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z dnia ........................... 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM 

z dnia .................... 2022 r. 

o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 
z terenu gminy Zawadzkie na lata 2019-2032” 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559), w związku z uchwałą Nr 122/2009 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia 
programu wieloletniego pod nazwą "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” z późn. zm. (M.P. 
Nr 50 poz. 735), Rada Miejska w Zawadzkiem uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XIV/114/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia 
„Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zawadzkie na lata 2019 – 2032”, 
w załączniku „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zawadzkie na lata 
2019 – 2032”, zmienia się treść załącznika Nr 8 "Inwentaryzacja wyrobów azbestowych - teren gminy Zawadzkie 
(według stanu na dzień 30 listopada 2019 r.)", który otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zawadzkiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

  
1. Przedstawienie istniejącego stanu w sprawie. 

Obowiązek opracowania i aktualizowania programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na 
poziomie wojewódzkim, powiatowym i gminnym wynika z zapisów Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 
2009 – 2032, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 122/2009 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie 
ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą: „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata  
2009 - 2032” z późn. zm. (M.P. Nr 50 poz. 735). W dniu 30 grudnia 2019 r. Rada Miejska w Zawadzkiem podjęła 
uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy 
Zawadzkie na lata 2019-2032”, zwanego dalej „Programem” W załączniku nr 8 do ww. Programu  
pn.: „Inwentaryzacja wyrobów azbestowych – teren gminy Zawadzkie (według stanu na dzień 30 listopada 2019 
r.)” zawarte zostały dane z inwentaryzacji przeprowadzonej w maju i czerwcu 2019 r. i zaktualizowane w 
listopadzie 2019 r. 

 
2. Wyjaśnienie potrzeb i celu podjęcia uchwały. 

W terminie do 7 marca 2022 r. mieszkańcy gminy Zawadzkie składali wnioski o udzielenie dotacji celowej  
z budżetu gminy Zawadzkie na dofinansowanie inwestycji służącej ochronie środowiska, polegającej na usunięciu 
odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie gminy Zawadzkie 
w 2022 r. Nie wszyscy wnioskodawcy zostali ujęci w inwentaryzacji przeprowadzonej  
w 2019 r. Z uwagi na powyższe dokonano aktualizacji danych zawartych w załączniku nr 8 do Programu. 
W 2021 roku usunięto z terenu gminy Zawadzkie 1,500 Mg wyrobów zawierających azbest. 

 

3. Wykazanie różnic pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym. 
Podjęcie przedmiotowej uchwały umożliwi aktualizację danych dotyczących ilości oraz rozmieszczenia na terenie 
gminy Zawadzkie materiałów niebezpiecznych zawierających azbest. 

 
4. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych. 

Aktualne dane w zakresie ilości oraz rozmieszczenia na terenie gminy Zawadzkie materiałów niebezpiecznych 
zawierających azbest niezbędne są do prowadzenia polityki proekologicznej w zakresie usuwania tych wyrobów 
(realizacja zadań z zakresu dofinansowania usuwania odpadów azbestowych, wywiązywanie się gminy z 
obowiązku usunięcia odpadu azbestowego do roku 2032). 

 
5. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały. 

Brak bezpośrednich skutków finansowych związanych z wejściem w życie uchwały. 
 

6. Źródła finansowania. 
Finansowanie usuwania azbestu – budżet gminy oraz środki zewnętrzne (w roku 2022: Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej). 
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