
 

Uchwała Nr 411/LIX/2023 

Rady Miejskiej w Gostyninie 

 

z dnia 27 lutego 2023 roku 

 

w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Programu usuwania wyrobów 

zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych w mieście Gostyninie w latach 

2008-2032. 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku                          

o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), w związku  z art. 18 ust. 1 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 

z późn. zm.) Rada Miejska w Gostyninie uchwala,  co następuje: 

§ 1. 

 

W Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych     

w mieście Gostyninie w latach 2008-2032, który został  przyjęty uchwałą 

nr 142/XXIII/08 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 21 lipca 2008 r., wprowadza 

się następujące zmiany: 

1) tabela nr 3 „Zbiorczy wykaz obiektów, w których występują wyroby zawierające 

azbest” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) rozdział 3a „Lokalizacja zdemontowanych wyrobów azbestowych oraz sposób 

gospodarowania odpadami azbestowymi” otrzymuje brzmienie określone 

w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Andrzej Hubert Reder 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

 

 

 W dniu 14 lipca 2009 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie 

ustanowienia programu wieloletniego pn. „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na 

lata 2009-2032” - dokumentu, który zastąpił dotychczas obowiązujący Program 

usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski. 

Główne cele w/w programu: 

- usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest; 

- minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością 

azbestu na terytorium kraju; 

- likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. 

Ponadto nałożono szereg obowiązków na organy administracji publicznej, w tym 

również na organy gmin, a dotyczące m.in. opracowania gminnych programów 

usuwania azbestu. Dla realizacji tego celu został opracowany "Program usuwania 

wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta 

Gostynina na lata 2008-2032", który został przyjęty uchwałą nr 142/XXIII/08 Rady 

Miejskiej w Gostyninie z dnia 21 lipca 2008 r. 

 Z uwagi na fakt, iż wielu właścicieli, zarządców budynków nie dokonało 

inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, a w związku z tym dane wykorzystane 

przy opracowywaniu Programu były niepełne, podjęto działania zmierzające do jego 

aktualizacji. 

Aktualizacja polega m.in. na włączeniu do Programu obiektów, które nie były 

dotychczas w nim ujęte oraz wykazaniu obiektów, z których wyroby zawierające azbest 

zostały usunięte. 

 Biorąc powyższe pod uwagę oraz fakt, iż nie ujęcie w Programie obiektu, na 

którym występują wyroby azbestowe uniemożliwia skorzystanie ze wsparcia 

finansowego, zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały i wdrożenie jej do realizacji. 
 


