
Uchwała Nr XII / 76 / 2011
Rady Gminy Przywidz

    z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie przyjęcia “Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Przywidz na lata 2012 - 2032”

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia  8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r.Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 18 ust. 1 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 
150 z późn. zm.) oraz “Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032” 
przyjętego uchwałą Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r.

Rada Gminy Przywidz 
uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje  się  dokument  “Program usuwania  azbestu  i  wyrobów zawierających  azbest  
z terenu Gminy Przywidz na lata 2012 – 2032” w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 
do niniejszej uchwały.

                                                                 § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przywidz.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                         
                                                           

   



Uzasadnienie:

W dniu 14 lipca 2009 r. Rada Ministrów przyjęła  “Program oczyszczania kraju z azbestu  
na lata 2009 – 2032”. Za główne cele wyznaczone do realizacji tego Programu uznano:

1. usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,
2. minimalizację  negatywnych  skutków  zdrowotnych  spowodowanych  obecnością 

azbestu na terytorium kraju,
3. likwidację szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Cele Programu krajowego maja być realizowane sukcesywnie aż do 2032 r., w którym to 
zakładane jest całkowite oczyszczenie kraju z azbestu, a zadania w tym zakresie mają byc 
realizowane na 3 szczeblach:

1. centralnym (Rada Ministrów, Minister Gospodarki),
2. wojewódzkim (samorząd wojewódzki),
3. lokalnym (samorządy powiatowy i gminny). 

W  związku  z  powyższym  dla  wdrożenia  działań  określonych  w  ww.  dokumencie, 
konieczne  jest  ustanowienie  gminnego  Programu  usuwania  azbestu  i  wyrobów 
zawierających azbest.
Do  zadań  samorządu  gminnego  należy  współpraca  z  marszałkiem  województwa. 
Dotyczy  ona prowadzenia  bazy inwentaryzacyjnej  wyrobów zawierających  azbest  oraz 
usuwanie  i  przekazywanie  do  utylizacji  tego  azbestu  w  kolejnych  latach.  Opracowany 
“Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przywidz na  
lata  2012  –  2032”  w  sposób  przejrzysty  ujmuje  podstawowe  kwestie  istotne  dla  jak 
najbardziej efektywnej realizacji działań w tym zakresie, m.in.:

– podstawę prawną oraz cel i zakres opracowania,
– charakterystykę gminy Przywidz,
– charakterystykę wyrobów zawierających azbest, 
– wpływ azbestu na zdrowie ludzi,
– warunki bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów azbestowych,
– wykaz  aktualnie  obowiązujących  aktów  prawnych  dotyczących  problematyki 

azbestowej,
– ocenę  stanu  technicznego  wyrobów  azbestowych  znajdujących  się  na  terenie 

gminy Przywidz,
– sposoby unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest,
– cele  krótko  -,  średnio-  i  długoterminowe  w  zakresie  gospodarki  wyrobami 

azbestowymi na terenie gminy,
– szacunkowe koszty usunięcia wyrobów azbestowych,
– zakładany harmonogram działań,
– potencjalne źródła finansowania usuwania azbestu,
– scenariusze realizacji Programu,
– monitoring wdrażania Programu,
– procedury postępowania poszczególnych podmiotów z wyrobami azbestowymi.

Nadrzędnym  celem  Programu gminnego  jest  zaplanowanie  bezpiecznego  dla  zdrowia 
mieszkańców  i  środowiska  naturalnego  usunięcia  wyrobów  zawierających  azbest 
z  obszaru  gminy  do  końca  2032  roku  poprzez  realizację  zadań  inwestycyjnych 
i nieinwestycyjnych. 
      Dla Programu opracowano zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 51 i 53 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  r.  Nr  199 poz.  1227  z  późn.  zm.)  sporządzono prognozę 
oddziaływania na środowisko ustaleń Programu. Przed jej przygotowaniem Wójt Gminy 
Przywidz wystąpił pismem znak: GK.OŚ.602.1.2011 z dnia 10.05.2011 r. do Regionalnego 



Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku i Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego w Gdańsku z wnioskiem o zaopiniowanie proponowanego zakresu 
Prognozy.  Oba  organy  administracji  uzgodniły  pozytywnie  przedstawiony  zakres.  Po 
sporządzeniu Programu i  Prognozy do niego, Wójt Gminy Przywidz ponownie zwrócił się 
do ww. organów opiniujacych pismem znak: GK.OŚ.602.1.2011 z dnia 16.09.2011 r., tym 
razem  w  celu  zaopiniowania  projektu  Programu i  Prognozy w  trybie  art.  54  ust.  1 
ww. ustawy. Jednocześnie obwieszczeniem znak: GK.OŚ.602.1.2011 z tego samego dnia 
poinformowano społeczeństwo o możliwości zapoznania się z treścią projektu  Programu 
i  Prognozą do niego a także możliwością wniesienia swoich uwag  i  wniosków do tych 
opracowań. Tym samym zapewniono obowiązek udziału społeczeństwa w strategicznej 
ocenie  oddziaływania  na  środowisko  nałożony  na  opracowującego  projekt  Programu 
art.  54  ust.  2  ww.  ustawy.  W  wyznaczonym  na  składanie  uwag  i  wniosków  terminie 
(tj. 16.09.2011 – 17.10.2011 r.) nie wpłynęły do Wójta Gminy Przywidz żadne uwagi ani 
wnioski dotyczące przedmiotu opracowywanego Programu. Informację o tym Wójt Gminy 
Przywidz  przedstawił  w  piśmie  z  dnia  28.10.2011  r.  i  podał  do  wiadomości  dnia 
31.10.2011 r. Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku pismem 
znak:  SE-NS-80.9022.490.213.2011.LK  z  dnia  28.09.2011  r.  (wpł.  04.10.2011  r.) 
zaopiniował przedstawiony mu projekt  Programu wraz załączoną  Prognozą z uwagami. 
Wójt Gminy Przywidz nie uwzględnił tych uwag w projekcie  Programu, nie widząc takiej 
potrzeby.  Uzasadnienia  takiej  decyzji  dokonano  w  podsumowaniu  procedury  oceny 
oddziaływania  na  środowisko  załaczonym  do  Programu.  Kwestie  poruszone  przez 
Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku zostały 
bowiem  uwzględnione  w  poszczególnych  rozdziałach  projektu  Programu.  Regionalny 
Dyrektor  Ochrony  Środowiska  w  Gdańsku  nie  przedstawił  swojego  stanowiska 
w wyznaczonym przepisami terminie 30 – dniowym, zatem Wójt Gminy Przywidz nie ma 
możliwości ustosunkowania się.  
Program został sporządzony na podstawie inwentaryzacji obiektów, na których znajdują 
się  wyroby  azbestowe  a  zatem  jest  dokładny  i  precyzyjnie  określa  najpotrzebniejsze 
zadania  w  zakresie  wyeliminowania  azbestu  z  terenu  gminy  Przywidz.  Program jest 
również  podstawowym  dokumentem,  na  podstawie  którego  gmina  jako  jednostka 
samorządu  terytorialnego  może  się  starać  o  środki  finansowe  na  działania  służące 
realizacji  zapisów  tego  Programu.  Podjęcie  uchwały  o  przyjęciu  “Programu  usuwania 
azbestu i wyrobów azbestowych z terenu Gminy Przywidz na lata 2012 – 2032” jest zatem 
uzasadnione i celowe. 
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