
UCHWAŁA NR L/388/2010 

RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 

z dnia 29 kwietnia 2010 r. 
 

 

w sprawie: zmiany Uchwały nr XIX/201/2008 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 

24 czerwca 2008 r. 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 roku o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), w związku z art. 

18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U.  

z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami) oraz art. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

o odpadach (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251ze zmianami) Rada Powiatu 

Gnieźnieńskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Dokonuje się zmiany treści Uchwały nr XIX/201/2008 Rady Powiatu 

Gnieźnieńskiego z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia „Programu 

usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu 

gnieźnieńskiego” i przyjmuje się „Aktualizację Programu usuwania azbestu 

oraz wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu gnieźnieńskiego” w 

zakresie określonym Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. „Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie 

powiatu gnieźnieńskiego” zwany dalej Programem zmienia się w następujący 

sposób: punkty 1, 5, 6 i 7 przedmiotowego Programu otrzymują nowe 

brzmienie w zakresie określonym Załącznikiem nr 1, a pozostałe punkty 

przedmiotowego programu to jest punkty 2, 3 i 4 nie ulegają zmianie. 

§2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego. 

§3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu 

(-) Danuta Winiarska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR L/388/2010 

RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 

z dnia 29 kwietnia 2010 r. 

 

Rada Powiatu Gnieźnieńskiego Uchwałą Nr XIX/201/2008 z dnia 24 czerwca 

2008 r. zatwierdziła Powiatowy Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających 

azbest dla powiatu gnieźnieńskiego. 

W związku z licznymi zmianami dotyczącymi przepisów w zakresie 

gospodarowania odpadami, likwidacji Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej oraz Gminnych Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej i przyjęciem przez Radę Ministrów Uchwałą Nr 122/2009 z dnia 14 lipca 

2009 r. programu wieloletniego pod nazwą „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu 

na lata 2009 – 2032”, który określa również nowe zadania niezbędne do 

oczyszczenia kraju z azbestu w okresie 24 lat, wynikające ze zmian gospodarczych i 

społecznych, jakie nastąpiły m.in. w związku ze wstąpieniem Polski do Unii 

Europejskiej, konieczna jest aktualizacja programu.  

Aktualizacja powiatowego programu usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest ma na celu również zwiększenie tempa usuwania wyrobów 

zawierających azbest z budynków będących we władaniu osób fizycznych i prawnych 

będących właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, użytkownikami 

wieczystymi lub współużytkownikami wieczystymi nieruchomości oraz osób 

władających obiektami użyteczności publicznej, obiektów spółdzielni, a także 

wspólnot mieszkaniowych przy udziale środków pochodzących z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środków zadeklarowanych 

przez Powiat i gminy powiatu gnieźnieńskiego, jak również z innych środków 

pomocowych. 

Aktualizacja usprawni działania mające na celu usuwanie azbestu z terenu 

powiatu gnieźnieńskiego oraz jest niezbędna do ubiegania się o środki zewnętrzne. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 


