
Projekt

z dnia  7 marca 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY GAWORZYCE

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie przyjęcia Programu Usuwania Azbestu dla Gminy Gaworzyce na lata 2019-2032

Na podstawie art. 18 ust.1 w związku z art. 7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 799, 1356, 1479, 1564, 1590, 1592, 1648, 1722, 
2161, z 2009 r. Nr 130 poz. 1070, z 2017 r. poz. 1990, z 2019 r. poz. 42) Rada Gminy Gaworzyce uchwala, co 
następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Program usuwania azbestu dla Gminy Gaworzyce na lata 2019 - 2032” w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy Gaworzyce.

§ 3. Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Edward Białek
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UZASADNIENIE

W lipcu 2009 r. został przyjęty przez Radę Ministrów „Program Oczyszczania Kraju z azbestu na lata 2009-
2032”. Główne cele tego 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.

Zadania przewidziane w Programie są realizowane na 3 szczeblach: krajowym, wojewódzkim i gminnym. Z
uwagi na obowiązek realizacji przez gminę celów określonych w „Programie oczyszczania Kraju z azbestu
na lata 2009-2032” zaszła konieczność opracowania Gminnego Programu usuwania azbestu dla Gminy
Gaworzyce na lata 2019-2032”, który zawiera zagadnienia związane z realizacją nałożonych na Gminę
obowiązków. Program przedstawia szczegółowe zestawienie wyników inwentaryzacji wyrobów
zawierających azbest na terenie Gminy Gaworzyce oraz harmonogram i koszty jego realizacji. Biorąc pod
uwagę charakter planowanych w ramach projektu Programu działań oraz fakt, że realizacja ustaleń w nim
zawartych będzie rozłożona w czasie i przestrzeni i nie będzie prowadzić do wystąpienia znaczącego
oddziaływania na środowisko, w tym na zdrowie ludzi, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we
Wrocławiu pismem z dnia 24 września 2018 r. (sygnatura WSI.410.258.2018.KM) odstąpił od konieczności
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania Programu na środowisko.

1. Przedstawienie istniejącego stanu w dziedzinie, która ma być normowana:
Do tej pory Gmina Gaworzyce nie posiadała uchwalonego Programu Usuwania Azbestu, inwentaryzacji
wyrobów azbestowych zlokalizowanych w granicach Gminy oraz nie prowadziła Bazy Azbestowej.

2. Wyjaśnienie potrzeb i celu podjęcia uchwały:
Podstawą do opracowania gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest jest
szczegółowa identyfikacja wszystkich wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy
Gaworzyce oraz dokonanie rozpoznania odnośnie stopnia zużycia tych wyrobów, zabudowanych na
konkretnych obiektach. W związku z tym przeprowadzona została pełna inwentaryzacja wyrobów
zawierających azbest.
Ponadto dokument pokazuje konieczność prowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych wśród
mieszkańców miasta, dotyczących możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów azbestowych i ich
usuwania.

3. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych:
Celem Programu jest spowodowanie oczyszczenia terenu Gminy Gaworzyce z azbestu oraz usunięcie
stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest, a także wyeliminowanie negatywnych skutków
zdrowotnych u mieszkańców, spowodowanych narażeniem na włókna azbestu.
Realizacja Programu spowoduje także sukcesywną likwidację negatywnego oddziaływania azbestu na
środowisko i doprowadzi, w określonym horyzoncie czasowym, do spełnienia wymogów ochrony
środowiska.

4. Skutki finansowe, związane z wejściem w życie uchwały:
Gmina Gaworzyce po uchwaleniu Programu będzie mogła ubiegać się o dofinansowanie usuwania
wyrobów zawierających azbest, poprzez uczestnictwo w konkursie, który jest ogłaszany przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Po otrzymaniu środków finansowych
będzie można wesprzeć mieszkańców - właścicieli obiektów zawierających wyroby azbestowe - w formie
dotacji celowej.

5. Źródła finansowania:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu udziela dotacji na
usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa dolnośląskiego z udziałem środków
udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu
priorytetowego.
Konkurs, którego kolejna edycja ogłoszona będzie w I kwartale 2019 r., jest adresowany do jednostek
samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego. Do konkursu mogą być zgłaszane tylko zadania z
zakresu demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania lub zabezpieczania odpadów zawierających
azbest, zgodnie z opracowanym i przyjętym uchwałą jednostki samorządu terytorialnego programem
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usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.
Szczegóły poszczególnych edycji konkursów znane są po ich ogłoszeniu.
Mając powyższe na względzie oraz konieczność wdrożenia Programu do realizacji zasadne jest podjęcie
niniejszej uchwały.
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