
  

UCHWAŁA Nr XVI/73/2015 

Rady Gminy Solec - Zdrój 

z dnia 30 grudnia 2015 roku 

w sprawie uchwalenia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu      

Gminy Solec – Zdrój na lata 2015-2032" 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz   art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tj. Dz.U. z 2013 poz. 1232 ze zm.)  Rada 

Gminy Solec - Zdrój uchwala, co następuje:  

 

§ 1. 

Uchwala się "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Solec – 

Zdrój na lata 2015-2032” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Traci moc uchwała nr XXVI/145/2013 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 25 czerwca 2013 roku 

w sprawie uchwalenia "Programu  usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających 

azbest z terenu Gminy Solec – Zdrój na lata 2011-2032".  

§ 3. 

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Solec - Zdrój. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

  Przewodniczący Rady 

  Paweł Patrzałek 

  

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do  uchwały Nr XVI/73/2015 

Rady  Gminy Solec – Zdrój z dnia 30 grudnia 2015 r. 

  

 Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Solec-Zdrój jest 

wynikiem realizacji kluczowego zadania spoczywającego na samorządzie gminnym w 

zakresie usuwania i unieszkodliwiania  azbestu. Wraz z innymi zadaniami jest ono ujęte w 

Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 (POKzA) – podstawowym 

dokumencie wyznaczającym cele oraz ramy legislacyjne, finansowe i organizacyjne do 

usunięcia azbestu z terytorium Polski.  

 Do opracowania niniejszego Programu posłużyły wyniki inwentaryzacji wyrobów 

zawierających azbest wykonanej w 2015 roku na terenie gminy. Program  ten stanowić ma 

element realizacji harmonogramu stopniowego usuwania wyrobów zawierających azbest z 

terenu kraju zapisanego w POKzA na szczeblu lokalnym tj. terytorium Gminy Solec-Zdrój.  

 Nowy Program jest w pełni spójny z obowiązującym stanem prawnym dotyczącym 

azbestu i zawiera aktualne dane na temat występujących na terenie gminy wyrobów 

zawierających azbest. Celem Programu  jest wyeliminowanie źródeł zagrożenia dla zdrowia i 

życia ludzi oraz środowiska przyrodniczego poprzez sukcesywne oczyszczanie terenu gminy 

do roku 2032 z wyrobów zawierających azbest.  

 Pismem z dnia 05.11.2015 Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 

w Kielcach po zapoznaniu się z projektem ww. Programu zajął stanowisko, że  w    

przedmiotowym przypadku nie zachodzą przesłanki określone w art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 

03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (tj. z 2013 poz. 1235 ze zm.) do konieczności przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.   Pismem z dnia 13.11.2015 roku 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Kielcach uzgodnił brak konieczności 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektu 

Programu.  RDOŚ wniósł uwagę dotyczącą uwzględnienia w treści Programu zapisów 

dotyczących rozpoznawania przed przystąpieniem do  prac  remontowych pod względem 

występowania gatunków chronionych (ptaków i nietoperzy), a przy stwierdzeniu ich 

występowania prace prowadzić poza ich okresem lęgowo-rozrodczym mając na względzie   

przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2015 poz. 1651 ze 

zm.). Uwaga ta została uwzględniona w rozdziale 10 Programu.   

 

W związku z powyższych zasadnym jest przyjęcie Uchwały w sprawie  przyjęcia  Programu 

usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Solec – Zdrój 

na lata 2011 – 2032.   

 

 

 

 

 

 


