
 PROJEKT

        UCHWAŁA Nr ................................ 

RADY GMINY ZĘBOWICE  

z dnia...........................

 w sprawie uchwalenia  "Programu  usuwania wyrobów   zawierających 

 azbest  dla Gminy Zębowice"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. Z 2013 poz.594) oraz  art. 18. ust.1 ustawy z dnia  27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony
Środowiska (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1232) Rada Gminy  Zębowice uchwala , co następuje :

 

§ 1.

Uchwala   się    "Program   usuwania  wyrobów    zawierających   azbest   dla  Gminy  Zębowice"

stanowiący  załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy  Zębowice.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie do projektu uchwały Rady :

W dniu 14 lipca 2009 r. Rada Ministrów przyjęła „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata
2009 – 2032”. Główne cele Programu to:

1.  Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,

2.  Minimalizacja  negatywnych  skutków  zdrowotnych  spowodowanych  obecnością  azbestu  na
terytorium kraju.

3. Likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Cele  Programu  będą  realizowane  sukcesywnie  aż  do  roku  2032,  w  którym  zakładane  jest
oczyszczenie  kraju  z  azbestu.  Zadania  przewidziane  w  Programie  są  realizowane  na  trzech
szczeblach: centralnym, wojewódzkim i lokalnym (samorząd powiatowy i samorząd gminny).

W  związku  z  powyższym  na  gminy,  powiaty  i  województwa  nałożony  został  obowiązek
opracowania programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Do zadań samorządu
gminnego należy  współpraca  z  marszałkiem województwa w zakresie  inwentaryzacji  wyrobów
zawierających azbest.

W celu realizacji w/w celów został opracowany „Program usuwania wyrobów zawierających azbest
dla Gminy Zębowice”. Dokument ten w sposób przejrzysty ujmuje zagadnienia ściśle związane z
realizacją nałożonych na gminę obowiązków. Wskazuje m.in. cele i zadania, a także ramy prawne w
odniesieniu do zagadnień gospodarowania azbestem. Program wskazuje ponadto aktualny stan w
zakresie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy  Zębowice oraz określa  harmonogram
realizacji programu. Ponadto Program wskazuje na środki finansowe, niezbędne do jego realizacji z
jednoczesną możliwością pozyskania środków zewnętrznych na usuwanie wyrobów azbestowych. 

Biorąc pod uwagę powyższe, zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały i wdrożenie jej do realizacji.

 Program jest do wglądu w biurze  ,USC lub w p.3b


