
Uchwała Nr XXXVI/250/09 
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi 

z dnia 11 września 2009 r. 
 
 
 
w sprawie:  

uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu  
gminy Białobrzegi na lata 2009 – 2012 (z uwzględnieniem perspektywy                
do 2032 roku). 

 
 
 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.              
o Samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1, 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129,            
poz. 902 z późn. zm.), art. 14 ust.6 oraz art. 15 ust. 7 i 7a   ustawy o odpadach z dnia                   
27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.). 
 
 
 

Rada Miasta i Gminy Białobrzegi uchwala co następuje: 
 
 
 

§ 1. 
 

Uchwala się „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy 
Białobrzegi na lata 2009 – 2012 ( z uwzględnieniem perspektywy do 2032 r.)”, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały. 
 
 

§ 2. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi. 
 
 

§ 3. 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób 
zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy 
Białobrzegi. 
 
 
 
 

         Przewodniczący 
        Rady Miasta i Gminy Białobrzegi 

 
             mgr inŜ. Zenon Jachowski 



 
Uzasadnienie 

 
Przyjęty przez Radę Ministrów „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających 

azbest stosowanych na terytorium Polski” nałoŜył szereg obowiązków na organy 
administracji publicznej w tym równieŜ na gminy. Gospodarka odpadami niebezpiecznymi 
zawierającymi azbest i jego utylizacja, jest waŜnym elementem całego systemu gospodarki 
odpadami, a takŜe integralną częścią planów gmin, powiatów i województw. 

Do realizacji tego celu został opracowany „Program usuwania wyrobów 
zawierających azbest z terenu gminy Białobrzegi  na lata 2009 – 2012 (z uwzględnieniem 
perspektywy do 2032 roku)”. 
Dokument opisuje  działania związane z realizacją zadań związanych z eliminacją wyrobów 
azbestowych z terenu gminy. Wykazuje miedzy innymi cele i zadania oraz ramy prawne                 
w tym zakresie. Program zakłada doprowadzenie do stopniowej eliminacji wyrobów 
zawierających azbest wraz z ich bezpiecznym unieszkodliwianiem z terenu gminy 
Białobrzegi. 

Biorąc powyŜsze pod uwagę oraz konieczność wdroŜenia programu do realizacji 
zasadne jest podjecie niniejszej uchwały. 


