
UCHWAtA Nr XI/17/l015 

Rady Gminy Baboszewo 

z dnia 30 listopada 2015 roku 

w sprawie przyj«::cia "Programu usuwania wyrob6w zawierajClcych azbest z terenu Gminy 

Baboszewo" 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w zwiqzku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorzqdzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. iSiS) w nawiqzaniu do Uchwaty 

Nr 122/2009 Rady Ministr6w Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie 

przyj~cia "Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032" zmienionej Uchwatq 

Nr 39/2010 z dnia 15 marca 2010 r., Rada Gminy Baboszewo uchwala co nast«::puje: 

§1 

Przyjmuje si~ "Program usuwania wyrob6w zawierajqcych azbest z terenu Gminy 

Baboszewo", stanowiqcy zatqcznik do niniejszej uchwaty. 

§2 

Wykonanie uchwaty powierza si~ W6jtowi Gminy Baboszewo. 

§3 

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj~cia. 
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Uzasadnienie do Uchwaty Nr XI/77/2015 
Rady Gminy Baboszewo 

z dnia 30 listopada 2015 roku 

Opracowanie "Programu usuwania wyrob6w zawierajqcych azbest z terenu Gminy 

Baboszewo" zwiqzane jest z realizacjq zapis6w zawartych w Programie Oczyszczania Kraju 

z Azbestu na lata 2009-2032. Krajowy program zostat przyj~ty przez Rad~ Ministr6w 

Rzeczpospolitej Polskiej dnia 14 lipca 2009 uchwatq nr 122/2009 (zmienionq uchwatq 

nr 39/2.010 z 15 marca 2010 r.). Wyznacza on cele kt6rymi Sq: 

1. usuni~cie i unieszkodliwienie poprzez sktadowanie wyrob6w zawierajqcych azbest, 

2. minimalizacja negatywnych skutk6w zdrowotnych spowodowanych obecnosciq 

azbestu na terytorium kraju, 

3. likwidacja szkodliwego oddziatywania azbestu na srodowisko. 

W niniejszym Programie w oparciu 0 dane uzyskane z inwentaryzacji metodq spisu 

z natury wyrob6w zawierajqcych azbest wytyczono cele, ustalono harmonogram usuwania 

wyrob6w zawierajqcych azbest oraz oszacowano catosciowy koszt unieszkodliwienia poprzez 

sktadowanie wyrob6w zawierajqcych azbest z terenu gminy. 

Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 opisuje obowiqzki, 

kompetencje i zasady wsp6tpracy poszczeg61nych organ6w administracyjnych w kraju w celu 

realizacji zatozonych cel6w. Na poziomie lokalnym zadania powinny bye realizowane m.in. 

przez samorzqd gminny. Do zadan nadzorowanych przez W6jta Gminy Baboszewo zgodnie 

z programem oczyszczania kraju z azbestu nalezq: 

1. gromadzenie informacji 0 ilosci, rodzaju miejscach wyst~powania wyrob6w 

zawierajqcych azbest oraz przekazywanie jej do marszatka wojew6dztwa 

z wykorzystaniem dost~pnego narz~dzia informatycznego www.bazaazbestowa.pl. 

2. przygotowywanie aktualizacja program6w usuwania azbestu wyrob6w 

zawierajqcych azbest, 

3. organizowanie szkolen lokalnych w zakresie usuwania wyrob6w zawierajqcych azbest 

z terenu nieruchomosci bez korzystania z ustug wyspecjalizowanych firm, 

4. organizowanie usuwania wyrob6w zawierajqcych azbest przy wykorzystaniu 

pozyskanych na ten cel srodk6w krajowych lub unijnych z uwzgl~dnieniem zasad 

zawartych w Programie, 



5. inspirowanie wtasciwej postawy obywateli w zakresie obowiqzk6w zwiqzanych 

z usuwaniem wyrob6w zawierajqcych azbest, 

6. wsp6tpraca z marszatkiem wojew6dztwa w zakresie: 

• inwentaryzacji wyrobow zawierajqcych azbest, 

• opracowywania program6w usuwania wyrob6w zawierajqcych azbest, 

• lokalizacji sktadowisk odpadow zawierajqcych azbest, 

7. wspotpraca z mediami w celu propagowania odpowiednich inicjatyw spotecznych oraz 

rozpowszechniania informacji dotyczqcych zagroien powodowanych przez azbest, 

8. wsp6tpraca z organizacjami spotecznymi wspierajqcymi realizacj~ Programu, 

9. wspotpraca z organami kontrolnymi (inspekcja sanitarna, inspekcja pracy, inspekcja 

nadzoru budowlanego, inspekcja ochrony srodowiska). 

W6jt Gminy Baboszewo na podstawie art. 48 ust 4 ustawy z dnia paidziernika 2008 r. 

o udost~pnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie 

srodowiska oraz 0 ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 z poin. 

zm.) zwrocit si~ do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie Wydziat Spraw 

Terenowych I w Ciechanowie oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Ptonsku 0 uzgodnienie odstqpienia od obowiqzku przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziatywania na srodowisko dla projektu IIProgramu usuwania wyrob6w zawierajqcych 

azbest z terenu Gminy Baboszewo". 

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie pismem znak WOOS-

1.410.695.2015.DC z dnia 18 listopada 2015 r. poinformowat, ie nie ma koniecznosci 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko, gdyi realizacja 

postanowien programu nie spowoduje wystqpienia znaczqco negatywnych oddziatywan na 

srodowisko. 

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w ptonsku opiniq ZNS-712-132/2015 z dnia 

23 paidziernika 2015 r. uzgodnit w zakresie higieniczno-sanitarnym odstqpienie od 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko dla IIProgramu usuwania 

wyrobow zawierajqcych azbest z terenu Gminy Baboszewo". 

Biorqc pod uwag~ powyisze, zasadne jest podj~cie niniejszej uchwaty i wdroienie jej 

zapisow do realizacji. 
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Pia ·r Gaszczycki 


