
 Uchwała Nr XXXVI/330/2009
Rady Miasta Starogard Gdański

z dnia 25 lutego 2009 roku

w sprawie przyjęcia „ Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu 
Gminy Miejskiej Starogard Gdański w latach 2009-2032 ”.  

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. 
U.  z  2001  Nr  142,  poz.  1591  z  późniejszymi  zmianami)  i  art.  18  ust.  1  ustawy  z  dnia  27 
października 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), 
w związku z art. 14 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39, 
poz. 251 i Nr 88, poz. 587) uchwala się co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się „ Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 
Miejskiej Starogard Gdański w latach 2009 - 2032 ”stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały.  

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starogard Gdański.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

§ 4

Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.

 Przewodniczący Rady Miasta

         Starogard Gdański

           Piotr Cychnerski



Uzasadnienie 

               Przyjęty przez Radę Ministrów „ Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających 
azbest stosowanych na terytorium Polski ” nałożył szereg obowiązków  na organy administracji 
publicznej w tym również na gminy. Gospodarka odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest 
i jego utylizacja, jest ważnym elementem całego systemu gospodarki odpadami, a także integralną 
częścią planów gmin, powiatów i województw.
Dla realizacji tego celu został opracowany „ Program usuwania azbestu oraz wyrobów 
zawierających azbest na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański ”.
Dokument ten w sposób przejrzysty ujmuje zagadnienia ściśle związane z realizacją nałożonych na 
gminy obowiązków. Wskazuje miedzy innymi cele i zadania, ramy prawne w tym zakresie oraz 
ujmuje tezy wynikające z  programu krajowego w odniesieniu do zagadnień  gospodarowania 
azbestem na terenie naszego miasta. Wskazuje ponadto aktualny stan w zakresie wyrobów 
zawierających azbest, określa harmonogram realizacji programu i wskazuje na środki finansowe, 
niezbędne do jego realizacji z jednoczesną możliwością pozyskania środków zewnętrznych na jego 
utylizację.
Biorąc powyższe pod uwagę oraz konieczność wdrożenia programu do realizacji zasadne jest 
podjęcie niniejszej Uchwały. 

           


