
 

 

                                                               

                                                            UCHWAŁA NR  XLII/229/2014 

            Rady Gminy Rozdrażew 

 z dnia 29 września 20014r. 

w sprawie uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 

Rozdrażew na lata 2014 - 2032 

 

Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 1 i  art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami  ), art. 18 ust. 1 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony  środowiska ( Dz. U. z 2013 roku  poz. 1232                 

ze zmianami ) oraz założeniami „ Programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032”  

przyjętego uchwałą nr 39/2010 Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 roku  (MP nr 33                   

poz. 481 ) Rada Gminy w Rozdrażewie, uchwala co następuje: 

 

§1. Uchwala się Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 

Rozdrażew na lata 2014 – 2032, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§2. Wykonanie  uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew. 

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

Przewodniczący Rady Gminy  

Artur Jakubek  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

       Uzasadnienie 

   Zgodnie z art.7 ust.1 pkt 1 i art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku                                 

o  samorządzie gminnym, do właściwości gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie ładu 

przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz 

gospodarki wodnej.  

Zgodnie z przyjętą  Uchwałą Rady Ministrów w sprawie ustanowienia  Programu Oczyszczania 

Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, wszystkie wyroby azbestowe powinny zostać usunięte               

w terminie do 2032 roku. 

W związku z powyższym , aby stworzyć mieszkańcom naszej gminy możliwość  uzyskania 

dotacji na realizację usuwania azbestu Urząd Gminy dzięki pozyskaniu dotacji z Ministerstwa 

Gospodarki zlecił opracowanie Programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu Gminy 

Rozdrażew oraz wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy. 

Mając na uwadze powyższe uchwalenie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest  

z terenu gminy Rozdrażew jest uzasadnione. 

 

Wójt Gminy  

 Mariusz Dymarski  


