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1.

WPROWADZENIE

1.1. Podstawa prawna i

cel Prognozy

obowiązek Sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla dokumentów
strategicznych - programóW, planów i polityk Wynika z ustawy o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z pÓżn' zm). Przepisy tej
ustawy zobowiązują organ opracowujący: proj' Programu Usuwania Wyrobów Zawierających
dla gminy Gozd na lata 2012 _ 2032 - aktualizacja do sporządzenia dokumentacji prognozy
oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzenia postępowania W sprawie oceny
oddziaływan ia n a środowisko z udziałem społecznym.

Głównym celem niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko (zwanej dalej Prognozą)
jest określeniemożliwych skutków w środowisku, jakie mogą wystąpió w wyniku realizaĄi
proj. Aktualizacji Programu Usuwania Wyrobów Zawierających dla gminy Gozd.

Prognoza jest dokumentem wspierającym proces decyzyjny i procedurę konsultacji.
Wskazuje na możliwe negatywne skutki realizacji Programu i przedstawia zalecenia
dotyczące pzeciwdziałania ewentualnym negatywnym skutkom oraz pzedstawia sposoby
ich minimalizacji.

Celem pzeprowad zenia ni n iejszej Prog n ozy była :
- ocena stopnia i sposobu uwzględnienia zagadnień ochrony środowiska we wszystkich
częściach proj. Aktualizacji Programu Usuwania Wyrobów Zawierających dla gminy
Gózd,
_ ocena potencjalnych skutków środowiskowych wdraŻania zapisów Programu

-
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2. METoDYKA sPoRzĄDzENlA PRoGNozY
USUWAN|A vVYRoBÓw zewl eRAJĄcYc H AzBEsT

Azbest na lata2012

_

2032 dla gminy

oDDZIAŁYWANtA PRoGRAMU

Podstawą prawną sporządzenia niniejszej ,,Prognozy oddziaływania na środowisko proj'
,,Programu Usuwania Wyrobow Zawierających dla gminy Gózd na lata 2012 - 2032 aktualizacja'' jest ań' 46 ust. 3 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowiskuijego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 Nr 199, poz. 1227 z pÓżn. zm.).
Ańykuł ten zobowiązuje organy administracji opracowujące projekty polityk, strategii, planów
lub programów obowiązek pzeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania
na środowiskoskutków realizacji tych dokumentów. Związane jest to ze stosowaniem w
prawodawstwie polskim postanowień Dyrektywy 2001l42/fVE z 27 czenvca 2001 roku rł
sprawie oceny WpłWu niektórych planÓw i programÓw na środowisko.

W

z

powyższym do przeprowadzenia strategicznej ceny oddziaływania na
środowisko proj. Aktualizacji Programu Usuwania Wyrobów Zawierających dla gminy Gózd
organ administracji publicznej - Wójt gminy Gózd, na podstawie zapisu art. 51 ust. 1 w/w
ustawy, został zobowiązany do sporządzenia Prognozy oddziaływania na środowiskodla
pzedmiotowego opracowania.

auiązku

Zawańośó niniejszej Prognozy wynika z art' 51 wspomnianej ustawy o udostępnianiu
informacji o środowiskuijego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaĘwania na środowisko (Dz. U. z 2008 Nr 199, poz. 1227 z poŻn. zm) oraz
uzgodnień dotyczących zakresu i szczegółowościinformacji, jakie powinny być zawańe w
Prognozie, dokonane przez Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Warszawie przy
piśmie z dnia 16 marca 2012 roku znak WooŚ t-ąt 1'51.2o12.DC oraz Państwowego
Wojewódzkiego lnspektora Sanitarnego z dnia 21 lutego 2012 roku znak
2Ns.9022.1.00021 .2012.PA SW 02803/2012

.

Prognoza oddziaływania na środowisko proj. Programu Usuwania Wyrobów Zawierających
dla gminy Gózd powinna :
1' Zawierać

a) informacje o zawańości, głównych celach

projektowanego dokumentu oraz jego

powiązaniach z innymi dokumentami,
b) informacje o metodach zastosowanych pzy spoządzaniu prognozy,
c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień
projektowaneg o dokumentu oraz częstotl iwościjej pzeprowad zania,
d) streszcze n ie sporządzo ne W języku n ies pecjal istycznym,
2. określać,analizowaÓ i oceniaÓ:
a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w pzypadku braku
realizacji projektowa neg o doku mentu,
b) stan środowiska na obszarach objętych pzewidywanymznaczącym oddziaływaniem,
c) cele ochrony środowiskaustalone na szczeblu krajowym istotne z punktu widzenia
projektowanych dokumentów oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska
zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentów,
d) pzewidywane znaczące oddziaływania, W tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie,
wtórne, skumulowane, krotkoterminowe, średnioterminowe długoterminowe, stałe i
chwilowe-oraz pozytywne negatywne, na zdrowie, ludzi, wodę powietze. Nalezy
uwzględnić zależnościmiędzy tymi elementami środowiska i'między oddziaływaniem na te
elementy.

i

i

i
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3. Pzedstawiac:

a) roaniązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą
negatywnych oddziaływań na środowisko
b) roałłiązania alternatywne do rozwiązan zawaltych w projektowanym dokumencie wraz z
uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru
albo wyjaŚnienie braku rozwiązań alternatywnych' w tym wskazania trudnościwynikających
z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy
c) wpływ załoŻeń i planowanych przedsięwzięó uwzględnionych w przedmiotowym projekcie
dokumentna wszystkie formy ochrony pzyrody chronione z mocy ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, ze zm.),
szczególności na:
Kozienicki Park Krajobrazowy im. Profesora Ryszarda Zaręby Wraz z otuliną
Obszar Specjalnej Ochrony Ptakow Natura 2000 - Ostoja Kozienicka (kod obszaru
PL8140013)
obszar Specjalne ochrony siedłsk - Puszcza Kozienicka PLH 140035.

aW

3. ANALIZA zAWARToscl PRoGRAMU USUWAN|A WYRoBoW zAWtERAJĄcYcH
DLA GMINY GOZD NA LATA 2012 _ 2032
3.1 .

Zawartośó Program u

Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest na lata 2012 _ 2032 dla gminy
'Programu
Gózd - aktualizacja'' jest-bługofalową strategią w gospodarce odpadami dla gminy Gózd,
który będzie aktualizowany i rozszerzany o nowe zadania wynikające ze zmian
zachodzących w gospodarce odpadami zawierającymi azbest. Program jest dokumentem,
który ma zagwarantować oczyszczenie terenu gminy Gózd z wyrobów zawierających azbest
w terminie do 2032 roku, wyeliminowanie spowodowanych azbestem negatywnych skutków
zdrowotnych u mieszkańców, a takŻe likwidację oddziaływania azbestu na środowisko. Proj.
Programu Usuwania Wyrobow Zawierających dla gminy Gózd, po uzyskaniu wymaganych
opinii, zostanie pzyjęta Uchwałą Rady Gminy Gózd.
Proj.

ZałoŻenia Programu są spójne z dokumentami wyzszego szczebla, jakimi są ,,Krajowy Plan
Gospodarki Odpadami 2014't i ,,Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032'.

Celem Prognozy jest określenieskutków dla środowiska wynikających z realizacji ustaleń
proj' ,,Programu Usuwania Wyrobow Zawierających Azbest na lata 2012 _ 2032 dla gminy
Gózd - aKualizaeja".
Zagrożenia
W rozdziale tym zostały opisane rodzaje azbestu, jego budowa i właściwości,
zastosowanie
azbestu W poszczególnych gałęziach przemysłu oraz w budownictwie w rozbiciu na
poszczególne kody odpadów zgodnie z katalogiem odpadów' W dalszej części
pzedstawiony został WpłyW azbestu na organizm ludzki, rodzaje naraŻenia oraz choroby
powodowane przez azbest. Następnie pokazano rodzaje zanieczyszczenia środowiska
azbestem z podziałem na żródła naturalne, pzetwórstwo azbestu i eksploatacje wyrobów
zawierających azbest oraz postępowanie z wyrobami zawierającymi azbest.
3.2.

Cel izadania programu

Głównym celem Programu jest:

.

spowodowanie usunięcia
2032

z terenu gminy Gózd

wyrobów żawierających azbest do roku

Prognoza oddziaływania na Środowisko Programu
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.

minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych powodowanych kontaktem z włóknami
azbestu;
likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko

.

Natomiast podstawowym zadaniem Aktualizacji Programu jest ustalenie procedur i
harmonogramu prac pŻy usuwaniu pzedmiotowych WyrobóW oraz wskazanie możliwości
pozyskania funduszy na usunięcie wyrobów zawierających azbest.

Wykaz aktów prawnych regulujących postępowanie z wyrobami zawierającymi azbest
W powyższym rozdziale opisano zagadnienia aktualnie obowiązujące akty prawne
krajowe akty prawne,
zasady postępowania z wyrobami zawierającymi azbest w aspekcie obowiąującego
prawa w oparciu o obowiązujące ustawy rozporządzenia dotyczące wyrobow
zawierających azbest.
:

i

ZałoŻenia do programu

W rozdziale pzedstawiono ogólne ramy realizacji Programu, W tym wskazano głównych
uczestni ków jeg o realiz acji wraz ze żr Ódłem f inansowan ia.

obowiązki gminy

W niniejszym rozdziale określono obowiązki samorządu gminnego, W tym, obowiązek

o

informacji przekazryanej przez osoby fizyczne (właścicielii zarządcow nieruchomości _
wspólnoty mieszkaniowe) o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykozystywania
oraz przedkładaniu marszałkowi województwa informacji o występowaniu substancji
stwa

zaj ących szczegól ne za g rożen ie

d

l

a środowiska.

W tym rozdziale określono także obowiązki właścicielinieruchomości związane m'in. z
kontrolą wyrobow azbestowych, spoządzeniem inwentaryzacji zastosowanych wyrobów
zawierających azbest popzez spoządzenie spisu z natury, a takŻe spoządzaniem i

pzedkładaniem marszałkowi województwa (dot. przedsiębiorcow) lub wojtowi gminy (dot.
osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami) oraz aktualizacją informacji o wyrobach
zawierających azbest'

Zamieszczono ponadto obowiązki wykonawców prac polegających na zabezpieczeniu i
usuwaniu wyrobów zawierających azbest, które uwzględniająw szczególności uzyskanie
pozwolen ia, decyzji zatwier dzĄącej prog ram gospodarowan a od pad am i.
i

Postępowanie z wyrobami zawieĘącymi azbest

W niniejszym rozdziale zawańo wykaz sankcji karnych wynikających z nieprzestzegania
zapisów oraz wskazano na odpowiedzialnośćadministracyjną poprzez wstrzymanie
prowadzonĄ pzez podmiot kozystający ze środowiska lub osobę fizyczną działalności
powodującej pogorszenie stanu środowiska W znacznych rozmiarach lub zagraŻa1ącej zyciu
lub zdrowiu ludzi.

Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest

W rozdziale określono ramy prawne realizacji Programu i obowiąki spoczywające w tym
względzie W szczególności na samorządzie gminnym. Wymienione zostały etapy
postępowania mającego na celu usunięcie wyrobów azbestowych, ktore uwzględnia
dokonanie zgłoszenia do odpowiednich organów administracjj architektoniczno _ budowlanej
oraz Powiatowemu lnspektorowi Nadzoru Budowlanego.

Prognoza oddziaływania na Środowisko Programu
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Zawierających Azbest na lata 2012 - 2032 dla gminy

Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest
Rozdział ten określarodzaje odpadow zawierających azbest i miejsca ich unieszkodliwiania
poprzez składowanie. W tym rozdziale zamieszczono wykaz składowisk odpadów
azbestowych zlokalizowanych na terenie Polski. Na terenie województwa mazowieckiego
istnieje jedno takie składowiska : Składowisko odpadow Komunalnych w Rachocinie, Miasto
Sierpc, ul. Traugutta 32.

Ponadto za dopuszczalną formą unieszkodliwiania azbestu uznano pzetwarzanie
uządzeniach pzewoźnych, które polega na unicestwieniu włókien azbestu.

W

Lokalizacja i uczestnicy programu
Wskazany rozdział przedstawia dokładną charakterystykę gminy, podstawowe dane takie jak
powiezchnia, iloścmieszkańców, środowiskowe inne istotne dane społeczno
gospodarcze i środowiskowe.

i

Do realizatorów Aktualizacji Programu zaliczono
a) Uząd Gminy Gózd,
b) Radnych,
c) Sołtysów

:

Natomiast do uczestników Aktualizacji Programu zaklasyfikowano
a) właścicielinieruchomości, którymi są osoby fizyczne (również wspolnoty mieszkaniowe),
b) gminne jednostki i zakłady organizacyjne.
:

lnformacje o ilościi stanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Gózd
W rozdziale tym wykazano dane charakteryzujące występowanie wyrobow azbestowych na
terenie gminy Gózd, w tym ich ilość,a takŻe pzelicznik masowy wyrobów azbestowych do
powierzchni gminy. Wg. danych na terenie gminy na koniec 2011 roku występowało 424 703
m2 płyt azbestowo _ cementowych, (co stanowi 6 795,26 Mg), plzY wskaźniku
nagromadzenia wynosi 87,17 Mg/km2.
Należy nadmienić, iż w latach 2008 _ 2011 z terenu gminy usunięto 2 439 m2 wyrobów
azbestowycn źlóó.iet!óił.nalbzącycrrloo gb,spodarczycńi5sób,tjzy#nyćh
Finansowe aspekty realizacjl programu

|N rozdziale tym przedstawiono potencjalne żrodłafinansowania pzedsięwzięć pzede
wszystkim:
budżet Gminy
Wojewódzki Funduszu ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Ponadto wykazano składowe kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest

tj

demontaz, transport i unieszkodliwianie.

Metody i koszty realizacji Programu

W

rozdziale tym określono metody realizaĄi Aktualizacji Programu,

pzeprowadzen ie akcj i

i

nfo rm acyj

n

o

-

propag

a

w tym

popŻez

ndowej.

określono także średnikoszt demontażu i usunięcia wyrobów azbestowych z zabudowań
jednorodzinnych na terenie gminy. Realizację zadania opańo na 3 wariantach tj. l pzy 100
o/o udziale środków zewnętrznych i własnych gminy, ll przy 80 o/o udziale tych środków i lll
pzy 50 % ich udziale. Nadto określono wymogi formalne dla sfinansowania zadania

Prognoza oddziaływania na Środowisko Programu
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z

usunięciem WyrobóW azbestowych, W tym konieczność przygotowania
n u zasad przyznaw an ia d ofi n a nsowan a.

związanego
Reg
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i

Wytyczne dotyczące przepisów BHP w zakresie bezpiecznego usuwania wyrobów
azbestowych

W rozdziale tym omówiono szczegółowo Wymagania techniczne w zakresie oczyszczania
pomieszczeń, W których znajdują się instalacje lub urządzenia zawierające azbest. Nadto
wykazano, iż w przypadku konieczności usunięcia elementów zawierających azbest z
obiektów budowlanych, wymagane jest przestzeganie pzepisów Prawa budowlanego oraz
pzepisow specjalnych dotyczących azbestu' Zwrócona została szczególna uwaga na
pzestrzeganie pzepisów BHP w tym poprzez stosowanie środków technicznych,
odpowiednich zabezpieczeń pued pyleniem, izolowanie pomieszczeń W przypadku
pzekroczenia dopuszczalnych poziomów zapylenia. lstotne znaczenie zostało przypisane
zachowaniu ostrożnoŚci podczas transpońu wyrobów azbestowych do miejsca
przeznaczenia.

Monitoring i ocena realizacji Programu

Monitoring Programu będzie opańy na wskaŹnikach uwzględniających: ilość
zdemontowanych wyrobów zawieĘących azbest, ilośó unieszkodliwionych odpadów
niebezpiecznych zawierających azbest, stopień usunięcia wyrobów azbestowych, stopień
wykozystania środków finansowych zaplanowanych na realizację Aktualizację Programu W
danym roku oraz ilośó zinwentaryzowanych ,,dzikich'' wysypisk zawierających azbest. W
rozdziale niniejszym została zawarLa częstotliwośó spoządzania sprawozdawczości ze
realizacjiAktualizacji Programu w celu jej opiniowania.
Haromonogram rueczowy do realizacji usuwania wyrobów zawierających azbest z
terenu gminy Gózd w latach 2012 - 2032

W tym rozdziale zawańo harmonogram rzeczowy wdrozenia Aktualizacji Programu na
obszarze gminy Gózd. Uwzględnia on planowane przedsięwzięcia związane z usunięciem
wyrobow zawierających azbest W latach 2012 2032, W tym wykazano jednostki
odpowiedzialne za wdrażanie poszczególnych zadań, potencjalne żródła finansowania
zadań iterminy ich realizacji.

W końcowej częściAktualizacji Programu zawańo podsumowanie całościpzedmiotowego
opracowania
3.3. Powiązania Programu z innymi dokumentami strategicznymi

Podstawowym dokumentem określającym ramy prawne gospodarki odpadami w Unii
Europejskiej jest Dyrektywa Rady 74l442lEEC, nakładająca na państwa członkowskie
obowiązek zapewnienia odzysku i usuwania odpadów w sposób niezagraŻĄący życiu
ludzkiemu oraz niepowodujący szkód w środowisku. Ponadto nakłada ona obowiązek
zapobiegania tworzeniu się lub ograniczaniu ilości odpadów i ich szkodliwości.

Cele i instrumenty sformułowane na szczeblu wspólnotowym zostały W przewadze
pzeniesione do Polityki Ekologicznej Państwa w latach 2009 - 2o12 z perspektywą do roku
2016. Priorytety tego dokumentu obejmują

_
_

kierunki działań systemowych,
ochrońa zasobów naturalnych,
poprawa, jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologiczn'ego
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Krajowy Ptan Gospodarki Odpadami KPGO 2014

KĘowy plan gospodarki odpadami 2014 stanowi aktualizację Krajowego planu gospodarki
odpadami 2010 (Kpgo 2010), uchwalońego w 2006 r., uwzględniającym rekomendacje
zawarte W ,'sprawozdaniu z realizaĄi Krajowego planu gospodarki odpadami 2010 za okres
od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.".

określono w nim następujące cele główne:

utzymanie tendencji oddzielenia wzrostu ilościwytwarzanych odpadow

od wzrostu gospodarczego kraju wyrazonego w PKB,
zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów,
zgodnego z Wymogami ochrony środowiska,
zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowiska odpadów,
wyeliminowan ie praktyki nieleg alnego składowania odpadów,

utwozenie

i

uruchomienie bazy danych

gospodarce odpadami (BDO).

o

produktach, opakowaniach

i

Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 -2032
Program oczyszczania KĘu z Azbestu na lata 2009 - 2032 ustanowiony został przez Rade
Ministrów uchwała Nr 12212009 z dnia 14 lipca 2009 r' i jest kontynuacją oraz aktualizai1ą
celów oraz działań ustalonych w Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest stosowanych na terytorium Polski przyjętym przez Rade Ministrów w dniu 14 maja
2002 r., do którego opracowania została zobowiąana Rada Ministrow w drodze przyjętej
przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Rezolucji z dnia 19 czenłca 1997 r. - W sprawie
programu wycofania azbestu z gospodarki (M.P. Nr 38, poz. 373) tj.:
usuniecie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest;
minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnościąazbestu
na terytorium kraju;
likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

określajednak nowe zadania niezbędne do oczyszczenia kraju z azbestu w okresie 24lat,
wynikające ze zmian gospodarczych i społecznych, jakie nastąpiły m.in' w zwięku ze
wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

Wojewódzki Plan Gospodarki odpadami
uvtzg lęd

n

dla Mazowsza na lata

2007-2011 z

ien iem lat 2012-201 5"

Uchwałą Nr 164/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 października 2007 r.
przyjęto ,,WojewÓdzki Plan Gospodarki odpadami dla Mazowsza na lata 2007-2011 z
uwzględnieniem lat 2012-2015" (WPGO 2007-2015) wraz
autopoprawką. Celem
niniejszego dokumentu jest pzedstawienie działan zmiezających do poprawy sytuacji w
zakresie gospodarki odpadami popzez usprawnienie istniejącego systemu gospodarowania
odpadami W województwie' Plan obejmuje równocześnie pełen zakres informacji
dotyczących głównych rodzajów odpadów powstających w Województwie Mazowieckim, a W
uwzględnieniem odpadÓw ulegających
szczególności odpadów komunalnych,
biodegradacji, odpadów opakowaniowych, odpadów z budowy, remontów i demontazu
obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, oraz odpadow niebezpiecznych,
pojazdów-wycofanych z eksploatacji, zuŻytego spzętu elektrycznego i elektronicznego,
PcB, azbestu, odpadów medycznych i weterynaryjnych, olejów odpadowych, baterii i
akumulatorów.

z

z
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z

Krajowym planem gospodarki odpadami 2014 oraz Programem
oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032, następujące cele

Pzyjęto zgodnie

:

.

spowodowanie usunięcia z terenu gminy Gozd wyrobów zawierających azbest do
roku 2032,
spowodowanie sukcesywnej likwidacji oddziaływania azbestu na środowisko
minimalizaĄa negatywnych skutków zdrowotnych powodowanych kontaktem z
włoknami azbestu

.
.

4.

ANALIZA STANU ŚnooowIsKA NATURALNEGo

Analiza stanu środowiska przyrodniczego gminy Gózd dokonana została w oparciu o tj.:
Program ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2010 z
uwzględnieniem perspektywy do 2014 r' i informacje Wojewódzkiego lnspektoratu ochrony
Środowiska w Warszawie. Dlatego tez niniejsza Prognoza omawia jedynie wybrane
zagadnieniazwiązane ze środowiskiem na terenie gminy.

4.1. lstniejący stan środowiska oraz problemy jego ochrony z punktu widzenia
realizacji Programu ze szczególnym uwzględnieniem terenów podlegających ochronie
Wody podziemne

Cała gmina Gózd jest zlokalizowana na obszarze zbiornika nr 405 (Niecka Radomska (K2).
Jego cała powiezchnia obejmuje 3 22O kmz, z czego 400 km2 podlega najwyŻszej ochronie
(oNo - połnocno-wschodnie obrzeŻa gminy Gózd). Utwory wodonośnepochodzą z kredy
(K2). Typ zbiornika szczelinowo_porowy. Średnia głębokoścwynosi od 30 do 70 m, a
szacunkowe zasoby dyspozycyjne Wynoszą 820.00 tys. m3/d. Na obszarze gminy ujmowane
sądwa poziomy wodonośne: czwartozędowy i kredowy.
Poziom wód holoceńskich stanowiących częśó wod poziomu czwartorzędowego występujący
głównie w dolinach Gzówki i Pacynki jest zasilany głównie droga infiltracji wod opadowych
pluwialnie, co powoduje sezonowe wahania poziomu wód. nalezy również pamiętac, iŻ
poziom ten ma kontakt z wodami cieków, co znajduje odzwierciedlenie w ich jakościw
zależnościod stanu sanitarnego cieku. Plejstoceński poziom wód gruntowych jest związany
z sedymentacjami glacjalnymi głownie z warstwami piaszczysto-żwirowymi reprezentującymi
osady interglacjalnel.
Na terenie gminy Gózd brak jest punktu badania wód podziemnych.

Wody powienchniowe

Gmina Gózd położona jest w zlewni dwóch rzek: Pacynki wraz z Gzowką dopływem rzeki
Mlecznej i Modrzejowianki (dopływ lłzanki). Rzeka Pacynka to największy dopływ rzeki
Mlecznej, której powierzchnia zlewni wynosi 166,1 km2. odwadnia głownie obszary o
charakteze rolniczym. Na terenie gminy położonyjest obszar górnego dorzecza Pacynki.
Rzekę te zasila dopływ ęeki Gzowka, na której wybudowany jest zbiornik zaporowy Siczki'
Rzeka Gzówka swoj początek bierze z rowów melioracyjny przecinających lasy, łąki i pola
uprawne w Czarnym Lasku' Na obszarze zeki Gzowki występują gleby lekkie bielicowe z
domieszkami gliniasto-iłowymi. Teren zlewni wykorzystany jest w 60% do celów rolniczych.
Południowa cześó gminy połozona jest w dorzeczu neki Modzejowianki - cieku zwanego
Mucha. Mucha wypływa na północny-zachód od miejscowościKłonówek. opuszcza teren
1

Aktualizacja Programu ochrony Środowiska dla gminy Gózd na lala2010
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2013 z perspektywą do roku 2017
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gminy Gózd po minięciu miejscowości Kłonów. Do Modrzejowianki Wpada na terenie gminy
Kazanów Modzejowianka (zwana też Modrzejowicą) wypływa na Wschód od Pakosławia
(gmina lłża).Do ujścia Kobylanki dolina zeki jest szeroka, o niewyraŹnych krawędziach.
Miejscami można spotkaó zabagnienia' Do najważniejszych dopływow Modrzejowianki
oprócz Muchy można zaliczyć: dopływ z Polan, Kobylankę i Strugę Tęczową. Całkowita
długośćModrzejowianki wynosi 19,4 km, uchodzi ona do lłŹanki w rejonie miejscowości
osuchów na 31 ,2 km. Gmina posiada gęstą sieó zeczną. Funkcjonuje gęsta sieć rowów
wskutek braku wystarczającego nadzoru działa jednostronnie, co prowadzi do znacznego
pzesuszenia jak i spadku ich produktywności, co W pzyszłościze względu na postępującą
niepokojące zjawisko
mineralizację grozi wyjałowieniem znacznych obszarów.
jest
i
Guzówki.
w
zeki
Pacynki
m.in.
dolinie
zauwaŻalne
W gminie istnieje 18 zbiorników retencyjnych w postaci stawów, sadzawek o powiezchni
4,71ha ipojemności 52,8 tys' m3. Do najważniejszych naleŻą.
stawy:
- w m. Kuczki o powiezchni 2,34 ha,
- w m. Klwatka, o powierzchni 0,30 ha.
wodv drobne:
_ staw Małęczyn l
niewielki staw położony pzy pętli końcowej autobusów komunikacji
miejskiej Radomia
_ staw Małęczyn ll _ pzy ul. Ks.J. Ziębickiego pzedzielony groblą
- oczko wodne ,,Nowina'' - śródpolne oczko wodne o powierzchni lustra około 80 m2;
- oczko wodne ,,Gtzmucin" - przy straznicy OSP;
- wyrobisko poŹwirowe ,'Klwatka KrÓlewska" _ przy trasie Radom - Zwolen
- stawy we wsi Kolonia Wojsławice - Wojsławice ll
- oczko wodne przy drodze gruntowejz Kłonówka do Wojsławic
_ staw w Kolonii Kuczki _ przy strażnicy oSP
- staw w Kolonii Kuczki * przy plebanii Drożanki - Biały Ług
- Lipiny - Czarny Ług.

To

-

W analizowanym okresie na terenie gminy Gózd nie był także prowadzony monitoring wód
powierzchniowych. Należy wspomnieÓ, iż wg. badania wód w 2009 roku w najblizszym
punkcie badawczym:

-

Borowiec poniżej terenu gminy Gózd, wody powierzchniowe rzeki Zwolenianki

charakteryzowała lV

-

klasa ze względu na elementy biologiczne2.

Lasy
Lasy na terenie gminy Gózd zajmują 626,5 ha [GUS 2011l u. 8 % ogólnej powiezchni
terenu, która jest znacznie niŻsza od lesistoŚci powiatu (24,60 %) i województwa (22,7a %)
oń), a W
[GUs 20111' W struktuze własnościowejpzewaŻają lasy prywatne (95,42
mniejszości pozostają lasy publiczne (4,58

o/o)'

obszar gminy połoŹony jest w Vl Krainie Małopolskiej' 3 Dzielnicy _Radomsko - lłżeckiej,
mezoregionie Równiny Radomsko - Kozienickiej (wg T. Tramplera). Ponadto obszar
terytorialnego zasięgu działania Nadleśnictwa połozony jest również częściowow granicach
lV Krainy przyrodniczo - leśnej, 3 Dzielnicy Równiny Warszawsko - Kutnowskiej oraz w Vl
Krainie 4 Dzielnicy Wyzyny Zachodniolubelskiej

2WoŚ.

monitoring wód powiezchniowych

2oo9.. Warszawa' 2010

LI
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Kozienicki Park Krajobrazowy im. Profesora Ryszarda Zaręby wraz z otuliną
Kozienicki Park KĘobrazowy - W granicach gminy znajduje się 1274,66 ha otuliny parku, co
stanowi ok. 16,4 % ogólnej powierzchni gminy. Park obejmuje naturalne zespoły leśne
specyficzne dla Puszczy Kozienickiej charakteryzujące się dużą różnorodnością gatunkową
flory i fauny. W obrębie tego obiektu znajdują się liczne rezenłaty, pomniki przyrody i użytki
ekologiczne. otulina Parku Wyrożnia się niezwykle pięknym krajobrazem utworzonym przez
zeki, rozległe łąki z rozproszonymi zadzewieniami i niewielkimi skupiskami leśnymi. Lasy,
zbiorniki wodne iłąki w dolinach zek są miejscem lęgow i przelotow wielu gatunkow ptaków
m.in' orlika kzykliwego, rybołowa, bataliona, kraski, bociana czarnego.
Występuje tu 16 gatunków nietopezY w tym mroczek posrebrzany, nocek wąsaty i mopek.

obszar Specjalnej ochrony Ptaków Natura 2000 - ostoja Kozienicka (kod obszaru
PL8140013)

ostoja Kozienicka i Puszcza Kozienicka obejmuje m'in' obszar gminy Gózd o powiezchni
964,4 ha i znajduje się na terenie bogatym w liczne elementy rzeŹby pochodzenia
fluwioglacjalnego: szeregiem tarasów denudacyjnych opadających stopniowo ku dolinie
Wisły, poprzedzielanych licznymi wałami wydmowymi, pomiędzy którymi znajdują się niecki,
zwykle silnie zabagnione. Wcześniej utrzymywały się tu dzewostany z klonem, jesionem,
lipą dębem i bukiem' obecnie dominuje sosna (84%) orazw dużo mniejszym stopniu jodła
(4%)' Lasy ząmqąwiększośó powierzchni obszaru. Resztę terenu pokrywają pola uprawne,
łąki, pastwiska. Występujątu również interesujące połacie torfowisk wysokich i niskich'
Występuje co najmniej 28 gatunków ptaków z Załącznika l Dyrektywy Ptasiej, 3 gatunki z
Polskiej Czerwonej Księgi (PcK). Wykazano z tego terenu ponad 200 gatunków ptaków, w
tym 147 lęgowych. W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej
następujących gatunków ptaków: bączek (PcK)' bocian czarny, kraska (PcK)' lelek;
stosunkowo wysoką liczebnośó osiągają bąk (PCK)' bocian biały, rybitwa czarna.

tu roślinspotkać można liczne rzadkie i

chronione gatunki
(Lycopodium
(Allium
widłaki
sp.), wiele
ursinum),
naczyniowych, m.in. czosnek niedŹwiedzi
gatunków storczyków, przebiśniega (Galanthus nivalis), pełnika europejskiego (Trolius
europaeus), lilię złotogłów (Lilium martagon), zimozioła północnego (Linnea borealis) i inne.

Spośród królujących

Obszar Specjalnej Ochrony Siedlisk - Puszcza Kozienicka PLH 140035
Puszcza Kozienicka PLH 140035 zlokalizowana jest jednocześnie w Kozienickim Parku
Krajobrazowym lmienia Profesora Ryszarda Zaręby oraz jego otulinie' Pod względem
geologicznym Puszcza Kozienicka jest mało zrożnicowana. Teren ten zaliczany do warstw
rowu kredy lubelskiej i w niewielkim fragmencie obrzeŻenia Gór Świętokrzyskich' Na całym
obszarze występują warstwy czwartorzędowe wykształcone jako: piaski drobno-ziarniste,
średnioziarniste, a w dolinach zek nawet gruboziarniste, żwiry i pospołka' Są także gliny
zwałowe szare zastoiskowe, gliny zwałowe brązowo-szare piaszczyste, iły szare i siwe'
Występują również piaski gliniaste i gliny piaszczyste. Utwory trzeciorzędowe występują
głównie w połnocnej częŚci Puszczy. Utwory kredowe występują na całym obszarze Puszczy
Kozienickiej' Są to utwory kredy lubelskiej- głównie kredy górnej o miąŻszości200-300
metrów. Pokrywa gtebowa Puszczy Kozienickiej ukształtowała się pod wpływem układu
tzech głównych czynników, do których naleŻą substrat macierzysty, typ gospodarki wodnej
i zespoły roślinne.Skały maciezyste gleb to wyłącznie. utwory czwańorzędowe. W
pzewadze występują osady polodowcowe - plejstoceńskie: gliny i piaski zwałowe; żwiry,
72
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piaski i pyły fluwioglacjalne; sporadyczne iły warstwowe. W dolinach rzek i ciekow oraz w
obnizeniach terenowych pojawiają się utwory holoceńskie: osady aluwialne i torfy. Częśó
terenu pokrywają piaski eoliczne - wydmowe' Gleby Puszczy Kozienickiej są zróznicowane.
Stwierdzono tam Występowanie tzynastu typów nalezących do czterech działów gleb: gleby
litogeniczne, gleby autogeniczne, gleby semihydrogeniczne i gleby hydrogeniczne. Obszar
Puszczy Kozienickiej leży w zlewni Wisły i Radomki. Sieć rzeczna Puszczy Kozienickiej jest
bogata i urozmaicona. Centralną i zachodnią jej częścodwadnia Radomka, do której
uchodzą mniejsze rzeki _ Mleczna, Pacynka, Leniwka i Narutówka. Przez północne i
wschodnie obszary płynie najpiękniejsza rzeka obszaru ZagoŻdżonka, do której uchodzi
szereg mniejszych cieków, z ktorych do największych należą Brzeżniczka i Chańówka'
Wszystkie puszczańskie zeki mają charakter drenujący. W obrębie obszaru znajdują się
stawy rybne w Grądach i Bąkowcu. W kĘobrazie dominują obszary leśne,które zajmują
około 39 tyś.ha. od 1994 r' wwiększościstanowiąone LeśnyKompleks Promocyjny ''Lasy
Puszczy Kozienickiej''. Jest to jeden z najcenniejszych pod względem przyrodniczym
kompleksow puszczańskich w Polsce' o jego randze świadczyprzede wszystkim - wysoka
róznorodność biologiczna miezona na wszystkich poziomach: genetycznym, gatunkowym i
ekosystemovvym. Występuje tu szereg siedlisk przyrodniczych oraz gatunków chronionych i
zagroŻonych wymarciem W skali kraju i kontynentu. W zbiorowiskach leśnychPuszczy
występuje znaezna liezba dzew w wieku od 't50 do 400 lat.
Typy S|EDL|SK wymienione w Załączniku l Dyrektywy Rady

gzt\3lEwc

,
.

2330 Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi'
3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z
(Ny m phe ion, Patam ion),
6230 Górskie nizowe murawy bliŹniaczkowe (Nardion
płaty bogate
florystycznie),

.

.
.

_

i

6410Zmiennowilgotnełąkitzęślicowe(Molinion),

6430 Ziołoroślagórskie (Adenostylion alliariae)

(Convolv uletalia se pium),

.

i

ziołoroślanadueczne

6510 Nizowe i górskie świeze łąki uzytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion

elatioris),

.
.

7110 Tońowiska wysokie z roślinnością
tońotworczą(zywe),

7120 Tońowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej

i

stymulowanej regeneracji,

.

7140 Tońowiska pzejściowe i trzęsawiska (pzewaznie z roślinnościąz
io-C ari cete a),
7150 obniŹenia na podłoŻu tońowym z roślinnościąze związku

Sch e u chze

.

(Rhynchosporion),

.

7230 Górskie i nizinne tońowiska zasadowe o charakterze łąk, tuzycowisk

mechowisk,

.

i

9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, TilioCarpinetum),
91D0 Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio
ul igi nosi-P inetu m, P i no),
91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe ijesionowe (Salicetum albo-fragilis,
Populetum albae, Alnenion),
91F0Łęgowelasydębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum),

.

.
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.
.
.

9{l0Ciepłolubnedąbrowy (Quercetaliapubescenti-petraeae),
91P0 Wyżynny jodłowy bór mieszany (Abietetum polonicum),
91T0 Sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać
Peucedano-Pinetum).

Na terenie Puszczy Kozienickiej PLH 140035 stwierdzono 59 gatunków ssakóW. Dla tej
grupy kręgowców jest najważniejszą po Puszczy Kampinoskiej, ostoją w centralnej Polsce.
Jednym z jej mieszkańców jest popielica (G/is g/is)' gatunek Wymieniony w Polskiej
Czerwonej Księdze Zwierząt. Populacja tu występująca cechuje się bardzo duŻą
liczebnościąi jednym z najwyŻszych w kraju wskaŹników zagęszczenia osobników /1 ha
lasu. lnteresującymi ssakami są równiez _ orzesznica (Muscardinus avellanarius) oraz
smużka (Sicisfa betulina), bardzo rzadki krajowy gatunek borealny' Puszczańskie rzeki
zasiedlają stabilne populacje bobra i wydry. okresowo pojawiają się tutaj migrujące wilki
(Canis lapus). Chiropterofauna Puszczy Kozienickiej jest bardzo bogata i porównywalna z
PuszcząBiałowieską' Stwierdzono tu 16 spośród 't7 gatunków nietopezy występujących w
Polsce niżowej, przy czym do rozrodu pzystępuje 14 gatunkow.
Spośród 18 krajowych gatunków płazów na terenie Puszczy Kozienickiej stwierdzono 13
gatunków, w tym - kumaka nizinnego (Bombina bombina) i traszkę grzebieniastą (Triturus
crisfafus). Fauna gadow reprezentowana jest pzez sześćgatunków. osobliwościątego
obszaru jest populacja Żółwia błotnego (Emys orbicularis). Jednym
najbardziej

z

interesujących gatunków jest rak szlachetny (Asfacus asfacus), który posiada tu
najliczniejszą w Polsce centralnej i stabilną populację. Ten pzedstawiciel krajowych
dziesięcionogów Decapoda figuruje na Światowej Czerwonej Księdze Zwierząt oraz polskim
jej odpowiedniku. obszar ten to jedna z nĄwaŻnlejszych na Mazowszu ostoi dla populacji:
poczwarówek_ zwęŻonej (Veftigo angustioĄ i jajowatej (Veftigo moulinsiana). Stwierdzono
tu równiez występowanie zatoczka łamliwego (Anlsus vorticulus).

W obrębie Puszczy Kozienickiej

stwierdzono: pachnicę dębową (osmoderma eremita),
zgniotka cynobrowego (Cucujus cinnaberinus), czenłończyka nieparka (Lycaena dispaĄ,
czerwończyka fioletka (Lycaena helle), modraszka telejusa (Maculinea teleius). Do
osobliwości tego obszaru naleŻy występowanie sawczynki piaskowej (Parnopes grandior).
Poza istniejącym stanowiskiem W Puszczy Kozienickiej wymierający gatunek nie był
notowany na terenie kraju od kilkudziesięciu lat' Bardzo bogata w Puszczy Kozienickiej jest
fauna chrząszczy z rodziny bogatkowatych Buprestidae. Stwierdzono tu równiez oderwane
od zwartego zasięgu geograficznego populacje gatunków górskich podgÓrskich,
biologicznie związanych z jodłą. Równ|e cenna jest fauna kózkowatych Cerambycidae.

i

osobliwościąbiogeograficzną Puszczy Kozienickiej jest odkryty W 1998 na jej obszaze
motyl Synanthedon loranthi z rodziny pzeziernikowatych Sesżdae. Jak dotąd jest to jedyne
znane stanowisko tego owada w kraju. Flora naczyniowa, grzyby wielkoowocnikowe, porosty
o randze Puszczy Kozienickiej w zachowaniu krajowej flory naczyniowej świadczy obecnośó
sześciu gatunków wymienionych w Polskiej Czenłonej Księdze Roślin'Stwierdzono równiez
występowanie gatunków figurujących na krajowej Czenłonej liścieroŚlin naczyniowych.

Ponadto znajdują się tu stanowiska licznych gatunków chronionych i rzadkich regionalnie.
Pomimo fragmentarycznych badań na terenie Puszczy Kozienickiej stwierdzono dotychczas

t4

Prognoza oddziaływania na Środowisko Programu

';:5::#'#r,:[Zawierających

Azbest na lala2012 - 2032 dla gminy

Występowanie 295 gatunkóW glzybow wielkoowocnikowych, W tym
ochronie ścisłej.

tzy gatunki podlegające

Na Czenłonej liściegrzybów wie|koowocnikowych w Polsce znajduje się 41 gatunkÓw z
kozienickiej mycoflory. Spośród 267 gatunków porostów znanych z terenu Puszczy
Kozienickiej znajdują się takie, które wymarły lub są bliskie wymarcia w innych regionach
kraju, m.in. Flavoparmelia caperata, Chaenotheca phaeocephala i Punctelia subrudecfa. Na
Czenłonej liścieporostow w Polsce znajduje się 71 gatunków z kozienickiej lichenoflory.
Pomniki pnyrody

Na terenie gminy Gózd W

miejscowości Piskorca znajdują się pomniki przyrody
(Rozpoządzenie Woj. Mazowieckiego Dz. U z2005 roku Nr' 194 poz.7o24) tj.:
- buk pospolity (Fagus Silvatica) o obwodzie 325 cm i wysokości 25 m. na działce nr. ewid'

-

las od wschodu.
- dąb szypułkowy (Qurecus robur) o obwodzie 250 cm i wysokości 21 m. na działce nr. ewid.
37612 - las od wschodu.
37612

Planowane rozwiązania w ochronie zasobÓw przyrody
Rezerwaty pnyrody
Na terenie gminy nie występują żadne rezerwaty przyrody. W najblizszym czasie planuje się
utwozenie dwóch rezenłatów przyrody:

-

..Adamów
Lipinv" - fragment dobze zachowanej buczyny z domieszką jodły. Żyzne
siedlisko lasu świeżegozapewnia bardzo dobre warunki do rozwoju buka. W runie występuje
dośćlicznie kopytnik. Buczyny na terenie Puszczy Kozienickiej naleŻą do rzadkościi
nawiązują do dawnych naturalnych zbiorowisk występujących na jej obszarze'
..Czarny Łuq'' - obszar źródliskowy, odgrywa waŻnąrolę w stabilizacji warunków wodnych w
okolicy. Znajduje się w wododziale tzech rzek - Gzówki, Zwolenki i ZagoŻdŻonki. Centralną
częśćobszaru zajmują ługi (dystroficzne jeziorka) otoczone sosnowymi laskami. Wokół
mniejszego zbiornika licznie występuje wełnianka oraz nieco mniejszej ilościpałka ponadto
sit, bagno zv,tyczajne oraz tońowiec. Drugi z ługów jest pozbawiony większych płatów
roślinnościszuwarowej. Gniazdują tu jednak gatunki ptakow wodno_błotnych np.: perkozek,
czernica, głowienka, łyska, zalatują mewa śmieszka, rybitwa czarna, czapla siwa, błotniak
stawowy. W otoczeniu zbiornika spotyka się pzepiórkę, srokosza, kruka. Licznie występują
Żaby orazwazki.
Ze

spoĘ p zy rod n iczo- kraj o b razowe

W gminie projektuje się utworzenie zespołów pzyrodniczo-krajobrazowych. Projekt został
zapisany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania pzestzennego.

obszar ,,Czarny Lasek - Podgóra'' charakteryzuje się duzą róznorodnością środowisk
poczynając od wydm, a kończąc na zbiornikach wodnych. Dzięki mozaice środowisk teren
ten zasiedlajązrożnicowane zespoły roślini zwieząt. W jego obrębie wyrózniają się dwa
tereny o wysokiejwańości pzyrodniczej,

tj.:

Ług ,,Podgóra" - dystroficzne jeziorko w jednym z ostatnich stadiow sukcesji' Wokół widaó
śladydawnej eksploatacji tońu (doły potońowe). W otoczeniu brzoza i karłowate sosny.
Spotyka się wełniankę, siedmiopalecznik, Źurawinę, rozległe kępiaste turzycowiska. Miejsce
jest ostoją ptactwa wodno-błotnego min.: cyranki, cyraneczki, lęgowisko samotnika,
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perkozka. W sezonie polęgowym pierzowisko kaczek.
,,Czarny Lasek'' - niewielki zbiornik Wodny u podstawy Wału Wydm otoczony lasami. Spotyka
się tu: pływacza, żurawinę oraz niewielkie ilościbagna zwyczajnego. obfite stanowisko
czermieni błotnej. Miejsce rozrodu płazow między innymi Żaby jeziorkowej i trawnej oraz
owadów (ważki, motyle).
Użytki ekologiczne

obecnie na terenie gminy brak jest wytypowanych użytków ekologicznych. W ,,Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestzennego gminy Gózd'' na terenie gminy
wytypowano 13 obiektów do objęcia ta formą ochrony:

.

Staw Małęczyn l - niewielki staw połozony pzy pętli końcowej autobusów komunikacji
miejskiej Radomia, napzeciw szkoły podstawowej. Występuje tatarak, sit, w toni wodnej
obficie rogatek. Lęgowisko kokoszki wodnej' Zarybiony, występuje tu okoń, karaś,
szczupak i lin. Ze względu na sąsiedztwo ze Szkołą Podstawową moŻe byó
wykozystywane w edukacji przyrodniczej i ekologicznej dzieci.

. Staw

Małęczyn ll

-

wysychające wskutek melioracji

dwa niewielkie

stawiki
w dolinie okresowego cieku pzedzielone groblą. Występuje tatarak, łączeń baldaszkowy,

rdestnica pływająca' Miejsce rozrodu płazów w tym Żaby jeziorkowej' W części
zachodniej duża kępa tarniny (potencjalne miejsce rozrodu pazia królowej i innych
gatunków owadów), bzu czarnego i roŻy pomarszczonej oraz trzy grusze polne. Wśród
ptaków można spotkaó dzierzbę gąsiorka, trznadla i cierniowkę'

o

oczko wodne ,,Nowina'' - śródpolne oczko wodne o powierzchni lustra ok. 80 m'w
szuwaŻe tzcina, pałka' W otoczeniu sit rozpierzchły i turzyce. Miejsce rozrodu płazow
(m. in. Żaby jeziorkowej i trawnej), ptaków (rokitniczki) i owadów (wazki). Miejsce
niezwykle ważne dla zachowania lokalnej populacji płazów i owadów ze względu na
położenie w środowisku silnie pzekształconym przez człowieka.

.
r

- położone wśród pól, teren źródliskowy. Przy brzegu
(270
cm). Wysychające dno dawnego zbiornika porastają łany
pomnikowy okaz gruszy
kosaćca żółtego, turzyce itatarak. Miejsce rozrodu Żaby )eziorkowej i kumaka. Konieczne
wybudowanie zastawki w celu podpiętrzenia wody.
oczko wodne ,,Grzmucin''

Wyrobisko pożwirowe ,,Klwatka Krolewska'' _ sztucznie powstały niewielk| zbiornik wodny
na miejscu dawnego żwirowiska. obecnie w wyniku sukcesji ukształtował się dośó
stabilny ekosystem. Zbiornik porasta pałka szerokolistna, łączeń baldaszkowaty,
jeżogłówka. Lęgowisko kaczki kuyŻówki, łyski, Źaby jeziorkowej i ważek. Strome stoki
wyrobiska dobrze nasłonecznione porasta roślinnośókserotermiczna m. in. rozchodnik,
szczotlicha siwa i inne stanowiące miejsce bytowania bogatejentomofauny.

z

.

,,Kolonia Wojsławice'' - stawy We Wsi, szuwar
jeziorkowa), nielicznie kumaki.

.

,,Wojsławice l' _ oczko wodne przy szosie, teren pofalowany, doły (potońowe),
wypełnione wodą i zarastające częściowo wierzbą osiką i olszą. W otoczeniu, na łące,
obfite stanowisko storczyka. Występują słowik szary, łozówka' zaganiacz, sroka. Z
motyli- zawisak połpawik i szlaczkoń sieracznik. ostoja płazów - liczne żaby zielone.

o

Kłonówka do Wojsławic,
,,Wojsławice ll'' _ oczko wodne przy drodze gruntowej
porastające pałką sitem ijeżogłowka. W otoczeniubrzoza, olcha i osika. Miejsce rozrodu

pałki, bardzo liczne Żaby (m.in.

z
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fragment łęgu, W otoczeniu

pol

z bogatąawifauną ostoja

,,Kłonówek Piaszczysty'' _ śródleśnezarastające dystroficzne jeziorko' \NzdłuŻ bzegu
rozległe łany pałki, turzycowisk, wełnianki, tońowca, bagna zwyczĄnego, w miejscach
suchszych spotyka się łochynię. Spośród ptakow wodno-błotnych gniazdują tu wodnik,
błotniak StaWoWy, kokoszka wodna i potzos.
,,Karszówka'' - dwa stawy - ługi w obszaze Źródliskowym ZagoŻdŻonki, Gzówki i
Zwolenki. Wokół zbiorników licznie występuje wełnianka (łanowo), pałka, torfowiec,
czermień błotna, siedmiopalecznik. Przed pzeprowadzonymi melioracjami gniazdowały
tu gatunki chronione m. in. jedna z nielicznych w dawnym woj. radomskim kolonia rybitwy
czarnej i mewy śmieszki, ponadto łyska, głowienka, krzyŻowka i potrzos. Zbiorniki
randze lokalnej, konieczne jest więc pzywrócenie
stanowiły waŻną ostoję

o

popzedniego stanu wod w zbiornikach.

w całej gminie jeziorko dystroficzne (ług) w ostatnim stadium sukcesji
całkowicie pokryte płem i poroŚnięte samosiewami sosny. Występuje bagnica tońowa,

,,Pło'' - jedyne

żurawina błotna i przygiełka biała.

,,Kuczki Duże'' _ dwa niewielkie stawy na skraju wsi W otoczeniu wydm
i lasu. Większy staw porasta dośó licznie pałka. Gniazdują tu: kokoszka wodna, łyska,
kzyŻówka,licznie spotykane Żaby zielone' Drugi staw mniejszy, słabo rozwinięty szuwar
liczniej występująwełnianka oraz czermień błotna, pzy brzegu torfowiec i pływacz.

,,Tarnina''- pas tarniny długościok. 20 m szerokości 5-6 m ostoja licznych bezkręgowców

oraz drobn y ch ałłierzątkręgowych.

GIeby

Największą powierzchnię na terenie gminy zajmują gleby klasy lV i V' W zależnościod
specyfiki upraw izbiorów płodów rolnych wyróżniamy:
porównaniu do gleb klas

l i ll,

posiadają gorsze właściwości
fizyczne

i

chemiczne.
odznaczają się dużym wahaniem poziomu wody W zależnościod opadów
atmosferycznych. Na glebach tej klasy można już zaobserwowaó procesy ich degradacji,
wyraŹnie niższe niż na glebach klas wyższych, nawet gdy utrzymywane są one w dobrej
kulturze rolnej. Gleby te są bardzo podatne na wahania poziomu wód gruntowych,

niskim poziomie próchnicy. Są ubogie w substancje organiczne. Do tej klasy zaliczmy
również gleby orne słabe połoŹone na terenach nie zmeliorowanych albo takich które do
melioracji się nie nadają

Posiadają bardzo niski poziom prochnicy' Proba uprawy roślin na glebach tej klasy niesie
ze sobą duże ryzyko uzyskaniabardzo niskich plonow.

NaobszazepowiaturadomskiegojakigminyGózddominująglebyoodczyniebardzo
kwaŚnym ikwaśnym pH od 4,5 do pH 5,5, których udział jest znaczący i waha się w
17
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granicach 61 _ 8o %. Spowodowane jest to stanem naturalnym' odpornoścgleb na
degradacje Waha się od średniejdo bardzo małej. Uwarunkowane jest to rodzajem skały
macieŻystej.

Powietne atmosferyczne
Na terenie gminy Gózd nie ma punktow pomiaru zanieczyszczenia powietrza' Zlokalizowane
najblizej stanowisko pomiarowe na terenie strefy mazowieckiej znajduje się w Belsku Dużym
w odległości77 km na kierunku północno - zachodnim. ocena w strefie jw. wykazuje bardzo
Wysoki poziom stężeń dla pyłu PM103 w województwie. Ztego względu strefa województwa
(strefa mazowiecka) w wyniku klasyfikacji otzymała klasę C.

Hałas
Na terenie gminy Gózd nie przeprowadzano pomiaru hałasu komunikacyjnego'

4.2. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji Programu
Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla gminy Gózd na lata 2012 '2032
Na terenie gminy Gózd zinwentaryzowana ilośĆwyrobów zawierających azbest na koniec
2011 roku Wynosiła około 4247o3 m2 ( W tym na obiektach osób fizycznych 423 421 m2).

Celem Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla gminy Gózd jest

:

spowodowanie usunięcia z terenu gminy Gozd wyrobów zawierających azbest do roku 2032,
spowodowanie sukcesywnej likwidacji oddziaływania azbestu na środowisko i minimalizaĄa
negatywnych skutków zdrowotnych powodowanych kontaktem z włóknami azbestu'

Niewdrożenie zalożeń Aktualizacji Programu spowodować może wiele negatywnych
skutków' Pzede wszystkim skutki zdrowotne dla ludzi oraz skutki społeczno - ekonomiczne
(m'in. nie będzie wzrastać atrakcyjnośó agroturystyczna oraz wartośćbudynków, gdzie
azbest nie będzie zdemontowany)'

Potencjalne zmiany stanu środowiska w pzypadku braku realizaĄi załoŻeń Aktualizacji
Programu są następujące:

-

-

negatywne oddziaływanie na wszystkie komponenty środowiska W przypadku
niewłaściwego postępowania przy samodzielnym demontażu i składowaniu wyrobów

azbestowych,

możliwościzwiększenia stęzenia pyłu azbestowego

w

powietrzu

W

trakcie

niewłaściwegodemontażu,
możliwośó skażenia gleb i wód gruntowych w przypadku niewłaściwegoskładowania,
skażenia środowiska lokalneg o poprzez składowanie w niewyznaczonych miejscach, np.
przy gospodarstwach na ,,dzikich" wysypiskach, w lasach.

Azbest, jako odpad niebezpieczny moŻe znacznie negatywnie wpływaó na zdrowie i życie
ludzi oraz na stan środowiska naturalnego pzede wszystkim poprzez niewłaściwe
postępowanie, wynikające najczęściej z nieświadomościoraz braku informacji odnośnie jego
szkodliwości.Dlatego też jednym z waŻnych elementów wdrażania Aktualizacji Programu
powinna byó kampania informacyjna wśród mieszkańców.

'

Roaana ocena' jakości powietrza w województwie

mazowieckim' Raport, za zot

18

o

- woŚ.

Wa'rszawa. 2ol t

Prognoza oddziaływania na Środowisko Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest na lata2012 - 2032 dla gminy
Gózd - aktualizacja

5. PRZEW|DYWANE

oDDzlAŁYWANlE NA ŚRooowlsxo

5.1. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym

znaczącym

oddziaływaniem

Podstawowym celem realizaĄi proj. Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla
gminy Gózd powinno być pŻede Wszystkim spowodowanie usunięcia z terenu gminy
Wyrobow zawierających azbest do roku 2032'

Program obejmuje zasięgiem cały obszar gminy' oczyszczenie terenu gminy z azbestu
będzie głównie dotyczyc zabudowań mieszkalnych i gospodarczych w tym inwentarskich.
Dlatego tez ewentualne szkodliwe oddziaływanie w trakcie rozbiorki będzie dotyczyło tylko
niewielkiego obszaru, nie będzie znacząco wpływać na stan środowiska naturalnego'
Warunkiem jest właściwe,zgodne z normami bezpieczeństwa, przeprowadzone pzez
wyspecj alizowane fi rmy usu n iecie pokryć azbestowych'

Zmiany stanu środowiska wynikające

z

realizacji ustaleń Aktualizacji Programu są

następujące:

usuniecie niebezpiecznych elementów budowlanych zawierających azbest z terenu całej
gminy do2032 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami,
materiałami zawierającymi azbest
uniemozliwienie niewłaściwego postępowania
(usuwanie i składowanie),
terenu gminy materiałów
zagwarantowanie właściwegoskładowania usuniętych
zawierających azbest (unieszkodliwienie poprzez składowanie materiałów zawierających
azbest) lub unicestwianie W uŻądzeniach pzewoŹnych.

z

z

5.2. Przewidywane znaczące oddziaływania (bezpośrednie, pośrednie, wtórne,

skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe idługoterminowe, stałe, chwilowe,
pozytywne i negatywne) na środowisko

Pzewidywane znaczące oddziaływania (bezpośrednie,pośrednie,Mórne, skumulowane,
krotkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe, chwilowe, pozytywne i
negatywne) na środowisko działań zawańych W proj. Programu Usuwania Wyrobów
ZawierĄących Azbest dla gminy Gózd, pzedstawiono ponizszą matrycę logiczną
Tabela {. Matryca wpływów zagadnień na poszczególne elementy ochrony środowiska

i akcji informacyjno-edukacyjnych na temat szkodliwości
azbest i koniecaności bezpiecznego ich usuwania

zorgańEówanie akcji wywozu odpadów zawierających azbest z terenu gminy na
ia w uządzeniu pzewoŹnym
składowisko odpadów lub ich
frnansowych na realizację programu w celu dofinansowania
indywidualnych mieszkańców w zakresie organizowania akcji wywozu odpadów

zawieĘących azbeslz terenu gminy na składowisko odpadów lub ich pzetwazania w
piocesu usuwania wyrobów zawierających azbest

@eśt

z obiektów użyteczności publicznej, terenów
nków mieszkalnych i gospodarczych

lub oczyszczenie terenu nieruchomości z

odpadó*za*ie
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Gózd - aktualizacja
AKualizac|a gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest
lnwentaryzacja wyrobów zawierających azbest, z wykozystaniem Elektronicznego
Systemu lnformacji Pzestzennej monitoringu procesu usuwania wyrobów zawierających
azbest (wojewódzkabaza danych o wyrobach iodpadach zawierających azbestWBDĄAktualizacja inwentaryzacji wyrobów azbestowych, z wykozystaniem Elektronicznego
systemu lnformacji Pzestzennej monitoringu proces usuwania wyrobów zawierających
azbest (wojewódzkabaza danych o wyrobach i odpadach zawierających WBDA)
Prowadzenie ewidencji usuwania wyrobów zwieraiących azbest
+

wpływ pozytywny, - wpływ negatywny,

*

+

+

+ + +

+

+

+

+

+ + +

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

brak wpływu

Pzeprowadzenie Wszystkich działan W obszarach szczegółowo opisanych W powyższej

matrycy logicznej, skutkowac będzie Wpływem pozytywnym lub nie będzie miało znacząCego
Wpływu na zagadnienia i aspekty środowiska.
Niemniej jednak ponizej przedstawiono Wszystkie możliwe zagroŻenia procesu usuwania
WyrobóW zawierających azbest oraz wdrazania lokalnego systemu gospodarki odpadami
azbestowymi na poszczególne elementy środowiska,także W sytuacjach nie wdrożenia,
niepełnego wdrożenia lub niewłaściwegowdrożenia załoŻeń, celóW, zadań działań

i

opisanych w Programu i Prognozie.

W

odniesieniu

do

poszczególnych obszarów

i

zagroŻeń zaproponowano działania

zapobiegawcze.
Natura 2000

-

brak wpływu

Usuniecie WyrobóW zawierających azbest będzie odbywaó sie zgodne z przyjętymi zasadami
ostrożnościprzy demontażu i składowaniu

Usuniecie azbestu z terenu gminy objętego obszarem Natura 2000 przyniesie pozytywny
efekt ekologiczny zaróWno na zdrowie ludzi, jak i stanu środowiskaoraz siedliska ptaków
iroślin (osfo7'a Kozienicka kod obszaru PLB140013, PtJszcza Kozienicka PLH 140035).

Azbest Występuje tylko na terenie zamieszkałym, w skupiskach siedzib ludzkich, plzy
ciągach komunikacyjnych, dlatego tez usuwanie niebezpiecznych pokryó dachowych W tym
rejonie nie powinno znacząco Wpłynąć na siedliska.

Pzeprowadzenie usuwania azbestowych pokryĆ nie będzie oddziaływaÓ na siedliska
pzyrodnicze oraz chronione gatunki roślini

Różnorodnośćbiologiczna

-

^rrierząt.
brak wpływu

7agroŻenia dla różnorodnościbiologicznej mogą nastąpiÓ na etapie transportu odpadów,
poprzez ograniczenie możliwościswobodnego pruemieszczania sie zwierząt ze względu na
ciągi komunikacyjne.
W celu zachowania róŻnorodności biologicznej naleŻy podjąó działania zapobiegające:
fragmentacji i izolacjizbiorowisk roślinnych i populacji zwierząt,
ograniczeniu możliwościpzemieszczania się i Żerowania zwierząt wewnątz areałow
osobniczych i terytoriów,
ograniczaniu lub uniemożliwianiu migracji dalekiego zasięgu,
ograniczaniu przepływu genów i obniżeniu zmienności genetycznejw ramach populacji,
Wymieraniu lokalnych populacji i obniŻaniu biorożnorodnościobszarów.

_
_

Ludzie - wpływ pozytywny
Dawniej azbest nie byt traktowany, jako substancja szkodliwa, pomimo tego, że były znane
liczne dowody Wskazujące na niekozystne jego oddziaływanie na organizm ludzi i zwierząt.
Nie figurował on nawet w wykazie trucizn i środków szkodliwych w rozporządzeniu Ministra
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Zdrowia iopieki Społecznej zdnia 28 grudnia 1963 r' W sprawieWykazutrucizn iśrodkow
szkodliwych (Dz.U Nr 2 poz. 13).
Dopiero w latach osiemdziesiątych i dziewięódziesiątych ubiegłego stulecia słuzby sanitarne i
ochrony środowiska ząęły zdecydowane stanowisko w sprawie azbestu. Rozpoczęto
wówczas intensywne poszukiwania materiałów umozliwiających zastąpienie azbestu w
różnych wyrobach'
Wyroby azbestowe będące w dobrym stanie technicznych oraz w odpowiedni sposob
zabezpieczone - nie stanowią istotnego zagroŻenia dla zdrowia ludzkiego. Problem pojawia
sie natomiast w momencie uszkodzenia wyrobu. Wówczas do powietrza uwalniane są
włókna azbestowe, a z powietzatrafiĄąone do ludzkiego organizmu.
ZagroŻenie zdrowia człowieka uzaleŻnione jest od rodzaju azbestu, wielkościwłókien i ich
stężenia w powietzu oraz czasu naraŻenia' Badania dowodzą ze najbardziej niebezpieczne
są włókna respilabilne, których średnicajest mniejsza od 3 mikrometrów, a długośówiększa
niŻ 5 mikrometrów. Pęczki włokien azbestowych mogą rozszczepiać Się na włókna
kilkudziesięciokrotnie cieńsze niż włos ludzi, kruszą się, łamią i pzedostają się do atmosfery.
Niewidoczne dla oka, unosząc sie w powietrzu sąwdychane przezludzi.
W momencie pzedostania sie włókien azbestowych do organizmu człowieka, nie mozna ich
usunąć. Po wniknięciu do organizmu głęboko penetrują układ oddechowy i powodują w nim
tnłałeuszkodzenia.
Wyróżnia sie tzy rodzaje narazenia na pyły azbestowe:
- ekspozycja zawodowa,

a parazawodowa,
_ ekspozycja środowiskowa.
- ekspozycj

Ekspozycje te wyróżnia się w istotny sposób wielkościąstężeń włókien, ich rozmiarami'
długościątrwania narażenia, a co za tym idzie skutkami dla zdrowia i wielkościąryzyka
wystąpien ia określo nych nowotwo row złośliwych'
Szczegolna cecha ekspozycji zawodowej jest to, iż okres latencji wynosi około 10-40 lat.
Najczęściej, więc choroba występuje wiele lat po zaprzestaniu pracy w naraŻeniu na pył
azbestowy.

obecnie emisja włókien azbestowych może nastąpió przy demontaŹu

wyrobów
zawierających azbest' Dlatego istotne jest zapewnienie pracownikom środków ochrony
przestrzeganie procedur pzy postępowaniu z wyrobami zawierającymi
indywidualnej
azbest. Pzy prawidłowym wykonywaniu prac i odpowiednim zabezpieczeniu zagrożenie jest

i

minimalne.

lstotne zagroŻenie stanowią zniszczone płyty azbestowo - cementowe' W tym przypadku
materiał wiąŻący, jakim jest cement ulega zniszczeniu i następuje emisja włokien do
środowiska. Dlatego istotnym jest regularne sprawdzanie stanu azbestu i wyrobów
zawierających azbest i natychmiastowe usuniecie w przypadku ich niezadowalającego stanu.
Całkowite usuniecie wyrobów zawierĄących azbest z danego terenu będzie miało wpływ
pozytywny na zdrowie iwarunkiżycia mieszkańców gminy.
Zwierzęta - wpływ pozytywny

Bezpośrednie działanie włókien azbestowych na zwiezęta może powodować podobne
schozenia jak w przypadku oddziaływania na organizm ludzki' Pzy prawidłowym usuwaniu
wyrobów zawierających azbest oddziaływanie to nie ńa miejsca. Bardziej istotnym
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zagrożeniem może byc hałas powstający W Wyniku prac demontazowych oraz niszczenie
siedlisk ptaków przy zmianie pokryć dachowych.
Ważnym oddziaływaniem będzie zwiększony ruch pojazdow w czasie transpońu odpadow
zawierających azbest. Spowoduje ono m.in.:

_
-

zwiększenie barier migracyjnych,

podwyższenie śmiertelnościi zmniejszania liczebnościpopulacji (Śmieńelne ,,kolizje"
zluierząt z jad ącym i samoch oda m i),
płoszenie auierząt (hałas, światło,wibracje).

zachowaniu odpowiednich środków ostrożnościoraz sprawnych technicznie maszyn i
urządzeń można zminimalizowaÓ takie czynniki jak hałas, wibracje, emisje włokien
azbestowych do środowiska'
Jednocześnie takie czynniki jak bariery migracyjne, oraz zmniejszenie populacji poprzez
kolizje z jadącymi pojazdami maja charakter marginalny ze względu na niewielki udział
środków transpońu wyrobów zawierających azbest do całkowitego natężenia ruchu.
Usuniecie wyrobów zawierających azbest z terenów występowania zwierząt będzie miało
WpłyW pozytywny na ich stan zdrowia.

Pzy

Rośliny- brak wpływu

Z dotychczasowych badań wynika, ze włokna azbestowe mają znikomy wpływ na organizmy

roślinne'Jednym zzagroŻeń może byc osadzanie się włókien azbestu na roślinach,co moŻe
skutkować zaburzeniamifotosyntezy. lnnym zagrożeniem jest niszczenie roślin podczas prac
budowlanych zwiąanych z demontażem wyrobów zawierających azbest'
tryjn#yjifrku*ło.6]i }'iiGóżdilBróbl.ófi]bęożiei dbtyożVó]jeaynie''aóńóńtażui:pokryó dachow,ch
ijżoi#fówĘććiłl$r$f'bull W związku z tym, Że prace będą wykonywane na terenie
zabudowy mieszkaniowej brak będzie wpływu lub wpływ na florę będzie znikomy.

Woda i gleby - wpływ pozytywny
Czynnikami powodującymi uwalnianie włókien azbestu do środowiska, w tym do wód i do
gleb, są zarówno procesy naturalnej, postępującej degradacji, erozji i starzenia się skał i
gleb, jak eksploatacja, czy obróbka mechaniczna produktów zawierających azbest

i

wytwozon

y

ch przez człowieka.

Największe narażenie na działanie azbestu odnotowuje się W miejscach demontaŻu
elementów izolacyjnych i konstrukcyjnych zawierających jego domieszki, a takŻe W
punktach, w których są one poddawane rozładunkowi i/lub obróbce mechanicznej. Włókna
azbestu mogą przedostawac się do wody bez pośrednictwa powietrza, dzieje sie tak, np. W
sytuacji naturatnego kontaktu wód szczelinowych ze skałami zawierającymi azbest.

Grunt zanieczyszczony włóknami azbestowymi powinien być zabezpieczony pzed dostępem
osób postronnych, a następnie zrekultywowany poprzez wybranie zanieczyszczonej ziemi,
pzewiezienie jej na składowisko odpadów niebezpiecznych i zabezpieczenie odpowiednia
pzesypka technologiczna.
Usunięcie wyrobów zawierĄących azbest stanowiących potencjalne Źródło zanieczyszczenia
wody i gleby, będzie miało WpłyW pozytywny na ich stan.

Powietze - wpływ pozytywny
Wpływ na powietze może nastąpió z kilku Źródeł. Pierwszym Źrodłem będzie demontaż
odpadów zawierających azbest w sposób niezgodny z przepisami (zrzucanie wyrobów
2Ż
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zawierających azbest z dachu)' używanie naŻędzi mechanicznych do cięcia WyrobóW
azbestu, niezabezpieczenie WyrobóW przed możliwościąpylenia.
Może wtedy nastą)ic emisja włókien azb'estowych do powietŻa. ZagroŻenia mozna uniknąó
przez odpowiednie specjalistyczne szkolenia oraz kontrole odpowiednich słuzb (Nadzor
Budowlany, lnspekcja PracY).
lnnym Źródłem moŻe być transpoń odpadów' Z jednej strony będzie to emisja spalin
zawierających takie substancje, jak Co2, Soz, Co, No". W odniesieniu do emisji powstającej
W Wyniku całego ruchu drogowego emisja ta jest znikoma. lnnym zagroŻeniem moŻe byó
niewłaściwytranspoń odpadów. Ładunek musi być zabezpieczony pzed przemieszczaniem
oraz foliowany zgodnie z przepisami prawa. W pzeciwnym wypadku moŻe nastąpić emisja
włókien azbestowych do powietza. ZagroŻenia mozna uniknąó stosując kontrole (Policja,
nspekcja Transpońu Drogowego)'
l

Usuniecie wyrobów zawierających azbest stanowiących potencjalne Źródło zanieczyszczenia
powietza będzie miało WpłyW pozytywny na stan jego czystości.

KĘobraz - wpływ pozytywny

WpłyW Aktualizacji Programu na krajobrazbędzie miał miejsce podczas demontaŻu wyrobów

zawierĄących azbest. Nastąpią krótkotrwałe zmiany w krajobrazie powstałe w wyniku prac
budowlanych. Będą tu miały miejsce zmiany spowodowane montażem specjalistycznych/
uządzeń (windy do zdejmowania azbestu na ziemie) oraz ewentualne rusztowania'
Kolejnym elementem będą doraŹnie gromadzone na miejscu demontazu wyroby zawierające
azbest. Wszystkie te zmiany będą mieó charakter krótkotrwały.
lnaczej przedstawia sie sytuacja w pzypadku budowy składowisk odpadów zawierających
azbest. W tym przypadku zmiany krajobrazu będą mieó charakter długotnruały' ograniczenie

wpływu na krajobraz nastąpi dopiero po zakończeniu eksploatacji składowiska. W
pzedmiotowej Aktualizacji Programu nie pzewiduje się budowy składowiska, wiec WpłyW
ograniczy się do demontażu itranspońu wyrobow zawierających azbest.

Klimat

-

brak wpływu

Dla oszacowania zmian klimatycznych naleŻy wziąc pod uwagę jedynie emisje, Coz

powstałą w wyniku pracy środków transportu. W związku ze śladową emisją w stosunku do
tła zanieczyszczeń w przedmiotowej Aktualizacji Programu wańośc tę mozna uznać za
pomijalną'

Zasoby naturalne - brak wpĘwu
Nie pzewiduje się wpływu Aktualizacji Programu na zasoby naturalne.
Zabytk|

-

brak wpływu

oddziaływanie Aktualizacji Programu na zabytki będzie miało charakter znikomy. Jedyne
zagroŻenia mogą nastąpiÓ na etapie prac zwiąanych z demontażem wyrobów
zańieraiących azbest' Na tym etapie może nastąpic zniszczenie zabytków lub zamiany ich
otoczenia. Biorąc pod uwagę charakter robot oraz ilośćzagrożonych zabytków nie
przewiduje sie zagrożenia dla zabytków'
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Dobra materialne - wpływ pozytywny
Biorąc pod uwagę dobra materialne przewiduje sie pozytywne oddziaływanie Aktualizacji
Programu na ten element' Najwazniejszyill i najbardziej zauwaŻalnym efektem będzie Wzrost
Wartości nieruchomości po zmianie pokrycia dachowego z płyt azbestowo - cementowych.
Jednocześnie nastąpi poprawa wyglądu oraz przedłużenie żywotnościbudynków.

5.3. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie

negatywnych
oddziaływań na środowisko' mogących być rezultatem realizacji programu usuwania
wyrobów zawierających azbest
Proj. Programu Usuwania Wyrobow ZawierĄących Azbest dla gminy Gózd za cel nadrzędny
stawia usuniecie azbestu z terenu gminy, dlatego tez, jeŚli usuwanie tych wyrobów będzie
zgodne z przyjętymi zasadami ostroŻnościpzy demontażu składowaniu, nie należy
wykazywać rozwiązań służącychzapobieganiu, ograniczaniu i kompensacji ewentualnych

i

negatywnych oddziaływań.

Efektem ekologicznym podejmowanych działań będzie usuniecie wyrobów zawierających
azbest z terenu gminy. Przyniesie ono pozytywny efekt ekologiczny zarówno dla zdrowia
ludzi, jak i stanu środowiska'

Do najważniejszych zadań ograniczających negatywne oddziaływanie na

Środowisko

wyrobów zawierających azbest przewidzianych w Aktualizacji Programu naleŻą

-

_
_

Pzeprowadzenie szkoleń

i

akcji informacyjno-edukacyjnych na temat szkodliwości

wyrobów zawierĄących azbest i konieczności bezpiecznego ich usuwania

Zorganizowanie akcji wywozu odpadów zawierających azbest z terenu gminy na
składowisko odpadów lub ich przetwarzania w uządzeniu przewożnym
Pozyskiwanie środków finansowych na realizację programu w celu dofinansowania
indywidualnych mieszkańców W zakresie organizowania akcji Wywozu odpadów
zawierających azbest z terenu gminy na składowisko odpadów lub ich pzetwazania w
urządzeniu przewoźnym w ramach środków krajowych.
Monitoring procesu usuwania wyrobów zawierających azbest
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów użytecznościpublicznej, terenów
publicznych
lnwentaryzacja wyrobów zawierających azbest, z wykozystaniem Elektronicznego

Systemu lnformacji Pzestzennej monitoringu procesu usuwania

wyrobów
zawierĄących azbest (wojewodzka baza danych o wyrobach i odpadach zawierających
azbest WBDA)
Aktualizacja inwentaryzaĄi wyrobów azbestowych, z wykorzystaniem Elektronicznego
Systemu lnformacji Przestzennej monitoringu proces usuwania wyrobów zawierających
azbest (wojewódzkabaza danych o wyrobach i odpadach zawierających WBDA)
Aktualizacja gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest
budynków mieszkalnych i gospodarczych
Usuwanie wyrobów zawierających azbest
lub oczyszczenie terenu nieruchomości z odpadów zawierających azbest
Prowadzenie ewidencji usuwania wyrobów zwierających azbest

z

Program wskazuje posiadaczom materiałów zawierających azbest sposób postępowania z
tymi wyrobami. Działania uzaleŻnione są od wyniku oceny stanu technicznego i możliwości
bezpiecznego użytkowania wyrobów z azbestem.
lnwentaryzację i identyfikację wyrobow zawierających azbeśt powinien dokonaĆ właściciel
lub zaządca budynku, a wyniki pzeglądu powinny być udokumentowane W ,,ocenie stanu i
24
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możliwościbezpiecznego użytkowania Wyrobów zawierających azbest'' (zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające rczporządzenie

W sprawie sposobów

i

warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania WyrobóW

zawierających azbest).
W zależnościod Wynikow oceny Wyroby zawierające azbest mogą byc dalej użytkowane lub
unieszkodliwione. W Aktualizacji Programu opisane są
musza być zdemontowane
procedury dotyczące szczegółowego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest na
poszczególnych etapach (posiadacz, demontaż, transpoń, unieszkodliwianie).

i

Pzedstawione zostały akty prawne krajowe.
5.4. Niedostatki i braki materiałów utrudniające ocenę szkodliwego oddziah7wania na

środowisko ustaleń Programu

W trakcie prac nad proj. Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla gminy
Gózd opierano się na wszelkich dostępnych materiałach dotyczących przepisów prawnych

postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz na iloŚci zinwentaryzowanego azbestu
na terenie całejgminy.

W trakcie opracowywania Prognozy stwierdzono brak określenia stopnia pilnościusunięcia
wyrobów zawierających azbest, a ta}<ze liczby obiektów budowlanych objętych
inwentaryzacją.

Podczas wdrażania działań Aktualizacji Programu zakłada się wykorzystanie obecnie
znanych i używanych metod, technik, technologii usuwania i unieszkodliwiania azbestu.
Program nakreślaszacunkowe koszty usuwania azbestu z terenu gminy.

Pzed stawi o ny został s ch

e m

at zarządzania

P ro g ra m e

m'

Samorząd gminny:

-

_
-

-

gromadzenie przez wójta, burmistza, prezydenta miasta informacji o ilości,rodzaju i
miejscach występowania azbestu i wyrobów zawierających azbest oraz przekazywanie
jej do marszałka województwa z wykorzystaniem dostępnego narzędzia

www.bazaazbestowa.pl,

'

informatycznego
przygotowywanie i aktualizacja programów usuwania wyrobów zawierĄących azbest,
także w ramach planów gospodarki odpadami,
organizowanie szkoleń lokalnych w zakresie usuwania wyrobow zawierĄących azbest z
terenu nieruchomości bez kozystania z usług wyspecjalizowanych firm,

organizowanie usuwania wyrobów zawierających azbest przy wykozystaniu
pozyskanych na ten cel środków krajowych lub unijnych z uwzględnieniem zasad

zawartych w Programie,

inspirowanie właściwejpostawy obywateli W zakresie obowiązków związanych z
usuwan iem wyro bów zawier Ąących azbest,
wspołpraca 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 przetwazania odpadów
zawierających azbest'
współpraca z mediami w celu propagowania odpowiednich inicjatyw społecznych oraz
rozpowszechniania informacji dotyczącychzagroŻeń powodowanych przez azbest,
współp raca z organizacjami społecznymi wspierającymi'realizacje Programu,
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organami kontrolnymi (inspekcja sanitarna, inspekcja pracy, inspekcja
nadzoru budowlanego, inspekcja ochrony Środowiska)
Wszystkie opisane w Aktuatizacji Programu działania pozwolą W sposób bezpieczny dla
środowiska orazludzi pozbyć się sie WyrobóW zawierających azbest do 2032 roku.
5.

Wspołp raca

5. od dziaĘwa

z

n

i

a tra

n s

g ra n i cz n

e nł,tiązane z r ealizacją

P ro g ra m

u

na

środowisko
planowanych pzedsięwzięć wynika z Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w
kontekście transgranicznym, spoządzonej w Espoo dnia 25 lutego 1991 roku'
te
Specjalnej analizie powinny podlegac inwestycje zlokalizowane blisko granic, a takŹe
realizowane datej, ale ze względu na rozmiar przedsięwzięcia mogące powodować znaczące

obowiązek rozwaŻania mozliwości transgranicznego oddziaływania

emisje lub zmiany w środowisku.

Gmina Gózd nie jest położonaW obszarze przygranicznym, a realizacja proj. Programu
konsekwencji
Usuwania Wyrobów Zawiera1ących Azbest dla gminy Gózd nie tworzy żadnych
posiadac
znaczenie
dla ewentualnych skutków środowiskowych, których charakter mógłby
Aktualizacji
transgraniczne. Skala przedsięwzięc zaproponowanych do realizacji w ramach
pzedsięwzięć
Programu ma charakter lokalny i ewentualne negatywne oddziaływanie tych
będzie miało zasięg lokalny'

Na etapie Prognozy stwierdzon o, Że realizacja Aktualizacji Programu nie wskazuje

na

objąó
możliwośónegatywnego transgranicznego oddziaływania na środowisko,mogącego
terytorium innych państw.

INFoRMAGJE KoŃcoWE
programu
6.{. Metody wykorzystane przy opracowaniu prognozy i analizie realizacji
Pzy opracowywaniu Prognozy oddziaływania na środowisko dla proj. Programu Usuwania
Wyiobów ZawierĄących Azbest dla gminy Gózd posłużonosię następującymi metodami:
_ aby w pełni ocenió czy poddawany prognozie dokument zawiera elementy zapewniające
ochronę środowiska kierujące się zasada zrÓwnowaŻonego rozwoju,
- zbadano zależnośóAktualizacji Programu z dokumentami strategicznymi wyższego

6.

_
-

a (ws pólnotowych, krajowych, wojewódzkich),
pzeprowadzono w Aktualizacji Programu analizę zgodności dokumentu z dokumentami
regionalnYmi: gminnYmi,
W bezpośrednimbadaniu prognozy Aktualizacji Programu posłuŻono sie metodą
matrycy interakcji: Wpływ danego działania na poszczególne komponenty
szcze

bt

spoządzenia

środowiska naturalnego oznaczono określonym symbolem'

6.2. Metody analizy realizacji skutków Programu

Zasadnicze znaczenie w monitorowaniu skutkow proj. Programu Usuwania Wyrobow
Zawierających Azbest dla gminy Gózd posiada Uząd Gminy'
W Aktualizacji Programu w cetu dokładnego zaplanowania oraz przeprowadzenia ze
zawierających azbest
szczególnym zachowaniem zasad bezpieczeństwa usunięcia wyrobów
- 2032 oraz
został pzedstawiony dokładny harmonogram realizacji zadań na lata 2012
formy
przewidziany został monitoring. Składają się na niego wykozystywane dotychczasowe
i miejscach występowania
danych pochodzące z kontroli WloS, informacje o rodzaju, ilości
za poprzedni
*yróoó* zawierających azbest przedkładane Marszałkowi.do dnia 31 marca
2009 r' w
lipca
z dnia 23
rok kalenda rzowy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Srodowiska

Ż6
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Prognoza oddziaływania na Środowisko Programu Usuwania Wyrobów
Gózd - aktualizacja

sprawie sposoÓu pnedkładania marszałkowi Wojewodztwa informacji

o

Występowaniu

środowi ska.
sub stancji stwarzaj ących szczegó! ne zag roŻenie dl a

odpowiednio
Posiadacze WyrobóW zawieru!ących azbest będą Wzekazywaó informacje
do właściwegoterytorialnie
marszałkowi (osoby prawne) lub wojtowi (osoby fizyczne) oraz
tych informacji będzie
lnspektoratu Nadzorowi Budowlanemu. Szczegółowa kontrola
Budowlany oraz Wojewódzki
dokonywan a przezwłaściwyterytorialnie lnspektorat Nadzoru
o wyrobach
lnspektorat ochrony Śrojowiśra. Wójt pzekazuje zebrane informacje
Bazie
Wojewódzkiej
jest
w
ich zapis
zawierającycn azoest Marszałkowi, gdzie dokonywany
Danych.

jego

nadzorował
Uząd będzie projektował sprawozd ania z realizaĄi Aktualizacji Programu,
potrzeby' Monitorowane będą
realizacje oraz na bieżąco aktualizował, jeślizaistnieją takie

pzeprowadzania pzedsięwzięÓ'
środowiskowe skutki pzLprowadzania,bądżzaniechania

sTREszGzENlE W JĘZYKU NlEsPEcJALlswczNYM
pażdziernika 2008 r. o udostępnianiu
Prognoza powstała w związku z art' 46 ustawy z dnia 3
w ochronie środowiska oraz o
informacji o środowiskuijego ochronie, udziale społeczeństwa

7.

ocenach oddziaływania na środowisko'

w środowisku, jakie
Nadzędnym celem Prognozy jest określenie potencjalnych skutków
wyrobów zawierających
mogą wystąpiÓ po wdrozeniu zapisów proj. Programu usuwania
azbest dla gminY Gozd'
\N Prognozie opisane zostały poszczególne zagadnienia ujęte w Aktualizacji Programu'
\N Prognozie pzedstawiono powiązania
Pokazuje ona również podstawowe cele Programu.
jak:
Programu z innymi dokumentami strategicznymi takimi
_ Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2oo9 - 2012z uwzględnieniem perspektyw na lata

-

z perspektywą do 2016 roku
Krajowy Plan Gospodarki Odpadami KPGO 2014
Program u oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009

- 2032

oraz problemy jego ochrony
Zawarty w Prognozie został takŻe istniejący stan środowiska

punktu widzenia realizacji Aktualizacji Programu

ze

z

szczegótnym uwzględnieniem terenów

oddziaływania podlegających ochronie. Pzedstawiono także pzewidywane znaczące
średnioterminowe i
bezpośrednie, pośrednie wtórne, skumulowane, krótkoterminowe,
długoterminowe, stałe, chwilowe, pozytywne i negatywne

na następujące zagadnienia:

-

stwozenie

działania Aktu. Programu.

i aspekty środowiska:

-

na temat azbestu, jego

bezpiecznego
na nielegalne zachowania
użytkowania i usuwania (likwidacja, przyzwolenia społecznego
do m'in' lasów),
zwięanez azbestem - nieuprawniony demontaŻivlyrzucanie odpadow
pzepisów prawnych
stwozenie właściwychwarunków do wdrożenia obowiązujących
oraz dobrych praktyk związanych z wyrobami azbestowymi'
okresie
spzyjających warunków usuwania wyrobów azbestowych w całym

zwiększenie zakresu wiedzy mieszkańców

różnÓrodnośc biologiczna,
ludzi,
zwierzęta,
27
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_

-

_

2032 dla gminy

rośliny,
Wodę,

powietze,
powieŻchnie ziemi,
krajobraz,
klimat,
zasoby naturalne,
zabytki,
dobra materialne,

ograniczanie
Prognozie pzedstawiono rozwiązania mające na celu zapobieganie,
Że ich
stwierdzono'
negatywnych oddziaływań na Środowisko, na podstawie, których
biologicznej
realizaila spowoduje poprawę, jakościśrodowiska, zachowanie różnorodnoŚci
oraz dziedzictwa pzyrodniczo - kulturowego'

W
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