
UCHWAŁA NR XXIII/172/2017 

RADY Miejskiej w Poniecu 

z dnia 24 lutego 2017 r. 

w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających 

azbest z terenu gminy Poniec  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 , ze zmianami.) w związku z art. 18 ust. 1 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2016 r.  poz. 

672, ze zmianami.) oraz „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” 

(przyjętego uchwałą Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r.) po zasięgnięciu opinii 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Wielkopolskiego 

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu uchwala się, co 

następuje: 

§ 1. Przyjmuje się „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 

z terenu gminy Poniec”, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca 

§ 3.Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Poniecu NR XVII/140/2008 z dnia 26 marca 

2008 roku. 

§ 4. 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”, zmieniony uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r., którego 

głównymi założeniami są: 

• usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, 

• minimalizacja negatywnych skutków jakie ma azbest i wyroby zawierające azbest na 

zdrowie człowieka,  

• likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko naturalne.  

Cele Programu będą realizowane sukcesywnie, aż do roku 2032, w którym zakładane jest 

oczyszczenie kraju z azbestu. Realizacja krajowego programu wymaga zaangażowania 

administracji publicznej i różnych instytucji działających na trzech poziomach: centralnym, 

wojewódzkim i lokalnym (samorząd powiatowy i samorząd gminny). 

W związku z powyższym na gminy, powiaty i województwa nałożony został obowiązek 

opracowania programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Do zadań 

samorządu gminnego należy współpraca z marszałkiem województwa w zakresie 

inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. 

W celu realizacji w/w założeń został opracowany „Program usuwania wyrobów 

zawierających azbest z terenu gminy Poniec”. Dokument ten w sposób przejrzysty obejmuje 

zagadnienia ściśle związane z realizacją nałożonych na gminę obowiązków. Wskazuje m.in. 

cele i zadania, a także ramy prawne w odniesieniu do zagadnień gospodarowania azbestem.  

Program wskazuje ponadto aktualny stan w zakresie wyrobów zawierających azbest na 

terenie Gminy Poniec oraz określa harmonogram realizacji programu. Ponadto Program 

wskazuje na środki finansowe, niezbędne do jego realizacji z jednoczesną możliwością 

pozyskania środków zewnętrznych na usuwanie wyrobów azbestowych. Nadrzędnym celem 

Programu jest całkowite wyeliminowanie zagrożenia pyłami azbestu na terenie objętym 

Programem poprzez działania zmierzające do szybkiego zakończenia eksploatacji wyrobów 

zawierających azbest oraz unieszkodliwienia ich odpadów w sposób zgodny z zasadami 

ochrony zdrowia i ochrony środowiska. 

Biorąc pod uwagę powyższe, zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały i wdrożenie jej do 

realizacji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


