
UCHWAŁA Nr XXXVII/255/2013
Rady Gminy w Wierzbicy 

z dnia 27 września 2013 roku
w sprawie przyjęcia : Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 

z terenu gminy Wierzbica na lata 2013 - 2032

Na podstawie   art  18 ust  2  pkt  15 ustawy z  dnia  8  marca  1990r o  samorządzie 
gminnym  (Dz. U. z 2013r 594 j.t.) art 18 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo 
ochrony środowiska (Dz.U.z 2008r Nr 25 poz 150 z późn zm)  oraz Programu Oczyszczania 
Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 przyjętego uchwałą Rady Ministrów z dnia 14 lipca 
2009 r- Rada Gminy Wierzbica uchwala co następuje:

  § 1. 

Przyjmuje  się  ,,Programu  usuwania  azbestu  i  wyrobów  zawierających  azbest  z  terenu 
Gminy Wierzbica na lata 2013-2032''  w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały

  § 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbica.

  § 3. 

Traci  moc  Uchwała  Nr  VII/60/2011Rady  Gminy  w  Wierzbicy  z  dnia  13  maja  2011 
w sprawie przyjęcia : Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
na lata 2011-2032 dla Gminy Wierzbica

  § 4 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uzasadnienie do Uchwały 

Programu  Oczyszczania  Kraju  z  Azbestu  na  lata  2009-2032  przyjęty  uchwałą  Rady 

Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r wskazał opracowanie programu usuwania azbestu jako 

zadanie  samorządu  gminnego.  Program  został  opracowany  zgodnie  z  obowiązującymi 

przepisami oraz uzgodniony z organami:

– Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie,

– Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie.

Informacja o przystąpieniu do opracowania w/w programu została podana do publicznej 

wiadomości w dniu 17.07.2013 zgodnie z art. 39 ust 1 w związku z art 54 ust 1 pkt 2 ustawy 

z dnia 3 października 2008r.   o udostępnianie informacji  o środowisku i  jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ), Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica

  


