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UCHWAŁA NR XX/125/2012
RADY GMINY OBROWO

z dnia 25 października 2012 r.

w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Obrowo na lata 2012 - 
2032" 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 
142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113. poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; 
z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759; 
z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, 
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 
157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, 
poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012r. poz. 567) oraz Programu Oczyszczania 
Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032 uchwalonego przez Radę Ministrów (uchwała Nr 39/2010 z dnia 15 marca 
2010r.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1.  Przyjmuje się "Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Obrowo na lata 2012 - 2032" 
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po jej opublikowaniu na stronie Urzędu Gminy w Biuletynie Informacji 
Publicznej i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. 
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Uzasadnienie

Rezolucją Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 1997r. w sprawie wycofania azbestu 
z gospodarki (M.P.z 1997r. Nr 38, poz. 373) wezwano Radę Ministrów do opracowania programu 
zmierzajacego wycofania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski. 

"Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski" został 
przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14 maja 2002r. 

Programem tym nałożono na gminy szereg obowiązków m.in. "uwzględnienie usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest w gminnych planach gospodarki odpadami. 

Kontynuacją i aktualizacją celów oraz działań ustalonych w "Programie usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest stowanych na terytorium Polski" jest przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 14 lipca 
2009r. wieloletni program pn. "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032" w którym 
utrzymane zostały następujące cele: usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, 
minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych powodujacych kontaktem z włóknami azbestu, likwidacja 
szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. ćele te osiągane będą przez realizację wzajemnie 
usupełniających się zadań na trzech poziomach (centralnym, wojewódzkim i lokalnym: powiatowym 
i gminnym). Na poziomie lokalnym zadania realizuje samorząd gminny m.in. poprzez przygotowanie 
i aktualizację programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. W związku z powyższym oraz 
mając na uwadze, iż gospodarka odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest i jego utylizacja, jest 
ważnym elementem całego systemu gospodarki odpadami, został opracowany "Program usuwania wyrobów 
zawierających azbest dla Gminy Obrowo". 

Dokument ten ujmuje zagadnienia ściśle związane z realizacją nałożonych na gminy obowiązków. Wskazuje 
m.in.: cele i zadania, ramy prawne w tym zakresie oraz ujmuje tezy wynikające z programu krajowego 
w odniesieniu do zagadnień gospodarowania azbestem na terenie Gminy Obrowo. Wskazuje również aktualny 
stan w zakresie wyrobów zawierających azbest, określa harmonogram realizacji programu i wskazuje na środki 
finansowe, niezbędne do jego realizacji z jednoczesną możliwością pozyskiwania środków zewnętrznych na 
jego utylizację. Przyjęcie ww. dokumentu ma na celu przyspieszenie procesu usuwania materiałów 
zawierających azbest i ich odpowiedniego zagospodarowania. 

Dlatego też biorąc powyższe pod uwagę oraz konieczność wdrożenia programu do realizacji i zasadne jest 
podjęcie niniejszej uchwały. 


