
UCHWAŁA NR )0001/185/2014 
RADY GMINY ZŁOTA 
z dnia 30 stycznia 2014 r. 

w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Złota" 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z roku 2013 
poz. 594, z późniejszymi zmianami) RADA GMINY ZŁOTA uchwała co 
następuje: 

1. Przyjmuje się „Program usuwania azbestu z terenu Gminy 
Złota, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
§ 3. Uchwała wchodzi w Zycie z dniem jej po jęcia. 

Przewo 	Rady Gminy 

Henryk r ak 





UZASADNIENIE 

w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Złota" 

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 negatywnego oddziaływania azbestu na środowisko 

Cele Programu będą realizowane sukcesywnie aż do roku 2032, w którym 
zakładane jest oczyszczenie kraju z azbestu. 

Program tworzy nowe możliwości, między innymi: 

1. Składowanie odpadów azbestowych na składowiskach podziemnych, 
2. Wdrażanie nowych technologii umożliwiających unicestwianie włókien 

azbestu, 
3. Pozostawianie w ziemi, w dopuszczonych prawem przypadkach, 

wyrobów azbestowych wycofanych z użytkowania. 

Zadania przewidziane w Programie są realizowane na trzech szczeblach: 
- centralnym(Rada Ministrów, Minister Gospodarki i w strukturze Ministerstwa 

Gospodarki, 
- wojewódzkim (samorząd województwa), 
- lokalnym (samorząd powiatowy i samorząd gminny). 

W związku z powyższym na gminy, powiaty i województwa nałożony 
( został obowiązek opracowania programów usuwania wyrobów zawierających 

azbest. 
Do samorządu gminnego należy współpraca z marszałkiem województwa 

w zakresie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. 

W celu realizacji tego zadania został opracowany „Program usuwania azbestu z 
terenu Gminy Złota". 
Za główne cele programu uznano: 
-spowodowanie oczyszczenia obszaru gminy z azbestu oraz usunięcie 

stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest, 
- wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych dla mieszkańców gminy 

spowodowanych azbestem, 



- spowodowanie sukcesywnej likwidacji oddziaływania azbestu na środowisko i 
doprowadzenie, w określonym horyzoncie czasowym do spełnienia wymogów 
ochrony środowiska, 

- stworzenie odpowiednich warunków do wdrożenia przepisów prawnych oraz 
norm postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, 

- pomoc mieszkańcom gminy w realizacji kosztownej wymiany płyt 
cementowo-azbestowych zgodnie z przepisami prawa. 

Powyższe cel będą osiągnięte poprzez realizację następujących zadań: 
- edukację mieszkańców w zakresie szkodliwości azbestu, obowiązków 

dotyczących postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz sposobów 
bezpiecznego ich usuwania oraz unieszkodliwiania, 

- oczyszczanie terenu gminy z odpadów zawierających azbest, 
- demontaż pokryć dachowych i elewacyjnych oraz Odbiór odpadów 

zawierających azbest z nieruchomości osób fizycznych i z innych zasobów 
mieszkaniowych, 

- monitoring zmian stanu zaewidencjonowanego, 
- zorganizowanie dotowania usuwania azbestu. 

Na pisemny wniosek Urzędu Gminy Złota z dnia 4.02.2013 r. znak: 
G.P.I.V.6220.1.2013 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach 
pismem znak: WPN-II.410.27.2013.EL z dnia 12.07.2013 r. uzgodnił brak 
konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
dla wymienionego Programu. 

Projekt „Programu usuwania azbestu z terenu gminy Złota „ został 
zaopiniowany bez zastrzeżeń przez Świętokrzyskiego Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (opinia sanitarna SEV.9022.5.104.2013 
z dnia 15.01.2014 r.. 

Do projektu Programu nie wpłynęły wnioski i uwagi od społeczeństwa. 
Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest podjecie niniejszej uchwały 
i wdrożenie jej do realizacji. 
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