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1. Wprowadzenie 

 
1.1. Podstawa prawna i cel opracowania prognozy 
 

Podstawę prawną sporządzenia niniejszej „Prognozy oddziaływania na środowisko 

Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z tereniu Miasta i Gminy Parczew na 

lata 2010-2015 z perspektywą do roku 2032”, zwanej dalej PROGNOZĄ jest art. 46 ustawy  

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. U. z 2008 Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.). 

Artykuł ten zobowiązuje organy administracji opracowujące projekty polityk, strategii, 

planów lub programów obowiązek przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny 

oddziaływania na środowisko skutków realizacji tych dokumentów. Związane jest to ze 

stosowaniem w prawodawstwie polskim postanowień Dyrektywy 2001/42/WE z 27 czerwca 

2001 roku w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko. 

Zgodnie z art. 46  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 przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko wymagają projekty: 

„strategii rozwoju regionalnego (…) polityki, strategie, plany lub programy dotyczące  

w szczególności przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, 

gospodarki odpadami, gospodarki przestrzennej, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki 

i wykorzystania terenu, opracowywane lub przyjmowane przez organy administracji (…) 

polityk, strategii, planów lub programów, których realizacja może spowodować znaczące 

oddziaływanie na obszar natura 2000”. 

Nadrzędnym celem Prognozy jest określenie potencjalnych skutków w środowisku, 

jakie mogą wystąpić po wdrożeniu zapisów „Programu usuwania wyrobów zawierających 

azbest z tereniu Miasta i Gminy Parczew na lata 2010-2014 z perspektywą do roku 2032”, 

zwanego dalej PROGRAMEM, jak również sformułowanie zaleceń o charakterze 

przeciwdziałania lub minimalizacji dla wszelkich jego negatywnych oddziaływań. Prognoza 

winna wspierać proces decyzyjny dla realizacji inwestycji ingerujących w stan środowiska.  
 

Celem przeprowadzenia niniejszej Prognozy było: 

- ocena stopnia i sposobu uwzględnienia zagadnień ochrony środowiska  

we wszystkich częściach „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest  

z tereniu Miasta i Gminy Parczew”, 

- ocena potencjalnych skutków środowiskowych wdrażania zapisów Programu. 
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1.2. Zawarto ść merytoryczna prognozy 

 
Zgodnie z art. 51 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 

ocena powinna: 

1) zawierać: 

a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego 

powiązaniach z innymi dokumentami, 

b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 

c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji 

postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, 

d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 

e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym, 

2) określać, analizować i oceniać: 

a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku 

realizacji projektowanego dokumentu, 

b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 

oddziaływaniem, 

c) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji 

projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających 

ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 

d) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, 

wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, 

oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione 

podczas opracowywania dokumentu, 

e) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, 

pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe  

i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot 

ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na 

środowisko, a w szczególności na: 

- różnorodność biologiczną, 

- ludzi, 

- zwierzęta, 

- rośliny, 

- wodę, 

- powietrze, 



        „PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROGRAMU USUWANIA  WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH 
                         AZBEST Z TERENU MIASTA I GMINY PARCZEW na lata 2010-2014 zz  ppeerrssppeekkttyywwąą  ddoo  rrookkuu  22003322””  

 

 5/43 

 

- powierzchnię ziemi, 

- krajobraz, 

- klimat, 

- zasoby naturalne, 

- zabytki, 

- dobra materialne, 

- z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między 

oddziaływaniami na te elementy, 

 

3) przedstawiać: 
 

a) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację 

przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem 

realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony 

obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, 

b) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot 

ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru - rozwiązania 

alternatywne do rozwiązań zawartych 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 

napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej 

wiedzy. 
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2. Analiza zawarto ści „Programu usuwania wyrobów zawieraj ących azbest  

z tereniu Miasta i Gminy Parczew na lata 2010-2014 z perspektyw ą do roku 

2032” 
 

2.1.   Zawarto ść Programu 
 

„Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Parczew 

na lata 2010-2014 z perspektywą do roku 2032” jest długofalową strategią w gospodarce 

odpadami dla Miasta i Gminy Parczew, która będzie aktualizowana i rozszerzana o nowe 

zadania wynikające ze zmian zachodzących w gospodarce odpadami zawierającymi azbest. 

Program jest dokumentem, który ma zagwarantować oczyszczenie terenu Miasta  

i Gminy Parczew z wyrobów zawierających azbest w terminie do 2032 roku, wyeliminowanie 

spowodowanych azbestem negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców, a także 

likwidacji oddziaływania azbestu na środowisko. 

„Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy 

Parczew”, po uzyskaniu wymaganych opinii, zostanie przyjęty Uchwałą Rady Miasta  

w Parczewie. 

Założenia Programu są spójne z dokumentami wyższego szczebla, jakimi są: 

„Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032” oraz „Program Usuwania 

Wyrobów Zawierających Azbest dla Terenu Województwa Lubelskiego na lata 2009-2032. 

 

Celem Prognozy jest określenie skutków dla środowiska wynikających z realizacji 

ustaleń „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy 

Parczew na lata 2010-2014 z perspektywą do roku 2032”. 

 

W programie zostały przedstawione następujące zagadnienia: 
 

� Cele i zadania Programu. 
 

W rozdziale przedstawione zostały podstawowe cele, w tym cel nadrzędny, którym 

jest bezpieczne dla zdrowia ludzi usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest  

z terenu Miasta Parczew oraz zdeponowanie ich na wyznaczonych składowiskach lub 

unieszkodliwienie innymi metodami spełniającymi wymagania najlepszych dostępnych 

technik (BAT), a  przez to wyeliminowanie ich negatywnego oddziaływania na zdrowie ludzi  

i środowisko naturalne. Oprócz tego zostały przedstawione w punktach cele operacyjne oraz 

podstawowe zadania Programu.  
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� Zagro żenia zwi ązane z azbestem. 
 

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 

przedstawiony został wpływ azbestu na organizm ludzki, rodzaje narażenia  oraz choroby 

powodowane przez azbest. Następnie pokazano rodzaje zanieczyszczenia  środowiska 

azbestem z podziałem na źródła naturalne, przetwórstwo azbestu i eksploatację wyrobów 

zawierających azbest oraz postępowanie z wyrobami zawierającymi azbest. Kolejna część 

rozdziału poświęcona została procedurom dotyczącym bezpiecznego postępowania  

z wyrobami zawierającymi azbest. 

 
� Przepisy prawne dotycz ące post ępowania z wyrobami i odpadami zawieraj ącymi 

azbest i obowi ązki z nich wynikaj ące. 
 

W rozdziale opisano następujące zagadnienia: 

- Krajowe akty prawne, 

- Europejskie akty prawne, 

- Zasady postępowania z wyrobami zawierającymi azbest w aspekcie obowiązującego 

prawa w oparciu o obowiązujące ustawy i rozporządzenia dotyczące azbestu  

i wyrobów zawierających azbest, 

- Obowiązki właścicieli i zarządzających obiektami, instalacjami i urządzeniami 

zawierającymi azbest, 

- Obowiązki wykonawcy prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających 

azbest, 

- Zasady postępowania przy transporcie odpadów zawierających azbest, 

- Zasady unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. 

 
� Zadania samorz ądu lokalnego w zakresie post ępowania z azbestem. 
 

W rozdziale zostały przedstawione zadania wynikające z „Programu Oczyszczania 

Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032”, Zadania wynikające z „Planu Gospodarki Odpadami 

dla Województwa Lubelskiego 2011”, w tym zadania poszczególnych szczebli samorządu 

terytorialnego i system zarządzania Programem. 
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� Gospodarowanie wyrobami i odpadami zawieraj ącymi azbest w Mie ście  i Gminie 

Parczew. 
 

Wskazany rozdział przedstawia dokładną charakterystykę miasta i gminy, 

podstawowe dane takie jak powierzchnia, ilość mieszkańców i inne istotne dane społeczno-

gospodarcze i środowiskowe. W następnej części pokazano rozmieszczenie i ilość odpadów 

zawierających azbest z podziałem na poszczególne miejscowości. Odpady występują  

w postaci płyt azbestowo-cementowych. Płyty dzielą się na faliste oraz płaskie. Wg wyliczeń 

na terenie miasta i gminy występuje 319 871 m2 płyt azbestowych, w tym 276 906 m2 płyt 

falistych i 42 875 m2 płyt płaskich, co stanowi 5 179 ton. Na terenach wiejskich znajduje się 

242 873 m2 a na obszarach miejskich 76 908 m2 odpadów zawierających azbest. 

 
� Składowiska odpadów azbestowych. 
 

Rozdział opisuje metodę unieszkodliwiania D5 załącznika ustawy o odpadach, czyli 

składowanie. W dalszej części zostało opisane składowisko odpadów zawierających azbest 

w Kraśniku, które przyjmuje odpady z terenu całego województwa. Składowisko składa się  

z 10 wydzielonych kwater. Całkowita pojemność składowiska wynosi 169 991 m3. Na chwilę 

obecną wypełnione są 3 kwatery składowiska.  

 
� Strategia usuwania wyrobów zawieraj ących azbest i unieszkodliwiania odpadów 

azbestowych. 

Rozdział przedstawia strategię usuwania wyrobów zawierających azbest  

i unieszkodliwiania odpadów azbestowych z obszaru Miasta i Gminy Parczew opartą na 

następujących zagadnieniach: 

- Inwentaryzacja, 

- Baza danych, 

- Aktualizacja bazy danych, 

- Przepływ informacji, 

- Monitoring usuwania wyrobów azbestowych, 

- Edukacja ekologiczna, 

- Monitoring realizacji programu, 

- Usuwanie wyrobów zawierających azbest. 

 

� Harmonogram realizacji „Programu usuwania wyrobów z awieraj ących azbest  

z terenu Miasta i Gminy Parczew na lata 2010-2014 z  perspektyw ą do roku 2032”.  
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� Koszty realizacji Programu. 
 

Rozdział opisuje koszty związane z realizacją Programu. Są to głównie koszty 

związane z usunięciem wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Parczew. 

Wiążą się one z kosztami poniesionymi na demontaż, transport  oraz unieszkodliwienie 

metodą D5 (składowanie). 

Koszt usunięcia wyrobów zawierających azbest według informacji uzyskanych  

w 2010 r. od lubelskiech firm kształtuje się na poziomie 15-17 zł/m2 netto. Na cenę składają 

się koszty zdjęcia, pakowania, transportu i utylizacji odpadów.  

Na terenie Miasta i Gminy Parczew znajduje się ok. 319 781 m2  wyrobów 

zawieranych azbest,  z czego ok. 28% stanowią budynki mieszkalne. 

Przyjmując ceny obowiązujące w czasie opracowywania Programu całkowity koszt 

usunięcia wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Parczew wynosi  

ok. 5 116 tys. zł. Do tych kosztów należy doliczyć podatek VAT, który dla budynków 

mieszkalnych wynosi 7%, dla pozostałych 22%.  

 
� Harmonogram czasowo-finansowy wdro żenia „Programu usuwania wyrobów 

zawieraj ących azbest z terenu Miasta i Gminy Parczew na lata  2010-2014  

z perspektyw ą do roku 2032”. 
 

Rozdział zawiera harmonogram czasowo - finansowy wdrożenia Planu na obszarze 

Miasta i Gminy Parczew. Uwzględnia zarówno planowane przedsięwzięcia związane  

z usunięciem wyrobów zawierających azbest z analizowanego obszaru, jak również 

szacunkowe koszty związane z realizacją, całego Programu. Dodatkowo wskazuje on 

jednostki odpowiedzialne za wdrażanie poszczególnych zadań określonych w niniejszym 

opracowaniu. 22 letni okres usunięcia wyrobów azbestowych został podzielony na podokresy 

2010 - 2014, 2015 – 2022, 2023 -2032. 

 

� Możliwo ści pozyskania środków finansowych na działania zwi ązane z usuwaniem 

azbestu oraz składowaniem odpadów zawieraj ących azbest z terenu Miasta  

i Gminy Parczew . 

 

W rozdziale tym przedstawiono potencjalne źródła finansowania przedsięwzięć  

z następujących programów, funduszy i instytucji finansowych: 
 

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007- 2013, 

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, 

- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, 
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- Fundusz Spójności,  

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, 

- Fundacja EkoFundusz, 

- Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, 

- Bank Ochrony Środowiska, 

- Bank Gospodarki Żywieniowej. 
 

� Część wdro żeniowa. 
 

Rozdział zawiera opis organizacji zarządzania Programem i koncepcję oraz schemat 

zarządzania Programem, monitoring Programu i zmiany w Programie. 

 

Program kończy się podsumowaniem, spisami tabel, schematów, zdjęć, wykazem 

bibliografii oraz załączników. 

 

2.2. Cele Programu 
 

Cel nadrz ędny Programu 
 

Nadrzędnym celem Programu  jest: „Bezpieczne dla zdrowia ludzi usunięcie azbestu  

i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Parczew oraz zdeponowanie ich na 

wyznaczonych składowiskach lub unieszkodliwienie innymi metodami spełniającymi 

wymagania najlepszych dostępnych technik (BAT), a przez to wyeliminowanie ich 

negatywnego oddziaływania na zdrowie ludzi i środowisko naturalne”. 

 

Cel ten pozostaje w ścisłej relacji z celami zdefiniowanymi w „Programie 

Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032”. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe  

w perspektywie długoterminowej (do 2032 roku) poprzez usunięcie  z terenu Miasta i Gminy 

Parczew stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest. 

 

Cele operacyjne Programu 
 

1. Zorganizowanie, wdrożenie i sukcesywne udoskonalanie lokalnego systemu usuwania 

wyrobów zawierających azbest. 

2. Realizacja działań edukacyjno-informacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży oraz 

szkolenia pracowników administracji. 

3. Podniesienie świadomości mieszkańców miasta i gminy odnośnie zagrożeń 

powodowanych przez wyroby zawierające azbest. 
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4. Oczyszczanie terenu miasta i gminy z azbestu poprzez usuwanie stosowanych od wielu 

lat wyrobów zawierających azbest. 

5. Wyeliminowanie negatywnego oddziaływania azbestu na zdrowie mieszkańców miasta  

i gminy oraz środowisko naturalne. 

6. Monitoring realizacji programu w postaci ewidencji rodzaju i ilości usuniętych wyrobów 

zawierających azbest. 

 

Cele zostaną osiągnięte poprzez realizację poniższych zadań zawartych  

w Programie: 
 

1. Inwentaryzacja i utworzenie bazy danych o lokalizacji i ilości istniejących wyrobów 

zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Parczew. 

2. Określenie harmonogramu zadań oraz oszacowanie kosztów likwidacji wyrobów 

azbestowych. 

3. Edukacja mieszkańców w zakresie szkodliwości azbestu i obowiązków dotyczących 

postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz sposobów bezpiecznego ich 

usuwania oraz unieszkodliwiania. 

4. Zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz wynikającymi z nich 

procedurami dotyczącymi postępowania z wyrobami zawierającymi azbest. 

5. Mobilizowanie właścicieli budynków do usunięcia wyrobów zawierających azbest, 

poprzez system pomocy edukacyjnej i finansowej. 

6. Podjęcie działań w kierunku pozyskania funduszy ze źródeł zewnętrznych na 

realizację Programu. 

7. Pomoc w poszukiwaniu źródeł finansowania osobom fizycznym i przedsiębiorcom  

na wymianę pokryć dachowych i elewacji z azbestu. 

8. Eliminacja możliwości powstawania „dzikich” wysypisk z odpadami zawierającymi 

azbest. 

9. Eliminacja wyrobów zawierających azbest składowanych w gospodarstwach 

domowych. 

10. Bieżący monitoring realizacji Programu i okresowe  raportowanie jego realizacji 

władzom samorządowym oraz mieszkańcom. 

11. Okresowa weryfikację i aktualizację Programu. 

 

Przyjmuje się, ze powyższe zadania mają zagwarantować rzeczywiste usunięcie 

azbestu z terenu Miasta i Gminy Parczew do końca 2032 roku (zgodnie z obowiązującymi 

przepisami). 
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2.3. Powi ązania Programu z innymi dokumentami strategicznymi 
 

Podstawowym dokumentem określającym ramy prawne gospodarki odpadami w Unii 

Europejskiej jest Dyrektywa Rady 74/442/EEC, nakładająca na państwa członkowskie 

obowiązek zapewnienia odzysku i usuwania odpadów w sposób nie zagrażający życiu 

ludzkiemu oraz nie powodujący szkód w środowisku. Ponadto nakłada ona obowiązek 

zapobiegania tworzeniu się lub ograniczaniu ilości odpadów i ich szkodliwości. 

 

Polityka ekologiczna pa ństwa na lata 2007 – 2010 z uwzgl ędnieniem perspektywy na 

lata 2011-2014 
 

Głównym celem polityki ekologicznej państwa w zakresie gospodarki odpadami jest 

zapobieganie powstawaniu odpadów poprzez redukcję ilości powstających odpadów „u 

źródła”, odzyskiwanie surowców, ponowne wykorzystanie odpadów oraz bezpieczne dla 

środowiska końcowe unieszkodliwianie odpadów niewykorzystanych.  

Kierunki działań na lata 2007 – 2010 określone w/w dokumencie mające na celu 

zapewnienie czynnego uczestnictwa w tworzeniu mechanizmów prawnych i systemowych 

Unii Europejskiej w zakresie gospodarki odpadami są następujące: 

- wspieranie działań podejmowanych przez instytucje publiczne i podmioty prywatne 

przyczyniających się do ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów oraz 

zwiększające ilości opadów poddanych odzyskowi, w tym recyklingowi i zmniejszaniu 

ilości odpadów kierowanych na składowiska, 

- kontynuacja badań nad nowymi technologiami, przyczyniającymi się do zapobiegania 

i minimalizacji powstawania odpadów oraz zmniejszania ich negatywnego 

oddziaływania na środowisko, 

- wspieranie wprowadzania niskoodpadowych technologii produkcji, zapewniających 

wykorzystanie możliwie wszystkich składników stosowanych surowców, 

- intensyfikacja edukacji ekologicznej promującej minimalizację powstawania odpadów 

i właściwego postępowania nimi oraz prowadzenie skutecznej kampanii informacyjno 

-edukacyjnej w tym zakresie, 

- wypracowanie i monitorowanie rzeczywistych wskaźników nagromadzenia  

i morfologii odpadów celem zdiagnozowania potrzeb w zakresie gospodarowania 

odpadami, 

- objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanymi systemami zbierania odpadów 

oraz zapewnienie przepływu strumieni odpadów zgodnie z uchwalonymi planami 

gospodarki odpadami, 
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- wspieranie wdrażania efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii 

odzyskiwania i unieszkodliwiania odpadów, w tym technologii pozwalających na 

odzyskiwanie energii zawartej w odpadach w procesach termicznego  

i biotermicznego ich przekształcania, 

- weryfikacja lokalizacji dotychczas istniejących składowisk odpadów oraz 

eliminowanie uciążliwości dla środowiska związanych z ich składowaniem, w tym 

zamykanie i rekultywacja składowisk niespełniających wymogów prawa, 

- wzmocnienie kontroli podmiotów odbierających odpady od wytwórców oraz 

podmiotów posiadających instalacje do odzyskiwania i unieszkodliwiania odpadów, 

- wprowadzenie instrumentów finansowych umożliwiających realizację zadań  

w zakresie gospodarki odpadami przez jednostki samorządu terytorialnego  

i dyscyplinujących samorządy w zakresie wykonywania przez nie tych obowiązków. 
 

Ponadto podejmowane będą działania w celu stworzenia systemu efektywnego 

egzekwowania przepisów w zakresie gospodarki odpadami oraz wprowadzaniu i wdrażaniu 

instrumentów finansowych umożliwiających realizację zadań przez jednostki samorządu 

terytorialnego. 

Celami średniookresowymi określonymi w Polityce ekologicznej państwa są: 
 

- utrzymanie tendencji oddzielenia wzrostu ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu 

gospodarczego kraju PKB, 

- zwiększenie udziału odzysku, w tym odzyskanej energii z odpadów, zgodnego  

z wymaganiami ochrony środowiska, 

- zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowiska odpadów,  

z ograniczeniem do 2013 r. ilości składowanych odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji do nie więcej niż 50% masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r., 

- zamknięcie do końca 2009 r. wszystkich składowisk niespełniających standardów 

Unii Europejskiej, 

- wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów, 

- całkowite wyeliminowanie i unieszkodliwienie PCB do 2010 r., 

- rozbudowa systemu odzysku i unieszkodliwiania zużytego sprzętu elektrycznego  

i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów ukierunkowanego na całkowite 

wyeliminowanie ich składowania, 

- zapewnienie skuteczności działania systemu zbierania i demontażu pojazdów 

wycofanych z eksploatacji oraz odzysku, w tym recyklingu, odpadów powstających z 

pojazdów wycofanych eksploatacji,  

- stworzenie kompleksowej bazy danych o wprowadzanych na rynek produktach i 

gospodarce odpadami w Polsce. 
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Krajowy Plan Gospodarki Odpadami KPGO 2010 
 

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010 uchwalony został przez Radę Ministrów 

Uchwałą nr 233 z 29 grudnia 2006 r. (M.P. z 2006 r. Nr 90, poz. 946). Określono w nim 

następujące cele główne: 
 

- utrzymanie tendencji oddzielenia wzrostu ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu 

gospodarczego kraju wyrażonego w PKB, 

- zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów, 

zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska, 

- zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowiska odpadów, 

- zamknięcie do końca 2009 r. wszystkich krajowych składowisk niespełniających 

wymagań technicznych, 

- wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów, 

- stworzenie kompleksowej bazy danych o wprowadzanych na rynek produktach  

i gospodarce odpadami w Polsce. 

 

„Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009  - 2032” 
 

„Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032” ustanowiony został 

przez Radę Ministrów uchwałą  Nr 122/2009  z dnia 14 lipca 2009 r.  

„Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” jest kontynuacją  

i aktualizacją celów oraz działań ustalonych w „Programie usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” przyjętym przez Radę Ministrów  

w dniu 14 maja 2002 r., do którego opracowania została zobowiązana Rada Ministrów  

w drodze przyjętej przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Rezolucji z dnia 19 czerwca 1997 r. -  

w sprawie programu wycofania azbestu z gospodarki (M.P. Nr 38, poz. 373): 

- usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest; 

- minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością 

azbestu na terytorium kraju; 

- likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. 
 

Określa jednak nowe zadania niezbędne do oczyszczenia kraju z azbestu w okresie 

24 lat, wynikające ze zmian gospodarczych i społecznych, jakie nastąpiły m.in. w związku ze 

wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej. 

Realizuje wnioski zawarte w „Raporcie z realizacji w latach 2003-2007 Programu 

usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” 

poprzez wprowadzenie priorytetowych zadań legislacyjnych, uruchomienie wsparcia 



        „PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROGRAMU USUWANIA  WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH 
                         AZBEST Z TERENU MIASTA I GMINY PARCZEW na lata 2010-2014 zz  ppeerrssppeekkttyywwąą  ddoo  rrookkuu  22003322””  

 

 15/43 

 

finansowego dla działań prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz 

usprawnienie systemu monitoringu realizacji Programu. 
 

Program grupuje zadania przewidziane do realizacji na poziomie centralnym, 

wojewódzkim i lokalnym, w pięciu blokach tematycznych: 
 

1) Zadania legislacyjne, 

2) Działania edukacyjno-informacyjne obejmujące: działania skierowane do dzieci  

i młodzieży, szkolenia pracowników administracji rządowej i samorządowej, 

opracowywanie materiałów informacyjnych i edukacyjnych, ocenę i promocję 

technologii unicestwiania włókien azbestu w odpadach azbestowych, organizację 

krajowych i międzynarodowych szkoleń, seminariów, konferencji, kongresów i udział 

w nich, 

3) Zadania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest obejmujące: usuwanie 

wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych, oczyszczanie terenów 

nieruchomości, oczyszczanie obiektów użyteczności publicznej, miejsc publicznych, 

terenów byłych zakładów produkujących wyroby zawierające azbest, budowę 

składowisk odpadów azbestowych oraz budowę instalacji i urządzeń do unicestwiania 

włókien azbestu w odpadach azbestowych, zadania wspierające, w tym wsparcie 

finansowe opracowywania programów usuwania wyrobów zawierających azbest oraz 

oczyszczania terenów z azbestu na wszystkich szczeblach, 

4) Monitoring realizacji Programu w postaci elektronicznego Systemu Informacji 

Przestrzennej monitoringu procesu usuwania wyrobów zawierających azbest, 

5) Działania w zakresie oceny narażenia i ochrony zdrowia, w tym działalność Ośrodka 

Referencyjnego Badań i Oceny Ryzyka Zdrowotnego Związanych z Azbestem. 

 

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskieg o 2011 
 

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego 2011 został uchwalony 

przez Sejmik Województwa Lubelskiego uchwałą Nr XXV/435/08 z dnia 27 października 

2008 r. w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska województwa lubelskiego na 

lata 2008-2011 z perspektywą do roku 2015 oraz „Planu gospodarki odpadami dla 

województwa lubelskiego 2011”. 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251  

z późn. zm.), wprowadziła obowiązek opracowania planów gospodarki odpadami, które 

podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 4 lata. „Plan gospodarki odpadami dla województwa 

lubelskiego” został przyjęty uchwałą Nr IX/134/03 przez Sejmik Województwa Lubelskiego  

w dniu 16 czerwca 2003 r. Aktualizacją dokumentu jest „Plan gospodarki odpadami dla 

województwa lubelskiego 2011” zgodny z obowiązującymi aktami prawnymi z zakresu 
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gospodarki odpadami oraz z Krajowym planem gospodarki odpadami 2010, przyjęty przez 

Radę Ministrów Uchwałą Nr 233 z dnia 29 grudnia 2006 r. (M.P. Nr 90, poz. 946). 

„Plan gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2011” obejmuje wszystkie 

rodzaje odpadów powstających na obszarze województwa oraz przywożonych na jego 

obszar, a w szczególności odpady komunalne z uwzględnieniem odpadów ulegających 

biodegradacji, odpady opakowaniowe, odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów 

budowlanych oraz infrastruktury drogowej, zużyte opony oraz odpady niebezpieczne, w tym 

pojazdy wycofane z eksploatacji, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, PCB, azbest, 

odpady medyczne i weterynaryjne, oleje odpadowe, baterie i akumulatory. 

 
Zadania samorz ądu województwa w zakresie gospodarki odpadami azbes towymi: 
 

L.p.  Zakres Termin 
realizacji Wykonawca 

1. 
Kontrole prac związanych z usuwaniem 

azbestu oraz kontrole budynków 
Działanie ciągłe Nadzór budowlany 

2. 
Akcja edukacyjno-informacyjna dotycząca 

możliwości finansowania i usuwania wyrobów 
zawierających azbest 

Działanie ciągłe Marszałek 

3. 
Inwentaryzacja budynków i urządzeń 

zawierających azbest 
2008 – 2009 

Właściciele nieruchomości, 
przedsiębiorcy 

4. 

Realizacja zadań w zakresie gospodarowania 
azbestem, określonych w „Programie 

usuwania wyrobów zawierających azbest dla 
terenu województwa lubelskiego” (2005). 

2008 – 2019 

Marszałek, starostowie, 
wójtowie, burmistrzowie  

i prezydenci miast, samorządy 
powiatowe i gminne 

5. 
Budowa składowisk odpadów zawierających 

azbest 2008 – 2019 Przedsiębiorcy, gminy 

 

„Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Parczew 

na lata 2010-2014 z perspektywą do roku 2032”  jest powiązany w zasadniczych punktach  

z w/w dokumentami strategicznymi krajowymi i wojewódzkimi odnoszącymi się do systemów 

gospodarki odpadami, ponieważ jego głównym celem jest „Bezpieczne dla zdrowia ludzi 

usunięcie azbestu  i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Parczew oraz 

zdeponowanie ich na wyznaczonych składowiskach lub unieszkodliwienie innymi metodami 

spełniającymi wymagania najlepszych dostępnych technik (BAT), a  przez to wyeliminowanie 

ich negatywnego oddziaływania na zdrowie ludzi i środowisko naturalne”. 
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3. Analiza stanu środowiska naturalnego 
 

Pełna analiza stanu środowiska przyrodniczego Miasta i Gminy Parczew dokonana 

została w szeregu obowiązujących dokumentach dotyczących rozwoju gospodarczego, 

społecznego i przestrzennego gminy, tj. w: „Miejscowym Planie Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Parczew ”, „Strategii Rozwoju Gminy Parczew na lata 2007-2015”, 

„Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Parczew na lata 2007-2015”, a także dokumentach 

tematycznych, tj.: „Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy 

Parczew na lata 2004-2014”. Dlatego też niniejsza Prognoza omawia jedynie wybrane 

zagadnienia związane ze środowiskiem na terenie gminy. 

 

3.1. Istniej ący stan środowiska oraz problemy jego ochrony z punktu widze nia 

realizacji Programu ze szczególnym uwzgl ędnieniem terenów podlegaj ących 

ochronie 
 

Różnorodno ść biologiczna, tereny chronione 
 

Na terenie Miasta i Gminy Parczew znajdują się obszary podlegające ochronie: 
 

� Obszar chroniony NATURA 2000 - Dolina Tyśmienicy PLB060004 i Lasy Parczewskie 

PLB060006, 

� Międzynarodowy Rezerwat Biosfery „Polesie Zachodnie” (MRBPZ), 

� Rezerwat „Jezioro Obradowskie”, 

� Pomniki przyrody (6 ożywionych pomników: wiąz szypułkowy rosnący na grobli stawów 

rybnych w Babiance, wiąz szypułkowy rosnący na grobli stawów rybnych „Prokop”, dwie 

lipy drobnolistne obok cmentarza wojennego w Tyśmienicy, grupa 5 dębów 

szypułkowych rosnących na skraju wsi Buradów (oddziały leśne 45 i 46 Leśnictwa Laski, 

Nadleśnictwa Parczew, dąb szypułkowy rosnący w pobliżu wsi Pohulanka (oddział 19 

Leśnictwa Laski, Nadleśnictwa Parczew), wiąz szypułkowy rosnący na działce we wsi 

Wierzbówka. 
 

W chwili obecnej na obszarze Gminy Parczew wyznaczone są dwa Obszary 

Specjalnej Ochrony  (OSO) utworzone dla ochrony siedlisk ptaków: OSO Dolina 

Tyśmienicy i OSO Lasy Parczewskie  oraz proponowany Specjalny Obszar Ochrony 

(SOO) Ostoja Parczewska (siedlisko wilka). 

Przedstawione poniżej krótkie opisy odnoszą się zarówno do zasięgów na terenie 

gminy, jak również do całych obszarów ochronnych. 
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Obszar Specjalnej Ochrony „Dolina Ty śmienicy PLB060004” 
 

Obszar obejmuje dolny i środkowy odcinek doliny Tyśmienicy (od Ostrowa Lubelskiego 

do Kocka) do ujścia rzeki do Wieprza o powierzchni 7 363,7 ha położony na terenie gmin: Kock 

(193,7 ha), Ostrów Lubelski (264,5 ha), Ostrówek (640,4 ha), Parczew (1 297,0 ha) , Siemień  

(1 556,2 ha), Borki (429,6 ha), Czemierniki (2 262,5 ha), Radzyń Podlaski - gmina wiejska  

(131,0 ha) i Wohyń (588,8 ha). 

Zmeliorowaną w większości dolinę zajmują wilgotne łąki z fragmentami turzycowisk oraz 

miejscowo występującymi zaroślami wierzbowymi i olszynami. Znajduje się tu kilka niewielkich 

kompleksów stawów, liczne torfianki i starorzecza oraz kompleks stawów w Siemieniu (790 ha – 

2 duże i 12 małych stawów). W tym kompleksie 20% powierzchni dużych stawów i 40-50% 

powierzchni wielu stawów małych zajęte jest przez szuwary trzcinowe i pałkowe. Otoczenie 

obszaru stanowią tereny rolnicze. 

Obszar obejmuje również  krasowe zapadlisko wypełnione torfem, zajęte przez torfowisko 

przejściowe porośnięte łozą z osiką i brzozą oraz otaczający je Las Wólczyński  

i skrawki pól uprawnych, a także doły potorfowe, zajęte obecnie przez kilkadziesiąt torfiarek. 

W ostoi ptasiej o randze europejskiej, występuje co najmniej 25 gatunków ptaków  

z Załącznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG, 13 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). W 

okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej następujących gatunków 

ptaków: batalion (PCK), bączek (PCK), bąk (PCK), bielik (PCK), błotniak łąkowy, błotniak 

stawowy, mewa czarnogłowa, mewa mała (PCK), podróżniczek (PCK), puchacz (PCK), rybitwa 

czarna, rybitwa rzeczna, sowa błotna (PCK), zielonka (PCK), cyranka, gęgawa, krakwa, 

krwawodziób, kulik wielki (PCK), perkoz rdzawoszyi, pustułka, rybitwa białoskrzydła (PCK), rycyk. 

W stosunkowo wysokim zagęszczeniu występuje bocian biały, dubelt (PCK), derkacz i rybitwa 

białowąsa (PCK). W okresie wędrówek duże koncentracje osiąga bielik, a stawy w Siemieniu są 

pierzowiskiem dla ok. 250-550 osobników łabędzia niemego. 

Ważna jest ostoja wydry Lutra lutra i kilku zagrożonych gatunków ryb. Wymienione 

gatunki roślin to gatunki prawnie chronione w Polsce. 

Wielkość występowania siedliska w ww. obszarze charakteryzuje poniższa tabela. 
 

Tabela 1. Stopie ń pokrycia poszczególnych klas siedlisk w OSO „Dolin a Tyśmienicy ” 

L.p. Klasy siedlisk Pokrycie siedliska w [%] 

1. Bagna 1,00 
2. Grunty orne 8,00 
3. Lasy iglaste 1,00 
4. Lasy liściaste 5,00 
5. Lasy mieszane 0,00 
6. Łąki i pastwiska 65,00 
7. Tereny luźno zurbanizowane 0,00 
8. Tereny rolnicze z dużym udziałem elementów naturalnych 4,00 
9. Zbiorniki wodne 15,00 
10. Złożone systemu upraw i działek 1,00 

RAZEM: 100,00 
Źródło: Opracowanie własne, na podstawie Standardowych Formularzy Danych obszarów Natura 2000 
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Obszar Specjalnej Ochrony „Lasy Parczewskie PLB0600 06” 
 

Obszar obejmuje kompleks leśny „Lasy Parczewskie”, usytuowany pomiędzy Kanałem 

Wieprz-Krzna, a rzeką Tyśmienicą, wraz z przecinającymi je łąkami „Ochoża” o powierzchni  

14 024,3 ha, położony na terenie gmin: Uścimów (2 169,5 ha), Ostrów Lubelski (36,4 ha), 

Dębowa Kłoda (6 820,1 ha), Parczew (1 682,9,9 ha)  i Sosnowica (3 315,4 ha).  

Od zachodu lasy przylegają do doliny Tyśmienicy. Od wschodu, północy, a także 

częściowo od południa obszary leśne sąsiadują z polami uprawnymi. Cały kompleks leśny 

położony jest w zlewni rzeki Tyśmienicy, a odwadniają go jej dopływy Ochoża i Piwonia-

Bobrówka oraz Konotopa. Bezpośrednio w sąsiedztwie lub w niewielkiej odległości od Lasów 

Parczewskich położonych jest kilka kompleksów stawów rybnych i jezior (Jez. Czarne 

Gościnieckie, Jez. Kleszczów i Jez. Miejskie). Przeważają bory sosnowe i bory mieszane, 

lokalnie występują olsy, grądy, łęgi jesionowo-olchowe oraz zanikające obecnie bory 

bagienne i torfowiska przejściowe. 
 

W ostoi ptasiej o randze europejskiej w tym obszarze występuje co najmniej  

23 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 5 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi 

(PCK). Znajduje się tu również jedno z nielicznych stanowisk lęgowych podgorzałki. 

W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej następujących 

gatunków ptaków: bielik (PCK), podgorzałka (PCK), puchacz (PCK), trzmielojad. 

W stosunkowo wysokim zagęszczeniu występuje bocian czarny i dzięcioł białogrzbiety 

(PCK). 

Wielkość występowania siedliska w ww. obszarze charakteryzuje poniższa tabela. 
 

Tabela 2. Stopie ń pokrycia poszczególnych klas siedlisk w OSO „Lasy Parczewskie ” 

L.p. Klasy siedlisk Pokrycie siedliska w [%] 

1. Bagna 2,00 
2. Grunty orne 5,00 
3. Lasy iglaste 46,00 
4. Lasy liściaste 8,00 
5. Lasy mieszane 19,00 
6. Lasy w stanie zmian 0,00 
7. Łąki i pastwiska 11,00 
8. Tereny luźno zurbanizowane 0,00 
9. Tereny rolnicze z dużym udziałem elementów naturalnych 2,00 
10. Zbiorniki wodne 5,00 
11. Złożone systemu upraw i działek 2,00 

RAZEM: 100,00 
Źródło: Opracowanie własne, na podstawie Standardowych Formularzy Danych obszarów Natura 2000 

 

Podsumowanie najważniejszych informacji o obszarach Natura 2000 znajdujących 

się w Gminie Parczew przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 3. Zestawienie podstawowych informacji dotyc zących OSO „Dolina 

Tyśmienicy” i OSO „Lasy Parczewskie” 

Obszary Natura 2000 „Dolina Ty śmienicy” „Lasy Parczewskie” 

Typ Obszar Specjalnej Ochrony (OSO) Obszar Specjalnej Ochrony (OSO) 
Kod i data opracowania PLB 060004, 2002-10-05 PLB 060006, 2002-02-15 
Powierzchnia w [ha] 7 363,66 14 024,30 
Region biogeograficzny Kontynentalny Kontynentalny 

Informacja przyrodnicza 

- Ptaki  wymienione  
w Załączniku I Dyrektywy 

Rady 79/409/EWG 

Botaurus stellaris (bąk) 
Ixobrychus minutus (bączek) 
Ciconia nigra (bocian czarny) 

Ciconia ciconia (bocian biały) 
Haliaeetus albicilla (bielik) 
Circus aeruginosus (błotniak stawowy) 

Circus pygargus (błotniak łąkowy) 
Porzana porzana (kropiatka) 
Porzana parva (zielonka) 

Crex crex (derkacz) 
Philomachus pugnax (batalion) 
Gallinago media (dubelt) 

Larus melanocephalus (mewa 
czarnogłowa) 
Larus minutus (mewa mała) 

Sterna hirundo (rybitwa rzeczna) 
Chlidonias hybridus (rybitwa 
białowąsa) 

Chlidonias niger (rybitwa czarna) 
Bubo bubo (puchacz) 
Asio flammeus (sowa błotna) 

Alcedo atthis (zimorodek) 
Luscinia svecica (podróżniczek) 
Sylvia nisoria (jarzębatka) 

Lanius collurio (gąsiorek) 
Emberiza hortulana (ortolan) 

Ciconia nigra (bocian czarny) 
Ciconia ciconia (bocian biały) 
Aythya nyroca (podgorzałka) 

Pernis apivorus (trzmielojad) 
Haliaeetus albicilla (bielik) 
Circus aeruginosus (błotniak stawowy) 

Circus pygargus (błotniak łąkowy) 
Aquila pomarina (orlik krzykliwy) 
Bonasa bonasia (jarząbek) 

Crex crex (derkacz) 
Grus grus (żuraw) 
Bubo bubo (puchacz)  

Caprimulgus europaeus (lelek) 
Alcedo atthis (zimorodek) 
Picus canus (dzięcioł zielonosiwy) 

Dendrocopos medius (dzięcioł średni) 
Dendrocopos leucotos (dzięcioł 
białogrzbiety) 

Lullula arborea (lerka) 
Sylvia nisoria (jarzębatka) 
Ficedula parva (muchołówka mała) 

Ficedula albicollis (muchołówka 
białoszyja) 
Lanius collurio (gąsiorek)  

Emberiza hortulana (ortolan) 

- Regularnie 
występujące 

ptaki migruj ące 
(nie wymienione 
w Załączniku I 

Dyrektywy Rady 
79/409/EWG) 

Podiceps grisegena (perkoz 

rdzawoszyi) 
Anser anser (gągawa) 
Anas penelope (świstun) 

Anas strepera (krakwa) 
Anas querquedula (cyranka) 
Anas clypeata (plaskonos) 

Bucephala clangula (gągoł) 
Falco tinnunculus (pustułka) 
Limosa limosa (rycyk) 

Numenius arquata (kulik wielki) 
Tringa totanus (krwawodziób) 
Larus argentatus (mewa srebrzysta) 

Chlidonias leucopterus (rybitwa 
białoskrzydła) 
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Obszary Natura 2000 „Dolina Ty śmienicy” „Lasy Parczewskie” 

Informacja przyrodnicza 
- Ssaki 

(wymienione  
w Załączniku II 
Dyrektywy Rady 

92/43/EWG) 

Lutra lutra (wydra) 

 

- Ryby 
(wymienione  

w Załączniku II 
Dyrektywy Rady 

92/43/EWG) 

Rhodeus sericeus amarus (różanka) 
Misgurnus fossilis (piskorz) 

 

Inne wa żne gatunki 

- Ryby Alburnoides bipunctatus (piekielnica) 
Silurus glanis (sum europejski) 

 

- Rośliny 

Betula humilis 
Frangula alnus 
Ledum palustre 

Nuphar lutea 
Nymphaea alba 

 

Autorzy informacji 

Zakład Ornitologii PAN Gdańsk, Instytut  
Ochrony Przyrody PAN Kraków, 

TECHMEX SA Bielsko-Biała (GIS data 

statistics), WZR woj. lubelskiego: 

Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne, 

Z. Jaszcz, Departament Ochrony 

Przyrody MŚ. 

Zakład Ornitologii PAN Gdańsk, Instytut  
Ochrony Przyrody PAN Kraków, 

TECHMEX SA Bielsko-Biała (GIS data 

statistics), WZR woj. lubelskiego: 

Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne 

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie Standardowych Formularzy Danych obszarów Natura 2000 

 

Inne formy ochrony 
 
Międzynarodowy Rezerwat Biosfery „Polesie Zachodnie” ( MRBPZ) 
 

Utworzony został  po wieloletnich staraniach w roku 2002, w skład rezerwatu 

wchodzą m.in. Parczewski Park Krajobrazowy. 

MRBPZ na terenach Polski obejmuje Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie, fragmenty 

Równiny Parczewskiej, Garbu Włodawskiego i Pagórów Chełmskich. Rezerwat rozciąga się 

od rzeki Bug, poniżej Woli Uhruskiej na południowym wschodzie, do Stawów Siemień  

w dolinie Tyśmienicy na północnym zachodzie (obejmując południową część Gminy Parczew  

w granicach projektowanego PPK). Rezerwat podzielono na trzy strefy o różnych zakresach 

użytkowania i ochrony. W strefie buforowej prowadzona jest gospodarka leśna, rolna  

i rybacka zgodna z przyrodą i krajobrazem oraz znajdują się obiekty obsługi dydaktycznej, 

turystycznej i naukowej. 
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Łączna powierzchnia MRBPZ to prawie 200 tys. km2, z czego polska strefa ma łączna 

powierzchnię około 140 tys. ha. 
 

Należy podkreślić, że w rejonie MRBPZ znajdują się elementy interregionalnej sieci 

Natura 2000 i tzw. Krajowej Sieci Ekologicznej (EKONET – PL) oraz program CORINE 

gromadzący informacje o ostojach przyrody rangi międzynarodowej. 
 

W granicach administracyjnych miasta Parczew nie występują obszary, czy obiekty 

objęte prawną ochroną. Jedynym gatunkiem chronionym fauny, występującym w rejonie 

rzeki Piwonii, jest wydra i bóbr europejski. 

 

Zagrożenia dla terenów pod ochroną: 

- zmiana sposobu użytkowania ziemi polegająca na zmniejszeniu terenów zielonych, 

- zagospodarowanie terenów przylegających do obszarów chronionych, 

- uszkodzenia drzewostanu i zieleni przez: emisje zanieczyszczeń, odpady, 

wandalizm, zaśmiecanie, 

- zgorzenie pożarowe, 

- zagrożenie powodziowe. 

 

Dużym problem związanym z ochroną różnorodności przyrodniczej jest silna 

antropopresja na tereny cenne przyrodniczo. Związane jest to z zajmowaniem tych terenów 

pod zabudowę mieszkaniową czy letniskową oraz przez zagospodarowanie na cele 

związane z rozwojem ruchu turystycznego. Nadmierna penetracja wiąże się z bezpośrednim 

niszczeniem cennych gatunków roślin, płoszeniem zwierząt, zwiększonym hałasem, 

zaśmiecaniem i tworzeniem nielegalnych wysypisk śmieci. 

Zagrożenie cennych siedlisk mogą stanowić także zmiany stosunków wodnych  

np. niewłaściwe prowadzenie melioracji czy użytkowanie terenu, intensyfikacja produkcji 

rolniczej, złe wykorzystanie środków ochrony roślin, likwidacja śródpolnych zadrzewień  

i oczek wodnych może prowadzić do ubożenia i degradacji krajobrazu oraz ograniczenia 

liczebności wielu gatunków roślin i zwierząt niekiedy nawet zaniku ich lokalnych populacji. 

Zidentyfikowane problemy odnoszą się zarówno do obszarów chronionych w ramach 

krajowego systemu ochrony, jaki i obszarów objętych ochroną w ramach Natura 2000 oraz 

innych terenów cennych przyrodniczo. 
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Gleby 
 

Gleby Miasta i Gminy Parczew powstały na utworach piaszczysto-gliniastych 

pochodzenia wodnolodowcowego, głównie z glin zwałowych, piasków i żwirów oraz na 

utworach organogenicznych w rozległych dolinach akumulacyjnych. 

Najczęściej spotykanym typem gleb w północnej i środkowej części gminy są 

pseudobielice wytworzone z glin morenowych. 

W południowej części gminy głównym typem są gleby bagienne, torfowe i murszowe. 

Zalegają one na dnie rozległych dolin i podmokłych obniżeń terenu o słabym odpływie wód 

powierzchniowych. Najliczniej występują tu gleby torfowe, wytworzone z torfów 

przejściowych. Tam, gdzie poziom wód gruntowych został obniżony przez system melioracji  

i drenażu, gleby torfowe przekształciły się w gleby murszowe. 

Poza zabagnionymi dolinami, na piaskach naglinowych i wodnolodowcowych 

wykształciły się gleby brunatne, prawie w całości zajęte przez zespoły leśne. 

Gleby w gminie należą do słabych klas bonitacyjnych. Około 60 - 80% gleb jest 

zakwaszonych (z przewagą bardzo kwaśnych i kwaśnych).  

Gleby są zajęte przede wszystkim przez uprawy polowe, użytki zielone i lasy. 

Powszechną formą degradacji środowiska glebowego jest tu degradacja kwasowa. 

Obniżenie odczynu gleb w lasach prowadzi do pinetyzacji, czyli tworzenia monokultur 

sosnowych. 

W przyszłości może to stać się przyczyną spadku aktywności biologicznej gleb, 

wyjałowienia i zaburzenia równowagi jonowej. Znaczne zakwaszenie uaktywnia nadmierne 

ilości manganu, żelaza i glinu, które działają ujemnie a nawet toksycznie na życie roślin. 

W środkowej części gminy część gleb jest pozbawiona pokrywy roślinnej,  

co powoduje erozję wietrzną. 

Gleby wytworzone na piaskach łatwo ulegają też erozji wodnej. Skutkiem nawożenia i 

chemizacji jest degradacja chemiczna i biologiczna gleb, która prowadzi do niszczenia 

organizmów glebowych i naturalnych ekosystemów. 

Zmianę właściwości chemicznych gleb powodują również emisje pyłowe i gazowe, 

ruch kołowy, wylewanie nieoczyszczonych ścieków oraz gminne składowisko i dzikie 

wysypiska odpadów. 

 

Krajobraz 
 

O walorach krajobrazowych decydują czynniki naturalne w postaci rzeźby terenu  

i jego pokrycia oraz czynniki antropogeniczne, mające swój wyraz w zagospodarowaniu 

terenu. 
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W gminie Parczew można wyróżnić dwa odmienne od siebie typy krajobrazu, mające  

genezę w okresie glacjalnym i postglacjalnym: 

 

- północna i środkowa cz ęść  gminy  to rozległe równiny denudacyjne, prawie 

całkowicie bezleśne, sprzyjające rozległym otwarciom krajobrazowym na 

wielkoprzestrzenne obszary użytkowane rolniczo, wśród których jako dominanty 

pojawia się układ osadniczy. Jest to krajobraz zbliżony do monotonnych obszarów 

Podlasia, bardzo wrażliwy na wszelkiego rodzaju działalność antropogeniczną, 

- część południowa  to obszar rozległych równin akumulacji wodnolodowcowej  

z obecnością powytopiskowych mis jeziornych i głęboko wciętych w płytko zalegające 

podłoże kredowe dolin rzecznych Tyśmienicy i Bobrówki. Jest on pokryty zwartymi 

kompleksami leśnymi, wchodzącymi w skład  Lasów Parczewskich, porastających 

również znaczne obszary gmin Dębowa Kłoda, Sosnowica i Uścimów. Ten typ 

krajobrazu zbliżony jest do krajobrazu panującego na Równinie Łęczyńsko-

Włodawskiej, najciekawszego na Polesiu. 
 

Pod względem rangi w przestrzeni, krajobraz południowej części gminy kwalifikuje się 

do ochrony na poziomie ponadregionalnym, co było przesłanką włączenia go do 

projektowanych Parczewskiego Parku Krajobrazowego oraz Międzynarodowego Rezerwatu 

Biosfery „Polesie”. 

 
Powietrze 
 

Stan powietrza w Mieście i Gminie jest dobry. Normy zanieczyszczeń pyłowych  

i gazowych nie są przekroczone.  

Według danych WIOŚ w powiecie parczewskim występuje podwyższony poziom 

ozonu.  

Zanieczyszczenie powietrza wzdłuż tras komunikacyjnych wzrasta w okresie letnim, 

ale jest ograniczone do 150 m od jezdni i nie przekracza norm. 

W sezonie grzewczym wzrasta zanieczyszczenie powietrza na obszarach 

zabudowanych z powodu spalania węgla i odpadów plastikowych. 

 

Hałas 

Ogólny poziom hałasu jest zadowalający. Niewielkie uciążliwości występują lokalnie  

w Parczewie przy głównych drogach i zakładach przemysłowych. 
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Wody  
 

Wody podziemne 
 

W południowej części zlewni Tyśmienicy oraz Piwonii Parczewskiej główne poziomy 

wodonośne są  związane z utworami szczelinowymi kredy górnej i dolnego paleocenu. 

Utwory te są reprezentowane głównie przez margle, rzadziej kredę piszącą i opoki. 

Warunki zasilania i drenażu tego poziomu są dość skomplikowane. Zasilanie odbywa się  

z dwóch źródeł: z opadów atmosferycznych infiltrujących bezpośrednio do utworów 

szczelinowych na obszarze ich wychodni lub przez utwory czwartorzędowe oraz z dopływu 

lateralnego od południowego wschodu, z centralnej części Wyżyny Lubelskiej. Droga 

przepływu wody do utworów szczelinowych poprzez miąższy, zawierający słabo 

przepuszczalne przewarstwienia nakład kenozoiczny jest skomplikowana i długa. 

Trzeciorzędowy poziom wodonośny związany jest z osadami oligoceńskimi w postaci 

piasków kwarcowych i pylastych, pyłów i mułków. Ze względu na dobre warunki filtracyjne 

utwory oligoceńskie stanowią dość zasobny poziom wodonośny,  umiejscowiony jednak 

głównie na północny zachód od granic gminy. W granicach Gminy Parczew obserwuje się 

brak ciągłości pokrywy utworów trzeciorzędowych. Utwory czwartorzędowe w postaci 

polodowcowych glin zwałowych poprzedzielane są utworami piaszczystymi akumulacji 

wodnolodowcowej i piaszczysto-mułkowatymi akumulacji rzecznej osadzonymi w okresach 

interglacjalnych. Miąższość utworów czwartorzędowych wynosi od kilkunastu metrów  

w  południowej części gminy do około 50 – 60 metrów w okolicy Parczewa. 

Z uwagi na hydrauliczny kontakt z poziomem kredowym, czwartorzędowy poziom 

wodonośny występuje tylko lokalnie. Zwierciadło piezometryczne niższych poziomów 

wodonośnych kształtuje się na rzędnych zbliżonych do zwierciadła swobodnego  pierwszego 

poziomu. 

Wody podziemne poziomu czwartorzędowego ze względu na  płytkie występowanie     

i brak izolującej od góry warstwy utworów słabo przepuszczalnych bądź niewielką ich 

miąższość, są podatne na zanieczyszczenie. To samo dotyczy również poziomu kredowo-

paleoceńskiego w południowej części gminy. 
 

Wody powierzchniowe 
 

Wody powierzchniowe stanowią istotny element krajobrazu oraz kształtują formy 

zagospodarowania terenu. 

Gmina Parczew charakteryzuje się stosunkowo dobrze rozwiniętą  siecią 

hydrograficzną. Cały obszar leży w obrębie zlewni rzeki Tyśmienicy oraz Piwonii 

Parczewskiej, będącej największym prawostronnym dopływem Tyśmienicy. Piwonia jest 

główną  rzeką  miasta Parczewa, posiadającą uregulowane na całej długości koryto. 
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Do wodnych form powierzchniowych, znajdujących się na obszarze miasta oprócz 

rzek należy: niezbyt liczne, odcięte zakola; zbiornik retencyjny zlokalizowany w dolinie 

Piwonii, a także zagłębienia bezodpływowe, okresowo podmokłe. 

 

3.2. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji „Programu 

usuwania wyrobów zawieraj ących azbest z tereniu Miasta i Gminy Parczew na 

lata 2010-2014 z perspektyw ą do roku 2032” 

 

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest wykazała, że na trenie Miasta i Gminy 

Parczew znajduje się ok. 319 781 m² (5 150 ton) odpadów zawierających azbest. Wszystkie 

wyroby są w postaci pokryć dachowych. 
 

Z analizy przedłożonych informacji przez Urząd Miejski w Parczewie wynika, że na 

terenie miasta i gminy dominują wyroby zawierające azbest w postaci płyt azbestowo-

cementowych falistych. 
 

Celem „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy 

Parczew na lata 2010-2014 z perspektywą do roku 2032” jest „Bezpieczne dla zdrowia ludzi 

usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Parczew oraz 

zdeponowanie ich na wyznaczonych składowiskach lub unieszkodliwienie innymi metodami 

spełniającymi wymagania najlepszych dostępnych technik (BAT), a  przez to wyeliminowanie 

ich negatywnego oddziaływania na zdrowie ludzi i środowisko naturalne”. 

 

Niewdrożenie założeń Programu spowodować może wiele negatywnych skutków. 

Przede wszystkim skutki zdrowotne dla ludzi oraz skutki społeczno-ekonomiczne  

(m.in. nie będzie wzrastać atrakcyjność turystyczna oraz wartość budynków, gdzie azbest 

nie będzie zdemontowany). 

Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji założeń „Programu 

usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Parczew na lata 2010-

2014 z perspektywą do roku 2032” są następujące: 
 

- negatywne oddziaływanie na wszystkie komponenty środowiska w przypadku 

niewłaściwego postępowania przy samodzielnym demontażu i składowaniu wyrobów 

azbestowych, 

- możliwości zwiększenia stężenia pyłu azbestowego w powietrzu w trakcie 

niewłaściwego demontażu, 

- możliwość skażenia gleb i wód gruntowych w przypadku niewłaściwego składowania, 
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- skażenia środowiska lokalnego poprzez składowanie w niewyznaczonych miejscach, 

np. przy gospodarstwach, na „dzikich” składowiskach, w lasach. 

 
Azbest jako odpad niebezpieczny może znacznie negatywnie wpływać na zdrowie  

i życie ludzi oraz na stan środowiska naturalnego przede wszystkim poprzez niewłaściwe 

postępowanie, wynikające najczęściej z nieświadomości oraz braku informacji odnośnie jego 

szkodliwości. Dlatego tez jednym z ważnych elementów wdrażania Programu powinna być 

kampania informacyjna wśród mieszkańców. 
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4. Przewidywane oddziaływanie na środowisko 
 
 

4.1. Stan środowiska na obszarach obj ętych przewidywanym znacz ącym oddziaływaniem 
 

Podstawowym celem operacyjnym Gminy Parczew podczas realizacji  „Programu 

usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Parczew na lata 2010-

2014 z perspektywą do roku 2032” powinno być przede wszystkim zorganizowanie, 

wdrożenie i sukcesywne udoskonalanie lokalnego systemu gospodarki odpadami 

zawierającymi azbest występującymi na terenie gminy. 

 

Program obejmuje zasięgiem cały obszar miasta i gminy. W każdej miejscowości  

w gminie zinwentaryzowano pokrycia dachowe zawierające azbest. Oczyszczenie terenu 

miasta i gminy z azbestu dotyczyć będzie głównie terenów zurbanizowanych. Dlatego też 

ewentualne szkodliwe oddziaływanie w trakcie rozbiórki będzie dotyczyło tylko niewielkiego 

obszaru, nie będzie znacząco wpływać na stan środowiska naturalnego.  

Warunkiem jest właściwe, zgodne z normami bezpieczeństwa, przeprowadzone 

przez wyspecjalizowane firmy usunięcie pokryć azbestowych. 
 

Zmiany stanu środowiska wynikające z realizacji ustaleń projektu Programu będą 

następujące: 
 

- usunięcie niebezpiecznych elementów budowlanych zawierających azbest z terenu 

całej gminy do 2032 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

- uniemożliwienie niewłaściwego postępowania z materiałami zawierającymi azbest 

(usuwanie i składowanie), 

- zagwarantowanie właściwego składowania usuniętych z terenu gminy materiałów 

zawierających azbest (unieszkodliwienie poprzez składowanie materiałów 

zawierających azbest). 
 

 

4.2. Przewidywane znacz ące oddziaływania (bezpo średnie, po średnie, wtórne, 

skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe, 

chwilowe, pozytywne i negatywne) na środowisko, w tym na obszar Natura 

2000 
 

Przewidywane znaczące oddziaływania (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, 

skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe, chwilowe, 

pozytywne i negatywne) na środowisko, w tym na obszar Natura 2000 działań zawartych  

w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Parczew na 

lata 2010-2014 z perspektywą do roku 2032” przedstawia poniższa matryca logiczna: 
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Przewidywane znacz ące oddziaływania - bezpo średnie, po średnie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe 
i długoterminowe, stałe, chwilowe, pozytywne i nega tywne - na nast ępujące zagadnienia i aspekty środowiska:  
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Zwiększenie zakresu wiedzy mieszkańców na temat 
azbestu, jego bezpiecznego użytkowania i usuwania 
(likwidacja przyzwolenia społecznego na nielegalne 
zachowania związane z azbestem – nieuprawniony 
demontaż i wyrzucanie odpadów do m.in. lasów). 

* * + + * + + + + * * * + 

Stworzenie właściwych warunków do wdrożenia 
obowiązujących przepisów prawnych oraz dobrych 
praktyk związanych z wyrobami azbestowymi. 

* * + + * + + + + * * * + 

Stworzenie sprzyjających warunków usuwania 
wyrobów azbestowych w całym okresie działania 
Programu. 

* * + + * + + + + * * * + 

Prowadzenie monitorowania (ścisła ewidencja) 
powstawania odpadów azbestowych i gospodarki nimi. * * + + * + + + + * * * + 

Zorganizowanie (kontynuowanie) dotowania usuwania 
azbestu. * * + + * + + + + * * * + 

 
Oznaczenia: 
 

+  wpływ pozytywny,   -  wpływ negatywny,   * brak wpływu 
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Przeprowadzenie wszystkich działań w obszarach szczegółowo opisanych  

w powyższej matrycy logicznej, skutkować będzie wpływem pozytywnym lub nie będzie 

miało znaczącego wpływu na zagadnienia i aspekty środowiska.  
 

Niemniej jednak poniżej przedstawiono wszystkie możliwe zagrożenia procesu 

usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest oraz wdrażania lokalnego systemu 

gospodarki odpadami azbestowymi na poszczególne elementy środowiska, także  

w sytuacjach nie wdrożenia, niepełnego wdrożenia lub niewłaściwego wdrożenia założeń, 

celów, zadań i działań opisanych w Programie i Prognozie.  

W odniesieniu do poszczególnych obszarów i zagrożeń zaproponowano działania 

zapobiegawcze. 

 
Obszar Natura 2000 – brak wpływu  
 

Usunięcie wyrobów zawierających azbest będzie odbywać się zgodne z przyjętymi 

zasadami ostrożności przy demontażu i składowaniu. Azbest z terenu miasta i gminy będzie 

składowany na specjalnym składowisku, przyjmującym odpady niebezpieczne na terenie 

województwa lubelskiego. 

Usunięcie azbestu z terenu gminy objętego obszarem Natura 2000 przyniesie 

pozytywny efekt ekologiczny zarówno na zdrowie ludzi, jak i stanu środowiska oraz siedliska 

ptaków zlokalizowanych w „Dolinie Tyśmienicy” i „Lasów Parczewskich”. 

Azbest występuje tylko na terenie zamieszkałym, w skupiskach siedzib ludzkich,  

przy ciągach komunikacyjnych, dlatego też usuwanie niebezpiecznych pokryć dachowych  

w tym rejonie nie powinno znacząco wpłynąć na siedliska występujące w „Dolinie 

Tyśmienicy” i „Lasach Parczewskich”. 

Na obszarze chronionym w „Dolinie Tyśmienicy” i „Lasów Parczewskich” występują 

liczne gatunki ptaków, w tym gatunki wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 

79/409/EWG 

Tereny planowanych przedsięwzięć nie należą do obszarów istotnych dla ptaków  

w okresie wędrówek i przelotów ze względu na brak odpowiednich żerowisk i miejsc 

odpoczynku. Nie są również znaczącym terenem dla gniazdowania – z wyjątkiem gatunków, 

które gniazdują w bezpośrednim sąsiedztwie siedzib ludzkich (np. bocian biały). 

Przeprowadzenie usuwania azbestowych pokryć nie będzie oddziaływać na siedliska 

przyrodnicze oraz chronione gatunki roślin i zwierząt. 
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Różnorodno ść biologiczna – brak wpływu 
 

Zagrożenia dla różnorodności biologicznej mogą nastąpić na etapie transportu 

odpadów, poprzez ograniczenie możliwości swobodnego przemieszczania się zwierząt  

ze względu na ciągi komunikacyjne oraz na etapie budowy składowisk odpadów  poprzez 

niszczenie naturalnych siedlisk zwierząt.  

W celu zachowania różnorodności biologicznej należy podjąć działania 

zapobiegające: 
 

- fragmentacji i izolacji zbiorowisk roślinnych i populacji zwierząt, 

- ograniczeniu możliwości przemieszczania się i żerowania zwierząt wewnątrz areałów 

osobniczych i terytoriów, 

- ograniczaniu lub uniemożliwianiu migracji dalekiego zasięgu, 

- ograniczaniu przepływu genów i obniżeniu zmienności genetycznej w ramach 

populacji, 

- wymieraniu lokalnych populacji i obniżaniu bioróżnorodności obszarów. 

 
Ludzie – wpływ pozytywny 
 

Dawniej azbest nie byt traktowany jako substancja szkodliwa, pomimo tego, że były 

znane liczne dowody wskazujące na niekorzystne jego oddziaływanie na organizm ludzi  

i zwierząt. Nie figurował on nawet w wykazie trucizn i środków szkodliwych w rozporządzeniu 

Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 grudnia 1963 r. w sprawie wykazu trucizn  

i środków szkodliwych. 

Dopiero w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia służby 

sanitarne i ochrony środowiska zajęły zdecydowane stanowisko w sprawie azbestu. 

Rozpoczęto wówczas intensywne poszukiwania materiałów umożliwiających zastąpienie 

azbestu w różnych wyrobach. 

Wyroby azbestowe będące w dobrym stanie technicznych oraz w odpowiedni sposób 

zabezpieczone - nie stanowią istotnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. Problem pojawia 

się natomiast w momencie uszkodzenia wyrobu. Wówczas do powietrza uwalniane są 

włókna azbestowe, a z powietrza trafiają one do ludzkiego organizmu.  
 

Zagrożenie zdrowia człowieka uzależnione jest od rodzaju azbestu, wielkości włókien 

i ich stężenia w powietrzu oraz czasu narażenia. Badania dowodzą, że najbardziej 

niebezpieczne są włókna respilabilne, których średnica jest mniejsza od 3 mikrometrów,  

a długość większa niż 5 mikrometrów. Pęczki włókien azbestowych mogą rozszczepiać się 

na włókna kilkudziesięciokrotnie cieńsze niż włos ludzi, kruszą się, łamią i przedostają się  

do atmosfery. Niewidoczne dla oka, unosząc się w powietrzu są wdychane przez ludzi.  
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W momencie przedostania się włókien azbestowych do organizmu człowieka, nie 

można ich usunąć. Po wniknięciu do organizmu głęboko penetrują układ oddechowy  

i powodują w nim trwałe uszkodzenia. 
 

Wyróżnia się trzy rodzaje narażenia na pyły azbestowe: 

- ekspozycja zawodowa, 

- ekspozycja parazawodowa, 

- ekspozycja środowiskowa. 
 

Ekspozycje te różnią się w istotny sposób wielkością stężeń włókien, ich rozmiarami, 

długością trwania narażenia, a co za tym idzie skutkami dla zdrowia i wielkością ryzyka 

wystąpienia określonych nowotworów złośliwych.  

Szczególną cechą 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 nastąpić przy demontażu wyrobów 

zawierających azbest. Dlatego istotne jest zapewnienie pracownikom środków ochrony 

indywidualnej i przestrzeganie procedur przy postępowaniu z wyrobami zawierającymi 

azbest. Przy prawidłowym wykonywaniu prac i odpowiednim zabezpieczeniu zagrożenie jest 

minimalne.  

Istotne zagrożenie stanowią zniszczone płyty azbestowo-cementowe. W tym 

przypadku materiał wiążący jakim jest cement ulega zniszczeniu i następuje emisja włókien 

do środowiska. Dlatego istotnym jest regularne sprawdzanie stanu wyrobów zawierających 

azbest i natychmiastowe usunięcie w przypadku ich niezadowalającego stanu (materiały o I 

stopniu pilności). 

Całkowite usuniecie wyrobów zawierających azbest z danego terenu będzie miało 

wpływ pozytywny na zdrowie i warunki życia mieszkańców miasta i gminy.  

 
Zwierz ęta – wpływ pozytywny 
 

 

Bezpośrednie działanie włókien azbestowych na zwierzęta może powodować 

podobne schorzenia jak w przypadku oddziaływania na organizm ludzki. Przy prawidłowym 

usuwaniu wyrobów zawierających azbest oddziaływanie to nie ma miejsca. Bardziej istotnym 

zagrożeniem może być hałas powstający w wyniku prac demontażowych oraz niszczenie 

siedlisk ptaków przy zmianie pokryć dachowych.  

Ważnym oddziaływaniem będzie zwiększony ruch pojazdów w czasie transportu 

odpadów zawierających azbest. Spowoduje ono m.in.: 
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- zwiększenie barier migracyjnych, 

- podwyższenie śmiertelności i zmniejszania liczebności populacji (śmiertelne „kolizje” 

zwierząt z jadącymi samochodami), 

- płoszenie zwierząt (hałas, światło, wibracje). 
 

Przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności oraz sprawnych technicznie 

maszyn i urządzeń można zminimalizować takie czynniki jak hałas, wibracje, emisję włókien 

azbestowych do środowiska.  

Jednocześnie takie czynniki jak bariery migracyjne, oraz zmniejszenie populacji 

poprzez kolizje z jadącymi pojazdami mają charakter marginalny ze względu na niewielki 

udział środków transportu wyrobów zawierających azbest do całkowitego natężenia ruchu. 

Usuniecie wyrobów zawierających azbest z terenów występowania zwierząt będzie 

miało wpływ pozytywny na ich stan zdrowia. 

 
 
Rośliny - brak wpływu 
 

Z dotychczasowych badań wynika, że włókna azbestowe mają znikomy wpływ na 

organizmy roślinne. Jednym z zagrożeń może być osadzanie się włókien azbestu na 

roślinach, co może skutkować zaburzeniami fotosyntezy. Innym zagrożeniem jest niszczenie 

roślin podczas prac  budowlanych związanych z demontażem wyrobów zawierających 

azbest, a przypadku rur azbestowo-cementowych prace ziemne przy odkopywaniu rur.  

W przypadku Miasta i Gminy Parczew problem może dotyczyć jedynie demontażu 

pokryć dachowych azbestowo-cementowych. 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 i eksploatacja, czy obróbka mechaniczna produktów zawierających azbest 

wytworzonych przez człowieka. 

Obecnie 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 przedostawać się do wody bez pośrednictwa powietrza, dzieje 

się tak, np. w sytuacji naturalnego kontaktu wód szczelinowych ze skałami zawierającymi 

azbest. Podobne zjawisko występuje także w rurach azbestowo-cementowych, w których  

w podobnych warunkach mogą występować nawet 2 mln wł/l. 
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Badania prowadzone nad określeniem ilości włókien azbestu w różnych mediach, 

wykazały, iż w wodzie pitnej pochodzącej z rur azbestowo-cementowych jest ok. 50 tys. wł. 

Zdaniem Agencji Ochrony Środowiska (Enviromental Protection Agency) USA azbest 

w wodzie nie powoduje problemów zdrowotnych, jeśli narażenie na jego oddziaływanie 

występuje w stosunkowo krótkim czasie, choć jednocześnie stwierdza, że azbest w wodzie 

może być kancerogenny, kiedy czas jego oddziaływania jest porównywalny z czasem 

ludzkiego życia. 

Obecnie 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. Grunt 

zanieczyszczony włóknami azbestowymi powinien być zabezpieczony przed Dostępem osób 

postronnych a następnie zrekultywowany poprzez wybranie zanieczyszczonej ziemi, 

przewiezienie jej na składowisko odpadów niebezpiecznych i zabezpieczenie odpowiednią 

przesypką technologiczną.  

Usuniecie wyrobów zawierających azbest stanowiących potencjalne źródło 

zanieczyszczenia wody i gleby będzie miało wpływ pozytywny na ich stan. 

 

Powietrze – wpływ pozytywny 
 

Wpływ na powietrze może nastąpić z kilku źródeł. Pierwszym źródłem będzie 

demontaż odpadów zawierających azbest w sposób niezgodny z przepisami (zrzucanie 

wyrobów zawierających azbest z dachu, używanie narzędzi mechanicznych do cięcia 

wyrobów zawierających azbest, niezabezpieczenie wyrobów przed możliwością pylenia. 

Może wtedy nastąpić emisja włókien azbestowych do powietrza.  

Zagrożenia można uniknąć przez odpowiednie specjalistyczne szkolenia oraz 

kontrole odpowiednich służb (Nadzór Budowlany, Inspekcja Pracy).  

Innym źródłem może być transport odpadów. Z jednej strony będzie to emisja spalin 

zawierających takie substancje jak CO2, SO2, Co, NOx. W odniesieniu do emisji powstającej 

w wyniku całego ruchu drogowego emisja ta jest znikoma. Innym zagrożeniem może być 

niewłaściwy transport odpadów. Ładunek musi być zabezpieczony przed przemieszczaniem 

oraz foliowany zgodnie z przepisami prawa.  W przeciwnym wypadku może nastąpić emisja 

włókien azbestowych do powietrza. Zagrożenia można uniknąć stosując kontrole (Policja, 

Inspekcja Transportu Drogowego). 

Ostatnim źródłem mogą być składowiska odpadów zawierających azbest. Z jednej 

strony będzie to emisja spalin z maszyn i urządzeń pracujących na składowisku (nie będzie 

ona miała znaczącego wpływu na stan jakości powietrza), z drugiej strony zagrożenie może 
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powstać w wyniku nieodpowiedniej eksploatacji składowiska (zrzut odpadów „na zsyp”, 

deponowanie odpadów niezabezpieczonych).  

W trakcie prawidłowej eksploatacji nie ma zagrożenia dla powietrza. Potwierdzają to 

badania prowadzone na składowisku w Kraśniku w ramach monitoringu składowiska. 

Zawartość włókien azbestowych w powietrzu nigdy nie przekroczyła dopuszczalnej normy.  

 Usuniecie wyrobów zawierających azbest stanowiących potencjalne źródło 

zanieczyszczenia powietrza będzie miało wpływ pozytywny na stan jego czystości. 

 

Krajobraz – wpływ pozytywny 
 

Wpływ Programu na krajobraz będzie miał miejsce podczas demontażu wyrobów 

zawierających azbest. Nastąpią krótkotrwałe zmiany w krajobrazie powstałe w wyniku prac 

budowlanych. Będą tu miały miejsce zmiany spowodowane montażem specjalistycznych 

urządzeń (windy do zdejmowania azbestu na ziemię) oraz ewentualne rusztowania. 

Kolejnym elementem będą doraźnie gromadzone na miejscu demontażu wyroby 

zawierające azbest. Wszystkie te zmiany będą mieć charakter krótkotrwały.  

Inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku budowy składowisk odpadów 

zawierających azbest. W tym przypadku zmiany krajobrazu będą mieć charakter długotrwały. 

Ograniczenie wpływu na krajobraz nastąpi dopiero po zakończeniu eksploatacji składowiska. 

W przedmiotowym Programie nie przewiduje się budowy składowiska, więc wpływ 

ograniczy się do demontażu i transportu wyrobów zawierających azbest.  

Usuniecie wyrobów zawierających azbest z dachów budynków, likwidacja „dzikich 

wysypisk odpadów azbestowych” wpłynie pozytywnie na krajobraz. 

 

Klimat – brak wpływu 
 

Dla oszacowania zmian klimatycznych należy wziąć pod uwagę jedynie emisję CO2 

powstałą w wyniku pracy środków transportu, ewentualnie maszyn budowlanych  

pracujących  przy budowie nowych składowisk odpadów zawierających azbest. W związku 

ze śladową emisją w stosunku do tła zanieczyszczeń w przedmiotowym Programie wartość 

tą można uznać za pomijalną.  

 

Zasoby naturalne – brak wpływu 
 

Nie przewiduje się wpływu Programu na zasoby naturalne. 
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Zabytki – brak wpływu  
 

Oddziaływanie Programu na zabytki będzie miało charakter znikomy. Jedyne 

zagrożenia mogą nastąpić na etapie prac związanych z demontażem wyrobów 

zawierających azbest. Na tym etapie może nastąpić zniszczenie zabytków lub zamiany ich 

otoczenia. Biorąc pod uwagę charakter robót oraz ilość zagrożonych zabytków nie 

przewiduje się zagrożenia dla zabytków. 

 

Dobra materialne – wpływ pozytywny 
 

Biorąc pod uwagę dobra materialne przewiduje się pozytywne oddziaływanie 

programu na ten element. Najważniejszym i najbardziej zauważalnym efektem będzie wzrost 

wartość nieruchomości po zmianie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych.  

Jednocześnie nastąpi poprawa wyglądu oraz przedłużenie żywotności budynków.  

 

4.3. Rozwi ązania maj ące na celu zapobieganie, ograniczanie negatywnych 

oddziaływa ń na środowisko, mog ących by ć rezultatem realizacji 

projektowanego dokumentu, w szczególno ści na cele i przedmiot ochrony 

obszaru Natura 2000 oraz integralno ść tego obszaru 

 
„Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy 

Parczew na lata 2010-2014 z perspektywą do roku 2032” za cel nadrzędny stawia usunięcie 

azbestu z terenu miasta i gminy, dlatego też jeśli usuwanie wyrobów zawierających azbest 

będzie zgodnie z przyjętymi zasadami ostrożności przy demontażu i składowaniu, nie należy 

wykazywać rozwiązań służących zapobieganiu, ograniczaniu i kompensacji ewentualnych 

negatywnych oddziaływań.  

Efektem ekologicznym podejmowanych działań będzie usunięcie wszystkich wyrobów 

zawierających azbest z terenu miasta i gminy. Przyniesie ono pozytywny efekt ekologiczny 

zarówno na zdrowie ludzi, jak i stanu środowiska. 
 

Do najważniejszych zadań i działań ograniczających negatywne oddziaływanie na 

środowisko  wyrobów zawierających azbest przewidzianych w „Programie usuwania 

wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Parczew” należą: 
 

� Inwentaryzacja i utworzenie bazy danych o lokalizacji i ilości istniejących wyrobów 

zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Parczew. 

� Określenie harmonogramu zadań oraz oszacowanie kosztów likwidacji wyrobów 

azbestowych. 
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� Edukacja mieszkańców w zakresie szkodliwości azbestu i obowiązków dotyczących 

postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz sposobów bezpiecznego ich 

usuwania oraz unieszkodliwiania. 

� Zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz wynikającymi z nich 

procedurami dotyczącymi postępowania z wyrobami zawierającymi azbest. 

� Mobilizowanie właścicieli budynków do usunięcia wyrobów zawierających azbest, 

poprzez system pomocy edukacyjnej i finansowej. 

� Podjęcie działań w kierunku pozyskania funduszy ze źródeł zewnętrznych na 

realizację Programu. 

� Pomoc w poszukiwaniu źródeł finansowania osobom fizycznym i przedsiębiorcom  

na wymianę pokryć dachowych i elewacji z azbestu. 

� Eliminacja możliwości powstawania „dzikich” wysypisk z odpadami zawierającymi 

azbest. 

� Eliminacja wyrobów zawierających azbest składowanych w gospodarstwach 

domowych. 

� Bieżący monitoring realizacji Programu i okresowe  raportowanie jego realizacji 

władzom samorządowym oraz mieszkańcom. 

� Okresowa weryfikacja i aktualizacja Programu. 

 

Program wskazuje posiadaczom materiałów zawierających azbest sposób 

postępowania tymi wyrobami. 

Działania uzależnione są od wyniku oceny stanu technicznego i możliwości 

bezpiecznego użytkowania wyrobów z azbestem. 

  Na wstępie niezbędna jest inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest, a także 

określenie rodzaju azbestu. Inwentaryzacji i identyfikacji wyrobów zawierających azbest 

powinien dokonać właściciel lub zarządca budynku, a wyniki przeglądu powinny być 

udokumentowane w „Ocenie stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów 

zawierających azbest" (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego 

użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.  

W zależności od wyników oceny wyroby zawierające azbest mogą być dalej 

użytkowane lub muszą być zdemontowane i unieszkodliwione.  

W programie opisane są procedury dotyczące szczegółowego postępowania  

z wyrobami zawierającymi azbest na poszczególnych etapach (posiadacz, demontaż, 

transport, unieszkodliwianie). Przedstawione zostały wszystkie akty prawne zarówno krajowe 
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jak i europejskie regulujące zagadnienia związane z wyrobami i odpadami zawierającymi 

azbest.  

Dla prawidłowego usunięcia wyrobów zawierających azbest na samorząd gminny  

i powiatowy został nałożony szereg obowiązków. Są to: 

 

Samorz ąd powiatowy: 
 
� przygotowywanie i aktualizacja programów usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest, także w ramach planów gospodarki odpadami, 

� współpraca z gminami oraz marszałkiem województwa w zakresie opracowywania 

programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, w szczególności  

w zakresie weryfikacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, lokalizacji 

składowisk odpadów zawierających azbest oraz urządzeń przewoźnych do 

przetwarzania odpadów zawierających azbest, 

� organizowanie usuwania wyrobów zawierających azbest przy wykorzystaniu 

pozyskanych na ten cel środków krajowych lub unijnych z uwzględnieniem zasad 

zawartych w Programie, 

� inspirowanie właściwej postawy obywateli w zakresie obowiązków związanych  

z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, 

� współpraca z mediami w celu propagowania odpowiednich inicjatyw społecznych 

oraz rozpowszechniania informacji dotyczących zagrożeń powodowanych przez 

azbest, 

� współpraca z organizacjami społecznymi wspierającymi realizację Programu, 

� współpraca z organami kontrolnymi (inspekcja sanitarna, inspekcja pracy, inspekcja 

nadzoru budowlanego, inspekcja ochrony środowiska). 

 
Samorz ąd gminny: 
 

� gromadzenie przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta informacji o ilości, rodzaju  

i miejscach występowania wyrobów zawierających azbest oraz przekazywanie jej do 

marszałka województwa z wykorzystaniem dostępnego narzędzia informatycznego 

www.bazaazbestowa.pl, 

� przygotowywanie i aktualizacja programów usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest, także w ramach planów gospodarki odpadami, 

� organizowanie szkoleń lokalnych w zakresie usuwania wyrobów zawierających 

azbest z terenu nieruchomości bez korzystania z usług wyspecjalizowanych firm, 
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� organizowanie usuwania wyrobów zawierających azbest przy wykorzystaniu 

pozyskanych na ten cel środków krajowych lub unijnych z uwzględnieniem zasad 

zawartych w Programie, 

� inspirowanie właściwej postawy obywateli w zakresie obowiązków związanych  

z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, 

� 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, 

� współpraca z mediami w celu propagowania odpowiednich inicjatyw społecznych 

oraz rozpowszechniania informacji dotyczących zagrożeń powodowanych przez 

azbest, 

� współpraca z organizacjami społecznymi wspierającymi realizację Programu. 

� współpraca z organami kontrolnymi (inspekcja sanitarna, inspekcja pracy, inspekcja 

nadzoru budowlanego, inspekcja ochrony środowiska). 

 

Wszystkie opisane w programie działania pozwolą w sposób bezpieczny dla 

środowiska oraz ludzi pozbyć się wyrobów zawierających azbest do 2032 roku.  

 

4.4. Niedostatki i braki materiałów utrudniaj ące ocen ę szkodliwego oddziaływania na 

środowisko ustale ń projektowanego dokumentu 
 

W trakcie prac nad „Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu 

Miasta i Gminy Parczew na lata 2010-2014 z perspektywą do roku 2032” opierano się 

wszelkich dostępnych materiałach dotyczących przepisów prawnych postępowania  

z wyrobami zawierającymi azbest oraz na przeprowadzonej inwentaryzacji azbestu na 

terenie całej gminy. 

W trakcie opracowywania prognozy nie stwierdzono istotnych niedostatków lub 

braków materiałów, które ograniczyłyby możliwość wykonania prognozy. 

 

Podczas wdrażania działań Programu zakłada się wykorzystanie obecnie znanych  

i używanych metod, technik, technologii usuwania i składowania azbestu. Program nakreśla 

szacunkowe koszty usuwania azbestu z terenu gminy.  

Przedstawiony został schemat zarządzania Programem. 
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4.5. Oddziaływania transgraniczne zwi ązane z realizacj ą Programu 
 

Obowiązek rozważania możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko 

planowanych przedsięwzięć wynika z Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko  

w kontekście transgranicznym, sporządzonej w Espoo dnia 25 lutego 1991 roku oraz  

z Ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Specjalnej analizie powinny podlegać inwestycje 

zlokalizowane blisko granic państwa, a także te realizowane dalej, ale ze względu na rozmiar 

przedsięwzięcia mogące powodować znaczące emisje lub zmiany w środowisku.  
 

Miasto i Gmina Parczew położone w obszarze przygranicznym. Jednak realizacja 

„Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Parczew na 

lata 2010-2014 z perspektywą do roku 2032” nie powoduje żadnych konsekwencji dla 

ewentualnych skutków środowiskowych, których charakter mógłby posiadać znaczenie 

transgraniczne. 

Skala przedsięwzięć zaproponowanych do realizacji w ramach Programu ma 

charakter regionalny i ewentualne oddziaływanie tych przedsięwzięć może mieć zasięg 

lokalny.  

Na etapie prognozy stwierdzono, że realizacja omawianego Programu nie wskazuje 

możliwości negatywnego transgranicznego oddziaływania na środowisko, mogącego objąć 

terytorium innych państw. 

 

5. Informacje ko ńcowe 
 

5.1. Metody wykorzystane przy opracowaniu prognozy i analizie realizacji Programu 

 
Przy opracowywaniu „Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu 

usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Parczew na lata 2010-

2014 z perspektywą do roku 2032” posłużono się następującymi metodami: 
 

- aby w pełni ocenić czy poddawany prognozie dokument zawiera elementy 

zapewniające ochronę środowiska kierujące się zasadą zrównoważonego rozwoju 

- zbadano zależność Programu z dokumentami strategicznymi wyższego szczebla 

(wspólnotowych, krajowych, wojewódzkich), 

- przeprowadzono w Programu analizę zgodności dokumentu z dokumentami 

regionalnymi: powiatowymi i gminnymi, 

 

- w bezpośrednim badaniu prognozy Programu posłużono się metodą sporządzenia 

matrycy interakcji: wpływ danego działania na poszczególne komponenty środowiska 

naturalnego oznaczono określonym symbolem. 
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5.2. Metody analizy realizacji skutków Programu 
 

Zasadnicze znaczenie w monitorowaniu skutków „Programu usuwania wyrobów 

zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Parczew na lata 2010-2014 z perspektywą do 

roku 2032” posiada Urząd Miasta i Gminy Parczew.  

W celu dokładnego zaplanowania oraz przeprowadzenia ze szczególnym 

zachowaniem zasad bezpieczeństwa usunięcia wyrobów zawierających azbest w Programie 

został przedstawiony dokładny harmonogram realizacji programu na lata 2010-2032 oraz  

przewidziany został monitoring programu. 

Składają się na niego wykorzystywane dotychczasowe formy danych pochodzące  

z kontroli WIOŚ, informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania wyrobów 

zawierających azbest przedkładane marszałkowi do dnia 31 marca za poprzedni rok 

kalendarzowy (sporządzane przez Burmistrza Miasta i Gminy Parczew), zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu 

przedkładania marszałkowi województwa informacji o występowaniu substancji 

stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska. 

Posiadacze wyrobów zawierających azbest będą przekazywać informacje 

odpowiednio marszałkowi (osoby prawne) lub burmistrzowi (osoby fizyczne) oraz do 

właściwego terytorialnie Inspektoratu Nadzorowi Budowlanemu. Szczegółowa kontrola tych 

informacji będzie dokonywana przez właściwy terytorialnie Inspektorat Nadzoru Budowlany 

oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Burmistrz 

przekazuje zebrane informacje o wyrobach zawierających azbest marszałkowi, gdzie 

dokonywany jest ich zapis w Wojewódzkiej Bazie Danych. 

Urząd będzie projektował plany roczne realizacji Programu, nadzorował jego 

realizację oraz na bieżąco aktualizował, jeśli zaistnieją takie potrzeby. Monitorowane będą 

środowiskowe skutki przeprowadzania bądź zaniechania przeprowadzania przedsięwzięć. 

 

6. Streszczenie w j ęzyku niespecjalistycznym 

 

Prognoza powstała w związku z art. 46 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. 

Nadrzędnym celem Prognozy jest określenie potencjalnych skutków w środowisku, 

jakie mogą wystąpić po wdrożeniu zapisów „Programu usuwania wyrobów zawierających 

azbest z tereniu Miasta i Gminy Parczew na lata 2010-2014 z perspektywą do roku 2032”. 
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W prognozie opisane zostały poszczególne zagadnienia ujęte w Programie. Pokazuje 

ona również podstawowe cele programu. W prognozie przedstawiono powiązania Programu 

z innymi dokumentami strategicznymi takimi jak: 

• Polityka ekologiczna państwa na lata 2007 – 2010 z uwzględnieniem perspektywy na 

lata 2011-2014 

• Krajowy Plan Gospodarki Odpadami KPGO 2010 

• „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032” 

• Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego 2011 
 

 Ujęty w niej został także istniejący stan środowiska oraz problemy jego ochrony  

z punktu widzenia realizacji Programu ze szczególnym uwzględnieniem terenów 

podlegających ochronie. 

Przedstawiono także przewidywane znaczące oddziaływania - bezpośrednie, 

pośrednie wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, 

stałe, chwilowe, pozytywne i negatywne. 
 

na nast ępujące zagadnienia: 

• Zwiększenie zakresu wiedzy mieszkańców na temat azbestu, jego bezpiecznego 

użytkowania i usuwania (likwidacja przyzwolenia społecznego na nielegalne 

zachowania związane z azbestem – nieuprawniony demontaż i wyrzucanie odpadów 

do m.in. lasów). 

• Stworzenie właściwych warunków do wdrożenia obowiązujących przepisów prawnych 

oraz dobrych praktyk związanych z wyrobami azbestowymi. 

• Stworzenie sprzyjających warunków usuwania wyrobów azbestowych w całym 

okresie działania Programu. 

i aspekty środowiska: 

- różnorodność biologiczną, 

- ludzi, 

- zwierzęta, 

- rośliny, 

- wodę, 

- powietrze, 

- powierzchnię ziemi, 

- krajobraz, 

- klimat, 

- zasoby naturalne, 

- zabytki, 

- dobra materialne, 
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W prognozie przedstawiono rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie 

negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji 

projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 

2000 oraz integralność tego obszaru, jak również trans graniczne oddziaływanie na 

środowisko.  


