Uchwała Nr XXI/216/2013
Rady Gminy Radziejów
z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Radziejów na lata 20132032”.
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 (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.1) oraz art. 18 ust. 1 w zw.
z art. 14 i art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U.
z 2013 r., poz. 12322), uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Program usuwania azbestu z terenu Gminy Radziejów na lata 2013-2032”,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko Pomorskiego.
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Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645.
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 1238.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXI/216/2013
Rady Gminy Radziejów
z dnia 28 listopada 2012 r.

Celem programu usuwania azbestu z terenu Gminy Radziejów na lata 2014-2032 jest
bezpieczne usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z obszaru Gminy Radziejów. Cel ten
zostanie osiągnięty poprzez realizacje wymienionych zadań określonych w programie tj. m.in.
zwiększenie zakresu wiedzy mieszkańców na temat azbestu, jego bezpieczeństwo użytkowania
i usuwania (likwidacja przyzwolenia społecznego na nielegalne zachowania związane z azbestem –
nieuprawniony demontaż i wyrzucanie odpadów m.in. do lasów); stworzenie właściwych
warunków do wdrożenia obowiązujących przepisów prawnych oraz dobrych praktyk związanych
z wyrobami azbestowymi stworzenie sprzyjających warunków usuwania wyrobów azbestowych
w całym okresie realizacji Programu; prowadzenie monitorowania powstania odpadów
azbestowych i gospodarki nimi; zorganizowanie akcji usuwania odpadów zwierających azbest
i dotowania prac usuwania azbestu.
Zgodnie z § 3 rozporządzania Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie
wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania
i oczyszczalnia instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystane wyroby zawierające
azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31), instalacje lub urządzania zawierające azbest oczyszcza się
przez usunięcie wyrobów zawierających azbest lub ich wymianę na bezazbestowe w sposób nie
stwarzający zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi w terminie do 31 grudnia 2032 r.
W związku z powyższym wywołanie uchwały jest zasadne.
Inicjatorem wywołania uchwały jest Wójt Gminy Radziejów.
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