
Uchwała nr XIX/201/2008 
Rady Powiatu Gnie źnieńskiego 

z dnia 24 czerwca 2008r. 
 

 

 
w sprawie: przyjęcia „Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających 
azbest na terenie powiatu gnieźnieńskiego” 
 
 
Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1592; z póz zm.), w związku z art. 18 
ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. Z 
2008 Nr 25, poz. 150) oraz art. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach 
(Dz. U. Nr 62 poz. 628, z póz. zm.) Rada Powiatu Gnieźnieńskiego uchwala, co 
następuje: 

 

 § 1 

 
Przyjmuje się Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na 
terenie Powiatu Gnieźnieńskiego stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
 

§2 
                                                

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego. 
 
 

§3 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 

 

  Przewodnicząca Rady Powiatu 

 

           Danuta Winiarska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Uzasadnienie 
do Uchwały Nr XIX/201/2008 

Rady Powiatu Gnie źnieńskiego 
z dnia 24 czerwca 2008r. 

 
        W Polsce „Ustawa o zakazie stosowania wyrobów azbestowych” z dnia 19 marca 
1997r. rozwiązała problemy związane z ekspozycją zawodową w przemyśle 
przetwórstwa surowca oraz zapobiegła dalszemu stosowaniu i gromadzeniu wyrobów 
zawierających azbest. Pozostały jednak problemy obecności w środowisku komunalnym 
ogromnych ilości wyrobów azbestowo-cementowych, które ulegając degradacji stanowią 
źródło ciągłej emisji włókien do powietrza. Włókna azbestu są praktycznie 
niezniszczalne, a ich kumulowanie się w płucach powoduje, zwykle po kilkunastu latach, 
pojawianie się pylicy azbestowej i nowotworów złośliwych.  
    „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na 
terytorium Polski” przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14 maja 2002 roku jest 

wyrazem uznania przez nasz kraj standardów europejskich w zakresie ochrony zdrowia 
mieszkańców i zanieczyszczenia środowiska. Zakłada usunięcie do roku 2032 
materiałów budowlanych zawierających azbest. Program jest koordynowany przez 
Ministerstwo Gospodarki i wymaga współpracy wielu instytucji, placówek naukowych,  
a takŜe placówek organów państwowych oraz samorządowych. Program eliminacji 
azbestu z obszaru Polski jest więc szczególnym wyzwaniem dla organów 
samorządowych bowiem oczyszczanie kraju z azbestu na terenie powiatu musi się 
odbywać w sposób kontrolowany, tak aby nie powodować zwiększania emisji włókien do 
środowiska i związanego z tym zagroŜenia zdrowia ludności.  
      Zgodnie z tym Programem kaŜdy powiat powinien opracować własny program 
usuwania azbestu na swoim terenie. Głównym celem kaŜdego powiatowego programu 
jest edukacja mieszkańców w zakresie szkodliwości azbestu oraz pomoc w pozyskaniu 

środków na jego bezpieczne usunięcie.  
     Opracowanie takiego programu jest niezbędnym warunkiem do ubiegania się  
o środki zewnętrzne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej.  
Powiat Gnieźnieński otrzyma środki finansowe na dofinansowanie zadania „Likwidacja 
wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu gnieźnieńskiego”  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  
w wysokości 100.000PLN. RównieŜ Gminne Fundusze Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej Gmin Powiatu Gnieźnieńskiego będą udzielać pomocy finansowej 
w likwidacji wyrobów zawierających azbest w wysokości 53.000PLN. W Powiatowym 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008 zabezpieczona jest 
kwota w wysokości 50.000PLN.  

    W związku z tym do rozpoczęcia realizacji zadania „Likwidacji wyrobów budowlanych 
zawierających azbest na terenie powiatu gnieźnieńskiego” niezbędne przyjęcie przez 
Radę Powiatu Gnieźnieńskiego Programu usuwania azbestu oraz wyrobów 
zawierających azbest na terenie powiatu gnieźnieńskiego. 
Wobec powyŜszego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 


