
Uchwała Nr XLI/321/2013
Rady Gminy w Masłowie

z dnia 28 listopada 2013 roku

w sprawie uchwalenia ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Masłów na lata 2013-2032” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art.  18 ust. 2 pkt 15   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity  Dz. U. 2013 poz. 594 z późn. zm.) oraz założeniami ,,Programu oczyszczania kraju
z azbestu na lata 2009-2032” przyjętego uchwałą  Nr 39/2010 Rady Ministrów z dnia 15 marca
2010 r. (MP nr 33,  poz.481) Rada Gminy  Masłów uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się ,,Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Masłów na lata
2013-2032” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko,  stanowiące załączniki do niniejszej
uchwały. 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XII/87/07 Rady Gminy  Masłów z dnia 20 września 2007 roku w sprawie
uchwalenia  „Programu usuwania  i  unieszkodliwiania  odpadów zawierających  azbest  na  terenie
Gminy Masłów  na lata 2007 – 2032”.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XLI/321/2013 Rady Gminy  w Masłowie z dnia 28 listopada 2013  roku w

sprawie  uchwalenia  ,,Programu usuwania  wyrobów zawierających azbest  z  terenu Gminy

Masłów  na  lata  2013-2032”  wraz  z  ,,Prognozą  oddziaływania  na  środowisko  programu

usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Masłów”. 

W dnia 15 marca 2010 r. Rada Ministrów przyjęła ,,Program Oczyszczania Kraju z Azbestu

na lata 2009-2032”. Głównymi celami tego programu jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów

zawierających azbest, minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych wynikających z obecności

azbestu na terytorium kraju oraz likwidacja szkodliwego oddziaływania na   środowisko. W celu

realizacji  w/w  celów  został  opracowany  ,,Program usuwania  wyrobów  zawierających  azbest  z

terenu Gminy Masłów na lata 2013-2032”. Dokument ten ujmuje zagadnienia związane z realizacją

nałożonych na Gminę obowiązków. Wskazuje m.in. cele i zadania, ramy prawne w tym zakresie,

harmonogram realizacji zadań Programu. Nadrzędnym celem Programu jest bezpieczne dla życia i

zdrowia ludzi usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Masłów. 

Na podstawie  art. 48 ust ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o

środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach

oddziaływania  na  środowisko  (Dz.  U.  z  2008 r.  Nr  199,  poz.  1227,  z  późn.  zm.), Pan Paweł

Czupryn z Zakładu Analiz Środowiska ,,Eko -precyzja” działający z upoważnienia Wójta Gminy

Masłów  wystąpił  do  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  w  Kielcach  oraz

Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach  o uzgodnienie

projektu Programu,

– Świętokrzyski  Państwowy  Wojewódzki  Inspektor  Sanitarny  w  Kielcach  w  piśmie  znak

WPN-II.411.11.2013.EL  z  dnia  09.07.2013r.,  nie  wyraził  zgody  Gminie  Masłów  na

odstąpienie  od  przeprowadzenia  strategicznej  oceny  oddziaływania  na  środowisko  dla

planowanego  Programu  i  jednocześnie  określił  zakres  prognozy  oddziaływania  na

środowisko ww. dokumentu.

– Regionalny  Dyrektor  Ochrony  Środowiska  w  Kielcach  w  piśmie  znak  WPN-

II.411.11.2013.EL z dnia 09.07. 2013r., nie wyraził zgody Gminie Masłów na odstąpienie od

przeprowadzenia  strategicznej  oceny  oddziaływania  na  środowisko  dla  planowanego

Programu  i  jednocześnie  określił  zakres  prognozy  oddziaływania  na  środowisko  ww.

dokumentu.

     Po otrzymaniu ww. uzgodnień dotyczących zakresu prognozy o oddziaływaniu na środowisko

dla  projektu  Programu  przystąpiono  do  opracowania  ,,Prognozy oddziaływania  na  środowisko

programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Masłów”



W  celu  zapewnienia  możliwości  udziału  społeczeństwa  projekt  ,,Program  usuwania

wyrobów zawierających azbest  z  terenu Gminy Masłów na lata  2013-2032”  wraz  z  Prognozą

oddziaływania na środowisko programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy

Masłów” został podany do publicznej wiadomości.

W terminie 5 września do 26 września 2013 roku w/w dokumenty zostały umieszczone na

stronie internetowej, BIP, a także wyłożone w Urzędzie Gminy Masłów w Referacie   Budownictwa

i Gospodarki Przestrzennej. Ponadto na tablicach ogłoszeń w tut. Urzędzie w dniach 6 września do

26  września  2013  roku,  zostało  zamieszczone  Obwieszczenie  Wójta  Gminy  Masłów

zawiadamiające  o  rozpoczęciu  procedury  udziału  społeczeństwa  w  przedmiotowej  sprawie.  W

podanym terminie  do tut. urzędu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

W  dniu  26.09.2013r.  Świętokrzyski  Państwowy  Wojewódzki  Inspektor  Sanitarny  w

Kielcach  pismem  znak:  SEV.9022.5.66.2013  oraz  w  dniu  02.10.2013r.  Regionalny  Dyrektor

Ochrony Środowiska w Kielcach pismem znak:WPN-II.410.67.2013.EL uzgodnili Gminie Masłów

projekt Programu wraz z prognozą.

Projekt  uchwały  był  przedmiotem  obrad  Komisji  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki

Gruntami i Rolnictwa, która wydała opinię pozytywną. 

/-/ Sylwester Wojtyna

Przewodniczący Rady Gminy Masłów 


