Uchwała Nr V/19/15
Rady Gminy Kwidzyn
z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia "Programu usuwania wyrobów zawierających

azbest dla Gminy Kwidzyn

na lata 2015 - 2032".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późno zrn.)",
po uzgodnieniu
Państwowym

z Regionalnym

Wojewódzkim

Inspektorem

Dyrektorem
Sanitarnym

Ochrony Środowiska
w Gdańsku,

w Gdańsku

i Pomorskim

Rada Gminy Kwidzyn uchwala,

co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Program

usuwania wyrobów zawierających

azbest dla Gminy Kwidzyn na lata

2015 - 2032", jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kwidzyn.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez zamieszczenie
Kwidzyn oraz wywieszenie

w Biuletynie Informacji

Publicznej Gminy

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kwidzyn.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

'Zmiany tekstu jednolitego

wymienionej

ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2013 r., poz. 645 i poz. 1318 oraz w Dz. U. z 2014

r., poz. 379 i poz. 1072.
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Uzasadnienie
Rezolucją Sejmu Rzeczypospolitej
azbestu z gospodarki
programu

(M. P. z 1997 r. Nr 38, poz. 373) wezwano

zmierzającego

na terytorium
na terytorium

Polskiej z dnia 19 czerwca 1997 r. w sprawie wycofania

do wycofania

Polski. "Program

azbestu

usuwania

i wyrobów

azbestu

Radę Ministrów do opracowania

zawierających

azbest

zawierających

azbest stosowanych

i wyrobów

stosowanych

Polski" został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14 maja 2002 roku. Kontynuacją

i aktualizacją celów oraz działań ustalonych w "Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest stosowanych

na terytorium Polski" jest przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009

roku wieloletni program pn. "Program Oczyszczania
podtrzymane zostały następujące
minimalizacja

negatywnych

likwidacja szkodliwego
wzajemnie

oddziaływania

i gminnym).

przygotowywanie

cele: usunięcie i unieszkodliwienie

skutków zdrowotnych

uzupełniających

powiatowym

Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032", w którym

powodowanych

wyrobów zawierających
kontaktem

z włóknami

azbest,
azbestu,

azbestu na środowisko. Cele te osiągane będą przez realizację

się zadań na trzech poziomach

(centralnym,

wojewódzkim

Na poziomie lokalnym zadania realizuje samorząd

i aktualizację programów usuwania wyrobów zawierających

i lokalnym:

gminny m.in. poprzez

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

2015 - 2032". Dokument ten zawiera zagadnienia
obowiązków.

Wskazuje

m.in.: cele i zadania,

Azbest dla Gminy Kwidzyn na lata

ściśle związane z realizacją nałożonych na gminy
ramy prawne

w tym zakresie

wynikające z programu krajowego w odniesieniu do zagadnień gospodarowania
Gminy

Kwidzyn.

Wskazuje

również

aktualny

ilościowy

azbest znajdujących

się na terenie gminy, określa

na środki finansowe,

niezbędne

zewnętrznych

i jakościowy

harmonogram

do jego realizacji z jednoczesną

oraz zawiera

azbestem na terenie

stan wyrobów
realizacji

możliwością

tezy

zawierających

programu

i wskazuje

pozyskania

środków

procesu

usuwania

na jego utylizację.

Przyjęcie

przedmiotowego

wyrobów zawierających

dokumentu

ma

azbest i ich odpowiedniego

pod uwagę oraz konieczność

wdrożenia

programu

na celu

przyspieszenie

zagospodarowania.
do realizacji

Dlatego też, biorąc powyższe

i zasadne jest podjęcie niniejszej

uchwały.
Na
zawierających

opracowanie

Programu,

azbest znajdujących

w

tym

na

przeprowadzenie

inwentaryzacji

wyrobów

się na terenie gminy, Gmina Kwidzyn uzyskała dofinansowanie

z Ministerstwa Gospodarki w kwocie 15.900,00 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 19.920,00 zł.
Projekt uchwały w tej sprawie został pozytywnie zaopiniowany

przez komisje Rady Gminy.

