
UCHWAŁA NR XVIII/141/2012 

Rady Gminy Czernikowo 

z dnia 29 listopada 2012 r. 
 

 

 

w sprawie przyjęcia „Programu Usuwania Azbestu z terenu Gminy Czernikowo” 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z Uchwałą 

nr 122/2009 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia programu 

wieloletniego pod nazwą „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” oraz 

Uchwałą Nr 39/2010 Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie 

ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu 

na lata 2009-2032”, 

 
 

Uchwala się, co następuje: 

§ 1  

Przyjmuje się „Program Usuwania Azbestu z terenu Gminy Czernikowo”, w brzmieniu 

określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo. 

§ 3  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



Uzasadnienie 

do Uchwały Nr XVIII/141/2012 

Rady Gminy w Czernikowie 

z dnia 29 listopada 2012 roku. 

Przyjęty przez Radę Ministrów „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 

stosowanych na terytorium Polski” nałożył szereg obowiązków na organy administracji 

publicznej, w tym również gminy.  

Główne cele 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. 

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

jest oczyszczenie kraju z azbestu. Gospodarka odpadami niebezpiecznymi zawierającymi 

azbest i jego utylizacja jest ważnym elementem całego systemu gospodarki odpadami, a także 

integralną częścią planów gmin, powiatów i województw. Do zadań samorządu gminnego 

należy współpraca z marszałkiem województwa w zakresie inwentaryzacji wyrobów 

zawierających azbest. 

Dla realizacji tego celu został opracowany „Program Usuwania Azbestu z terenu 

Gminy Czernikowo”. Dokument ten w sposób przejrzysty ujmuje zagadnienia ściśle związane 

z realizacją nałożonych na gminy obowiązków. Wskazuje m.in. cele i zadania, ramy prawne 

w tym zakresie oraz ujmuje tezy wynikające z programu krajowego w odniesieniu do 

zagadnień gospodarowania azbestem na terenie gminy Czernikowo. Wskazuje ponadto 

aktualny stan w zakresie wyrobów zawierających azbest, określa harmonogram realizacji 

programu i wskazuje na środki finansowe, niezbędne do jego realizacji z jednoczesną 

możliwością pozyskania środków zewnętrznych na jego utylizację. 

Biorąc powyższe pod uwagę oraz pilną konieczność przystąpienia do wdrażania programu, 

podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni zasadne. 


