
           
Uchwała  Nr XIX.99.2012  
Rady Miejskiej w Ujeździe 

z dnia 30 maja 2012 r. 
 
w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu 
Gminy Ujazd na lata 2011-2032” oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko skutków 
realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd na 
lata 2011-2032”  
 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym ( Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 18 ust. 1 ustawy z dnia  
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.),  
art. 46 i art. 47 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz.U. 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz „Programu Oczyszczania Kraju 
z Azbestu na lata 2009-2032” przyjętego uchwałą Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r., 
Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Przyjmuje się „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy  
Ujazd na lata 2011-2032” oraz „Prognozę oddziaływania na środowisko skutków  
realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd na lata 
2011-2032”, w brzmieniu stanowiącym  załącznik nr 1, 2  do  uchwały.  
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały  powierza się  Burmistrzowi Ujazdu.  
 

§ 3 
 

Uchwała  wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
   

        Przewodniczący Rady Miejskiej 
Rajmund Suhs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Uzasadnienie 
do projektu uchwały  w sprawie przyjęcia  „Programu usuwania wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd na lata 2011-2032” oraz „Prognozy 
oddziaływania na środowisko skutków realizacji Programu usuwania wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd na lata 2011-2032”. 
 
 

W dniu 14 lipca 2009 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.  Zadania przewidziane w Programie są 
realizowane na trzech szczeblach (centralnym, wojewódzkim i lokalnym tj.: powiatowym  
i gminnym). W związku z powyŜszym na gminy nałoŜony został obowiązek opracowania 
programów usuwania azbestu.  W celu realizacji w/w celów został opracowany „Program 
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd na lata 2011-2032” 
Dokument ten ujmuje zagadnienia związane z realizacją nałoŜonych na Gminę obowiązków. 
Wskazuje m.in. cele i zadania, ramy prawne w tym zakresie, harmonogram realizacji zadań 
Programu. Nadrzędnym celem Programu jest bezpieczne dla Ŝycia i zdrowia ludzi usunięcie 
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd. 

Na podstawie art. 48 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 ze zm.) Burmistrz Ujazdu 
wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Opolskiego 
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu o uzgodnienie projektu 
Programu. 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu w piśmie  
Nr WOOŚ.411.1.16.2011.KM z dnia 19.08.2011 r. stwierdziła, Ŝe Program nie podlega 
obowiązkowi przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.  

Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Opolu pismem  
Nr NZ.9022.4.25.2011.MK z dnia 23.08.2011 r. nie wyraził zgody Gminie Ujazd  
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 skutków realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu 
Gminy Ujazd na lata 2011-2032”. 

Burmistrz Ujazdu, działając na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3.10.2008r.  
o udostępnieniu informacji   o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska  oraz ocenach oddziaływania  na środowisko ( Dz. U . 199, poz. 1227 ze zm.) dnia 
5 marca 2012 roku wydał obwieszczenie podając do publicznej wiadomości informację  
o opracowaniu projektu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 
Ujazd na lata 2011-2032” oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko skutków  
realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd na lata 
2011-2032” i wyłoŜeniu do wglądu w/w dokumentacji celem zapewnienia moŜliwości udziału 
społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko poprzez  składanie uwag  



i wniosków. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu z dnia 05 marca 2012 r. opublikowano  
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ujeździe www.bip.ujazd.pl.  
 
 W obwieszczeniu poinformowano, Ŝe w terminie od 5 marca 2012 r. do 26 marca 
2012 r. mogą być wnoszone uwagi i wnioski dotyczące w/w projektu programu  
oraz prognozy. W podanym terminie do tut. urzędu nie wpłynęły Ŝadne uwagi  i wnioski.   

W dniu 04.05.2012 roku Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny  
w Opolu pismem Nr NZ.9022.4.25.2012.MK uzgodnił Gminie Ujazd projekt Programu wraz 
z prognozą.  
 Po spełnieniu ustawowej procedury, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001r. Prawo ochrony środowiska, przedkładam  do uchwalenia projekt: 
„Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd na lata  
2011-2032” oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko skutków realizacji Programu 
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd na lata 2011-2032”. 
 

Podjęcie  uchwały uwaŜam za zasadne. 
 
 
 

 
 
 
  
 


