbest;
 wpływ na powierzchnię ziemi, na skutek powstawania „dzikich” wysypisk, na których
składowany będzie azbest;
 zanieczyszczenia powietrza włóknami azbestowymi, na skutek nieodpowiednich prac
polegających na usuwaniu azbestu oraz jego nieprawidłowym składowaniu.


Nie bez znaczenia są również negatywne oddziaływania w innej sferze niż środowisko, mające
pośredni wpływ na stan środowiska w gminie:
 brak możliwości wykonania spójnej bazy danych w zakresie gospodarowania odpadami, a w
konsekwencji sprawnego i skutecznego monitorowania gospodarki odpadami azbestowymi w
gminie Tarnów Opolski,
 wzrastanie kosztów związanych z koniecznością usuwania „dzikich” wysypisk odpadów
zawierających azbest, a w konsekwencji ograniczenie wydatkowania środków na inne niezbędne
cele w zakresie ochrony środowiska,
 obniżanie wartości nieruchomości (negatywny wpływ na dobra materialne).
„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Tarnów Opolski na lata 20182032” ma szansę znacząco wpłynąć na proces całkowitego usunięcia odpadów zawierających azbest z
terenu gminy. Dokument adekwatnie do swej skali wskazuje, w jaki sposób można zrealizować ciążące na
gminie obowiązki w zakresie odpadów zawierających azbest, zatem jego realizacja z punktu widzenia
prawidłowej gospodarki odpadami azbestowymi jest konieczna.

8

Analiza i ocena znaczących oddziaływań na środowisko w przypadku realizacji
dokumentu

Prognoza oddziaływania na środowisko w sposób ogólny rozważa korzyści i zagrożenia wynikające
z realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Tarnów Opolski na
lata 2018-2032” bądź odstąpienia od tejże realizacji.
8.1.

Oddziaływanie na gleby i powierzchnię ziemi

Oddziaływania na glebę i powierzchnię ziemi może wystąpić w przypadku usuwania materiałów
zawierających azbest z obiektów budowlanych. Niewłaściwe postępowanie z materiałami zawierającymi
azbest tj. kruszenie płyt azbestowo-cementowych może spowodować zwiększoną emisję włókien
azbestowych do gleby i ziemi. Przy zastosowaniu się do przepisów właściwego postępowania z wyrobami
zawierającymi azbest wskazanych w projekcie Programu oddziaływanie w postaci emisji włókien
azbestowych będzie ograniczone do minimum. Reasumując realizacja zadań wynikających z projektu
Programu nie wpłynie negatywnie na powierzchnię ziemi, w tym na glebę.
Pośrednie potencjalne oddziaływanie w przypadku transportu materiałów zawierających azbest,
z uwagi na znaczne odległości składowisk odpadów może być związane z emisją zanieczyszczeń
komunikacyjnych (pochodzący ze spalania paliw tj. SO2, NOx, CO, CO2 i pyłu) do powietrza, a następnie ich
depozycja do gleby i ziemi.
Podjęcie działań związanych z usuwaniem materiałów zawierających azbest zminimalizuje ryzyko
tworzenia się nielegalnych składowisk, na których w sposób niekontrolowany składowane są odpady
azbestowe.
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Pośrednie negatywne skutki dopatruje się w budowie nowych składowisk odpadów przeznaczonych do
składowania odpadów azbestowych, co wiązać się będzie z zajęciem określonego terenu i
przekształceniem jego struktury. Na terenie gminy Tarnów Opolski nie ma składowisk przyjmujących
opady zawierające azbest, ani też nie planuje się budowy takich obiektów.
8.2.

Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne i klimat

Przewiduje się potencjalne oddziaływania na powietrze w procesie usuwania azbestu z obiektów
oraz podczas transportu tego materiału na składowisko odpadów, gdzie będzie on unieszkodliwiony.
Oddziaływanie w przypadku demontażu materiałów zawierających azbest z obiektów
budowlanych może mieć charakter krótkotrwały i lokalny. Przy zastosowaniu się do przepisów
właściwego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, oddziaływanie w postaci emisji włókien
azbestowych do powietrza będzie ograniczone do minimum.
Oddziaływanie w przypadku transportu materiałów zawierających azbest z uwagi na znaczne
odległości składowisk odpadów może być związane z emisją zanieczyszczeń komunikacyjnych
(pochodzący ze spalania paliw tj. SO2, NOx, CO, CO2 i pyłu).
Prace związane z demontażem jak i transportem wyrobów zawierających azbest będą rozłożone
w czasie, potencjalne oddziaływanie będzie miało charakter krótkotrwały, nie dojdzie do kumulacji
oddziaływań. Jednoznacznie można stwierdzić, że realizacja projektu Programu nie będzie powodowała
pogorszenia jakości powietrza atmosferycznego na obszarze gminy Tarnów Opolski.
W przypadku przeprowadzania prac termomodernizacyjnych (polegających na wymianie materiału
izolującego) możliwe będzie uzyskanie dodatkowych korzyści wynikających z późniejszych oszczędności
związanych z mniejszym zużyciem energii niezbędnej do ogrzewania zmodernizowanego budynku.
Korzyści takie dotyczyć będą najprawdopodobniej także prac związanych z wymianą pokryć dachowych,
gdyż przy prowadzeniu tak poważnego remontu z reguły wymieniane są materiały izolacyjne, co
ograniczać będzie straty energii przy ogrzewaniu budynku. Zauważalne będą, zatem korzyści
ekologiczne, mające wpływ na poprawę powietrza atmosferycznego.
W związku z realizacją projektowanego dokumentu ocenia się potencjalne oddziaływanie ważne z
punktu widzenia pogłębienia zmian klimatycznych w zakresie:
 bezpośredniej emisji gazów cieplarnianych powodowane przez działania towarzyszące
przedsięwzięciu – celem projektu jest demontaż odpadów zawierających azbest, w związku z czym
nastąpi wytworzenie odpadów. Obecnie jedyną formą unieszkodliwiania tego rodzaju odpadów jest
ich składowanie. Zatem wytworzenie odpadów i ich składowanie mogłoby mieć oddziaływanie o
charakterze długoterminowym, jednak z punktu widzenia wyrobów zawierających azbest
pozostający obecnie w przyrodzie (pokrywających obiekty budowlane) ocenia się oddziaływanie o
charakterze neutralnym;
 bezpośredniej emisje gazów cieplarnianych powodowanych przez transport towarzyszący
przedsięwzięciu– w związku z koniecznością transportu odpadów - wyrobów zawierających azbest,
do powietrza przedostawać się mogą substancje pochodzące z emisji spalin samochodowych m.in.
dwutlenek węgla. Potencjalne oddziaływanie ma charakter krótkoterminowy, transport będzie
rozłożony w czasie i przestrzeni – oddziaływanie o charakterze mało znaczącym;
 działania skutkujące zmniejszaniem emisji gazów cieplarnianych – termomodernizacja związana z
wymianą pokryć dachowych (usunięciem pokryć zawierających azbest) wiązać się może z
ograniczeniem strat ciepła, a więc zmniejszeniem zużycia surowca do jego wytworzenia,
szczególnie istotne przy stosowaniu paliw stałych (zwiększenie efektywności energetycznej
budynku, zmniejszenie emisji gazów i pyłów do powietrza będących wynikiem spalania paliw w
indywidualnych źródłach) – potencjalne o charakterze pozytywnym długoterminowym.
Podsumowując nie przewiduje się, aby działania zaplanowane w ramach projektowanego
dokumentu mogły w sposób znaczący wpływać na pogłębienia zmian klimatycznych. W ocenie
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przewiduje się przewagę oddziaływań pozytywnych, ponieważ będą to działania o charakterze
długoterminowym nad potencjalnie niekorzystnymi (o charakterze krótkoterminowym, chwilowym).
Działania wynikające z projektowanego dokumentu będą rozłożone w czasie i przestrzeni w
związku z czym w przypadku wystąpienia zjawisk kryzysowych (ekstremalnych) będących wynikiem
zmian klimatycznych mogą zostać przerwane i dokończone w późniejszym terminie. Ocenia się zatem że
założone działania nie wymagają adaptacji do zmian klimatu.
Ocenia się zatem że realizacja zapisów projektu dokumentu uwzględnia problematykę zmian
klimatycznych stanowiących zagrożenie dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu
wynikających z konwencji europejskich oraz aktów prawa europejskiego, aktów prawa polskiego, a także
dokumentów strategicznych tj. Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na
zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 r. (SPA 2020).
8.3.

Oddziaływanie na klimat akustyczny

Stan akustyczny na terenie gminy Tarnów Opolski może ulec pogorszeniu ze względu na realizację
Programu. Konieczność dokonania prac remontowych może powodować lokalne uciążliwości akustyczne
o charakterze krótkotrwałym i przemijającym. Ponadto konieczność transportowania odpadów
azbestowych na miejsce składowania powodować może powstawanie dodatkowych oddziaływań
akustycznych. Spodziewać się jednak można, ze z uwagi na rozłożenie procesu usuwania azbestu w
czasie, oddziaływania akustyczne pochodzące od samochodów transportujących azbest nie będzie
generowało znaczących negatywnych oddziaływań.
8.4.

Oddziaływanie na wody

Realizacja postanowień projektu Programu nie będzie generowała oddziaływań na wody zarówno
powierzchniowe, jak i podziemne.
8.5.

Oddziaływanie na obszary chronione, w tym Natura 2000

Na etapie opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko „Programu usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Tarnów Opolski na lata 2018-2032” nie stwierdzono
negatywnych oddziaływań na obszary chronione, w tym obszary Natura 2000. Przewiduje się, że
usuwanie materiałów zawierających azbest i ich transport na składowisko może wiązać się z
krótkotrwałą emisją włókien azbestowych czy emisją zanieczyszczeń komunikacyjnych do powietrza.
Jednak lokalny charakter działań oraz rozłożone w czasie prace budowlane nie spowodują pogorszenie
komponentów środowiskowych istotnych z punktu widzenia ochrony obszaru Natura 2000 i pozostałych
obszarów i obiektów podlegających ochronie.
Zapisy Programu nie są sprzeczne z zakazami określonymi w §3 ust. 1 Uchwały Nr XX/228/2016
Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu
dotyczącej zachowania walorów obszaru, gdyż w ramach Programu nie przewiduje się realizacji
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów 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. 2018 poz. 2081), budowania
nowych obiektów budowlanych, likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i
nadwodnych, wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym
kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów, dokonywania zmian stosunków wodnych lub
likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno – błotnych.
8.6.

Oddziaływanie na różnorodność biologiczną, w tym na rośliny i zwierzęta

Nie przewiduje się, aby realizacja zapisów projektu Programu miała negatywny wpływ na
różnorodność biologiczną, rośliny i zwierzęta w gminie. Materiały zawierające azbest będą usuwane z
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obiektów gospodarczych, a więc z terenów zabudowanych, gdzie nie ma różnorodności biologicznej, a
dziko żyjące gatunki roślin i zwierząt zwykle nie występują.
Oddziaływania mogą wystąpić w odniesieniu do chronionych gatunków zwierząt, które jako
miejsce rozrodu i bytowania wykorzystują poddasza budynków (ptaki i nietoperze). W wyniku
przeprowadzenia prac budowlanych (tu: usuwanie materiałów zawierających azbest) może dojść do
bezpowrotnego zniszczenia miejsc ich przebywania, a w konsekwencji zmniejszenia ich populacji.
Sytuacje takie są rzadkością, jednak zdarzają się, w związku z tym oddziaływanie na zwierzęta powinno
być ograniczone w minimum.
Można dopatrywać się pośrednich oddziaływań związanych z emisją zanieczyszczeń do powietrza
i emisją hałasu od środków wykorzystywanych do transportu azbestu na bioróżnorodność, w tym na
rośliny i zwierzęta. Jednak oddziaływanie takie ma charakter marginalny.
Zminimalizowanie możliwości deponowania odpadów na nielegalnych składowiskach tzw. „dzikich”
wysypiskach przyczyni się do poprawy walorów estetycznych i zmniejszenia zagrożenia zanieczyszczenia
środowiska w gminie Tarnów Opolski.
8.7.

Oddziaływanie na ludzi

Najistotniejsze oddziaływanie na ludzi może być związane z niewłaściwym zabezpieczeniem płyt
azbestowo-cementowych przy ich demontażu. Indywidualnie prowadzone prace i niedostosowanie się do
odpowiednich procedur może być przyczyną zwiększenia stężenia włókien azbestu w powietrzu.
Pokrycia dachowe są narażone na działanie czynników atmosferycznych. Opady atmosferyczne powodują
stopniowe wypłukiwanie spoiwa (cementu) w wyniku, czego włókna azbestowe mogą być uwalniane do
środowiska.
Szczególnie narażeni na szkodliwe skutki wchłaniania włókien azbestu są pracownicy zakładów
produkcyjnych użytkujących wyroby zawierające azbest, ekipy prowadzące prace nad usuwaniem i
zabezpieczaniem wyrobów zawierających azbest, pracownicy zakładów unieszkodliwiania odpadów
niebezpiecznych zawierających azbest oraz mieszkańcy domów i użytkownicy obiektów usługowomieszkaniowych sąsiadujących z zakładami produkcyjnymi użytkującym wyroby zawierające azbest,
zakładami unieszkodliwiania odpadów azbestowych, w sąsiedztwie nieprawidłowo rekultywowanych
składowisk.
Transport odpadów azbestowych może być przyczyną pogorszenia klimatu akustycznego i
zwiększonej emisji zanieczyszczeń pochodzących z transportu, co może wywołać pewną uciążliwość dla
mieszkańców. Jednak z uwagi na rozłożenie w czasie prac związanych z usuwaniem azbestu z terenu
gminy oddziaływanie będzie miało charakter przejściowy (chwilowy), o nieznaczącej presji na
środowisko.
8.8.

Oddziaływanie na krajobraz

Realizacja przedmiotowego Programu nie będzie w sposób bezpośredni wpływała na krajobraz.
Pozytywne efekty jego wdrożenia będą wpływały natomiast na krajobraz w sposób pośredni. Usuwanie
wyrobów zawierających azbest wymuszać będzie w niektórych przypadkach przeprowadzanie innych
prac remontowych na budynkach (elewacji, termomodernizacji, prac dekarskich) przez co poprawione
zostaną ich walory estetyczne i architektoniczne.
Pozytywnie na krajobraz będzie także wpływać ewentualna likwidacja „dzikich” wysypisk.

8.9.

Oddziaływanie na zasoby naturalne

Działania prowadzone w ramach projektu Programu nie będą miały wpływu na zasoby naturalne.
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8.10.

Oddziaływanie na dobra materialne

Realizacja postanowień projektu Programu w odniesieniu do oddziaływań na dobra materialne
będzie dwojakiego rodzaju. Z jednej strony, konieczne będzie poniesienie pewnych kosztów na usunięcie
azbestu oraz zastąpienie go innym materiałem, co powodować może znaczne obciążenia budżetu
(szczególnie w odniesieniu do osób prywatnych). W projekcie Programu określono sposoby uzyskania
środków na usuniecie azbestu. Należy jednak pamiętać, ze środki te obejmują proces usunięcia,
transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest, a także konieczność poniesienia przez
właściciela kosztów zastosowania nowych materiałów (izolacyjnych, dachowych).
Z drugiej strony, przeprowadzone prace modernizacyjno-remontowe pozwolą nie tylko zwiększyć
walory krajobrazowe przestrzeni wokół modernizowanych obiektów, ale również zwiększyć ich wartość.
W efekcie może to powodować uzyskiwanie dodatkowych dochodów przez właścicieli obiektów, np. przy
sprzedaży nieruchomości.
8.11.

Oddziaływanie na zabytki

Działania prowadzone w ramach realizacji projektu Programu nie będą miały wpływu na zabytki.

9

9.1.

Opis przewidywanych oddziaływań dokumentu na środowisko obejmujący
pozytywne i negatywne, bezpośrednie i pośrednie, wtórne, stałe i chwilowe
oraz oddziaływanie skumulowane
Charakterystyka oddziaływań pozytywnych i negatywnych

Działania wyznaczone w projekcie Programu mają korzystny wpływ na środowisko. Pomimo
możliwości wystąpienia krótkotrwałych negatywnych oddziaływań, ostateczny skutek środowiskowy jest
pozytywny.
Jednocześnie ocenia się, że zaproponowane działania w zakresie podnoszenia świadomości
ekologicznej mieszkańców na temat szkodliwego oddziaływania azbestu wpłyną pozytywnie na
zmniejszenie ilości azbestu na terenie gminy przy jednoczesnej minimalizacji zagrożenia dla zdrowia
ludzi i środowiska.
Za pozytywne uważa się podejmowanie działań związanych ze stopniową likwidacją azbestu,
pomoc materialną dla mieszkańców. Dzięki tym działaniom widoczne jest zwiększanie ilości usuwanych z
tereny gminy odpadów azbestowych.
Oddziaływania negatywne mogą być zauważalne poprzez emisję hałasu i zanieczyszczeń do
środowiska z transportu oraz bezpowrotne zniszczenie miejsc schronienia lub gniazdowania (rozrodu)
zwierząt.
9.2.

Charakterystyka oddziaływań bezpośrednich, pośrednich i wtórnych

Bezpośrednim oddziaływaniem wynikającym z realizacji projektu Programu może być
krótkotrwałe zanieczyszczenie powietrza włóknami azbestowymi, w wyniku prac związanych z
usuwaniem materiałów zawierających azbest z obiektów budowlanych. Również lokalny hałas wywołany
robotami budowlanymi na danych obiektach może mieć charakter bezpośredni.
Pośrednim oddziaływaniem może być zanieczyszczenie gleby będące wynikiem deponowania
zanieczyszczeń z powietrza (włókien azbestowych lub substancji ze spalania paliw w pojazdach
mechanicznych transportujących materiały zawierające azbest na składowisko).
O wtórnym oddziaływaniu możemy mówić wówczas, gdy z wcześniej zanieczyszczonej gleby w
wyniku wywiewania przez wiatr zostanie zanieczyszczone powietrze atmosferyczne lub nastąpi spływ
powierzchniowy w wyniku, czego zanieczyszczenia dostaną się do wód.
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9.3.

Charakterystyka oddziaływań skumulowanych

Nie przewiduje się wystąpienia oddziaływań skumulowanych ze względu na to, że prace związane
z usuwaniem i transportem odpadów azbestowych będą prowadzone w różnym czasie i przestrzeni.
9.4.

Charakterystyka oddziaływań stałych i chwilowych

Nie przewiduje się wystąpienia oddziaływań stałych. Natomiast przewiduje się możliwość
wystąpienia oddziaływań chwilowych poprzez zwiększenie hałasu będącego wynikiem transportu
odpadów na składowisko, demontaż odpadów zawierających azbest z obiektów, jak również emisję
zanieczyszczeń do powietrza i gleby podczas usuwania i transportu azbestu na składowisko.

10 Oddziaływanie transgraniczne
Po analizie zapisów „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy
Tarnów Opolski na lata 2018-2032” można stwierdzić, że działania zawarte w dokumencie nie wskazują
na możliwość wystąpienia oddziaływania, które swoim zasięgiem mogłoby objąć kraje sąsiednie.

11 Opis działań mających na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację
szkodliwych oddziaływań na środowisko
W zdecydowanej większości przypadków, środki minimalizujące, jakie należy zastosować, aby
ograniczyć negatywne oddziaływanie związane z realizacją przedmiotowego dokumentu wynikają
wprost z przepisów prawa. Poniżej przedstawiono ogólne zasady postępowania z odpadami
zawierającymi azbest w celu zapobiegania oraz ograniczenia szkodliwych oddziaływań na środowisko i
zdrowie ludzi:
 Minimalizacja oddziaływania wynikającego z prowadzenia prac związanych z usuwaniem azbestu:
Na początku należy wykonać odpowiednie zabezpieczenia obiektu, będącego przedmiotem prac i
miejsc ich wykonywania, a także terenu wokół – przed emisją pyłu azbestu, która może nastąpić w
wyniku prowadzenia prac. Wszystkie zdemontowane wyroby zawierające azbest powinny być szczelnie
opakowane w folie. Niedopuszczalne jest stosowanie worków papierowych. Pakowanie usuniętych
wyrobów zawierających azbest powinno odbywać się wyłącznie do opakowań przeznaczonych do
ostatecznego składowania i wyraźnie oznakowane, w sposób określony dla azbestu. Etykiety
i zamieszczone na nich napisy powinny być trwałe, nie ulegające zniszczeniu, pod wpływem warunków
atmosferycznych i czynników mechanicznych.
Po zakończeniu prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest wykonawca prac ma
obowiązek dokonania prawidłowego oczyszczenia strefy prac i otoczenia z pozostałości azbestu.
Oczyszczenie powinno nastąpić przez zastosowanie urządzeń filtracyjno-wentylacyjnych z
wysokoskutecznym filtrem (skuteczność – 99,99%) lub na mokro. Wykonawca prac ma obowiązek
przedstawienia właścicielowi lub zarządcy obiektu, będącego przedmiotem prac – oświadczenia
stwierdzającego rzetelność wykonania prac i oczyszczenia z azbestu.
Firma wykonująca demontaż jest zobligowana do postępowania wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego
użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. nr. 71, poz. 649 ze zm.).
 Minimalizacja oddziaływania wynikającego z transportu odpadów zawierających azbest:
Podmiot gospodarczy świadczący usługi polegające na transporcie odpadów obowiązany jest do
uzyskania zezwolenia na prowadzenie tej działalności, wydawane przez Marszałka Województwa.
Warunkiem przewozu odpadów azbestowych są odpowiednio przystosowane i oznakowane pojazdy
zgodnie z wymaganiami dotyczącymi transportu odpadów niebezpiecznych.
Załadunek i rozładunek odpadów powinien się odbywać przy wykorzystaniu dźwigu lub podnośnika.
Opakowane, przygotowane do transportu partie odpadów powinny być ułożone i umocowane na
pojeździe w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie, przewracanie i wypadnięcie z pojazdu. Po każdym
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wyładunku odpadów pojazd powinien być wyczyszczony z zachowaniem środków ostrożności
przewidziany dla prac przy usuwaniu azbestu.
 Minimalizacja oddziaływania wynikającego ze składowania odpadów zawierających azbest:
Obecnie jedynym skutecznym sposobem unieszkodliwiania odpadów jest ich składowanie. Odpady
zawierające azbest powinny być składowane na specjalnych składowiskach przystosowanych do tego
celu. Dopuszczalna jest możliwość składowania odpadów azbestowych w specjalnie wydzielonych
częściach (kwaterach) innych składowisk po uzyskaniu stosownych zezwoleń przez zarządcę takiego
obiektu.
 Minimalizacja oddziaływania na gatunki chronione:
W celu ograniczenia negatywnego wpływu na zwierzęta należy dostosować się do Rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016r.,
poz. 2183) w stosunku do dziko występujących zwierząt, co, do których zakazuje się umyślnego:
zabijania, chwytania i okaleczenia, niszczenia ich jaj, form młodocianych i form rozwojowych, niszczenia
ich siedlisk i ostoi, niszczenia ich gniazd, legowisk, zimowisk i innych schronień, wybierania ich jaj,
płoszenia i niepokojenia, przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsce.
Jak wynika ze stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Regionalnej Rady
Ochrony Przyrody w Opolu najdogodniejszym terminem prowadzenia prac budowlanych na obiektach
jest okres od 16 października do 28 lutego, przypadający poza okresem rozrodu większości gatunków
zwierząt. W tym czasie wykonawca prac może, bez zezwolenia, zabezpieczyć wszelkie szczeliny i otwory
wentylacyjne budynku przed zajęciem ich przez zwierzęta i nie dopuścić do założenia gniazd i
przeprowadzenia lęgów przez ptaki w następnym sezonie.
W związku z wykonywaniem prac w terminie od 15 marca do 15 października należy postępować
wg. poniższych zaleceń:
 przeprowadzić rozpoznanie ornitologiczne i chiropterologiczne, w celu uzyskania informacji
o ewentualnym występowaniu miejsc lęgowych ptaków lub rozrodu nietoperzy,
 w przypadku stwierdzenia zasiedlenia budynku przez chronione gatunki ptaków lub nietoperzy
ekspert powinien wskazać dokładne miejsca ich przebywania tak, aby przed okresem lęgowym tych
gatunków można było zamknąć nisze, szczeliny i dostępy do stropodachu wykorzystywane przez te
zwierzęta. W momencie, gdy planowane działania będą się wiązać z koniecznością realizacji
czynności zakazanych w stosunku do nich, inwestor zobowiązany jest do uzyskania, przed
przystąpieniem do prac, zezwolenia właściwego organu ochrony przyrody, wydawanego w trybie
art. 56 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. 2018r., poz. 142). Powyższe
zezwolenie wydawane jest pod warunkiem, iż dla planowanych czynności brak rozwiązań
alternatywnych oraz gdy nie będzie to szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony
populacji tych gatunków i ich siedlisk oraz gdy zachodzi jedna z przesłanek wymienionych w art. 56
ust. 4 pkt od 1 do 7 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. 2013, poz. 627tekst jednolity z późn. zm.).
Odstępstwem od w/w zakazów jest możliwość usuwania gniazd ptasich z obiektów budowlanych,
jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa w terminie od dnia 16 października do końca lutego
(§9 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej
zwierząt (Dz. U. 2016, poz. 2183).
 po przeprowadzeniu prac remontowych należy, w miarę możliwości, umożliwić ptakom i
nietoperzom dalsze występowanie w obiektach budowlanych, poprzez stworzenie na
remontowanych budynkach siedlisk zastępczych w postaci, np. budek lęgowych, aby
zrekompensować utracone miejsca bytowania i rozrodu. Ich charakter, lokalizacja, parametry
techniczne i zagęszczenie powinny być dobrane przez specjalistę ornitologa i chiropterologa
odpowiednio do preferencji gatunków, które występowały tam wcześniej,
 w przypadkach, gdy obiekt budowlany wykorzystywany był przez jerzyki Apus apus, a w ramach
remontu stropodach budynku ocieplono materiałami sypkimi (np. przy użyciu granulatu wełny
mineralnej, granulatu styropianu fibry celulozowej), należy całkowicie zrezygnować z pozostawiania
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otwartych otworów do stropodachów, gdyż materiały użyte do izolacji są niebezpieczne dla tego
gatunku.

12 Opis działań alternatywnych
Metodologia opracowania Prognozy wskazuje na konieczność przedstawienia propozycji
rozwiązań alternatywnych w stosunku do przewidywanych w dokumencie - rozwiązań, które
pozwoliłyby osiągnąć zamierzone cele przy ograniczeniu oddziaływań na środowisko. Nie ma jednak
możliwości przedstawienia rozwiązania alternatywnego, które zapewniłoby stopniową redukcję
wyrobów i odpadów azbestowych aż do ich całkowitej eliminacji.
Ponadto realizacja zamieszczonych w projekcie Programu zadań ma zdecydowanie pozytywny wpływ na
środowisko, wdrożenie jego postanowień nie spowoduje wystąpienia znaczących negatywnych
oddziaływań na środowisko (w tym na obszary Natura 2000) w związku z tym proponowanie rozwiązań
alternatywnych w tym przypadku nie ma uzasadnienia.

13 Propozycja przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień
programu
Zasadnicze znaczenie w monitorowaniu „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest dla Gminy Tarnów Opolski na lata 2018-2032” odgrywa sam Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim.
Urząd może współpracować z innymi jednostkami, np.: Państwowym Inspektorem Pracy, Powiatowym
Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną. Urząd będzie
planował i nadzorował realizację Programu w skali roku, oraz na bieżąco aktualizował, jeśli zaistnieją
takie potrzeby.
Podstawowymi wskaźnikami monitorowania Programu będą: ocena ilości zdjętych i
unieszkodliwionych materiałów zawierających azbest znajdujących się na obiektach budowlanych oraz
wzrost poziomu świadomości społecznej w zakresie problematyki związanej z azbestem. Prowadzenie
monitoringu pozwoli na dokładną ocenę efektywności realizacji Programu, będąc jednocześnie dobrym
punktem wyjścia do analizy i opracowania corocznego sprawozdania z jego realizacji.
Analizie poddano aktualny i prognozowany stan gospodarki odpadami i ochrony środowiska na
terenie Gminy Tarnów Opolski oraz proponowane kierunki działań w tym zakresie. Wnioski z tej analizy
odniesiono do stanu środowiska w gminie i przeanalizowano możliwe skutki realizacji Programu. W
Prognozie oceny oddziaływania na środowisko przeanalizowano uwzględnienie w Programie
strategicznych kierunków działań przyjętych w innych dokumentach.

14 Opis metod prognozowania oraz niedostatki techniki i luki we współczesnej
wiedzy
Prognozę oddziaływania na środowisko wykonano w oparciu o przepisy 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. 2018 poz. 2081) oraz dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu
niektórych planów i programów. W niniejszym dokumencie dokonano analizy oddziaływań na
środowisko w oparciu o dane literaturowe oraz ustalenia własne, które zestawiono z lokalnymi
uwarunkowaniami środowiskowymi.
Metody prognozowania obejmowały:
 rozpoznanie aktualnego stanu środowiska i stopnia jego zainwestowania na podstawie dostępnej
literatury i opracowań,
 ocenę czy analizowany dokument zawiera elementy zapewniające ochronę środowiska w
zagadnieniach gospodarowania odpadami, w tym celu zbadano korelacje zapisów projektu
www.e-ekologika.pl
biuro@e-ekologika.pl

Strona | 27

Programu i dokumentów strategicznych wyższego szczebla (wspólnotowych, krajowych,
wojewódzkich i powiatowych),
 ocenę możliwych oddziaływań wynikających z realizacji zadań wpisanych w projekcie Programu,
Trudności związane ze sporządzeniem Prognozy oddziaływania na środowisko planów i programów
wynikają przede wszystkim z braku szczegółowych informacji dotyczących realizacji zapisanych w
programach zadań.

15 Wnioski
Cele i zadania zawarte w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy
Tarnów Opolski na lata 2018-2032” należy uznać za przyjazne środowisku, nie generujące negatywnych
oddziaływań na poszczególne komponenty środowiska, w tym obszary Natura 2000 oraz oddziaływań o
charakterze transgranicznych.
Zaniechanie realizacji zadań zawartych w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest dla Gminy Tarnów Opolski na lata 2018-2032” jest rozwiązaniem niekorzystnym dla środowiska.
Ocenia się zgodność „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy
Tarnów Opolski na lata 2018-2032” z dokumentami nadrzędnymi, w szczególności z Programem
Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009- 2032.
Realizacja „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Tarnów
Opolski na lata 2018-2032” niesie za sobą efekt ekologiczny, społeczny i ekonomiczny. Poprzez efekt
ekologiczny rozumie się stopniowe ograniczanie, a następnie całkowitą eliminację narażenia środowiska
na azbest poprzez likwidację źródeł emisji włókien azbestowych. Społeczny efekt widoczny będzie
poprzez oczyszczenie terenu gminy Tarnów Opolski z wyrobów azbestowych, co spowoduje ograniczenie
emisji pyłów zawierających włókna azbestu i w konsekwencji wpłynie na poprawę zdrowia ludzi,
ograniczenie czynnika wywołującego choroby azbestozależne. Efekt ekonomiczny pozwoli na uzyskanie
przyrostu wartości gruntów i nieruchomości, poprawę stanu technicznego obiektów budowlanych,
wzrost inwestycji, wzrost dochodów budżetu państwa z podatku od działalności gospodarczej związanej
z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, jak również poprzez zmniejszenie kosztów leczenia chorób
azbestozależnych.
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