
UCHWAŁA NRCCLXXIV/171/10 

ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU 
z dnia 07 kwietnia 2010 r. 

 
w sprawie zaopiniowania projektu „Programu usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest dla Gminy Józefów na lata 2010-2032” 
 

 
 Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) art. 14 ust. 7 pkt 4             
i ust. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 39,                
poz. 251 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) Zarząd Powiatu 
uchwala, co następuje:   

 
 

 § 1. Zarząd Powiatu opiniuje pozytywnie projekt „Programu usuwania azbestu                     
i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Józefów na lata 2010-2032” opracowany przez 
J.W.W. TRILAND Sp. z o. o. w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 
 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Otwockiemu. 
 
 § 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpisy członków Zarządu Powiatu: 

 
   Przewodniczący Zarządu             Członek Zarządu      
     Krzysztof Boczarski             Dariusz Grajda   

1. ................................................                                                4. .............................................. 

           Wicestarosta                 Członek Zarządu 
         Mirosław Pszonka                                                     Grzegorz Michalczyk  

2. ...............................................                                                  5. ............................................. 

        Członek Zarządu  
        Krystyna Kaczorek 

3. ............................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie 

 

Burmistrz Józefowa wystąpił w dniu 26.01.2010 r. do Zarządu Powiatu z prośbą                        
o zaopiniowanie projektu „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla 
Gminy Józefów na lata 2010-2032”.  
Obowiązek opiniowania opracowań typu plan gospodarki odpadami wynika z przepisów 
ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach. Krajowy „Program Oczyszczania 
Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14 lipca 2009 r. 
zakłada opracowanie powiatowych i gminnych planów ochrony przed szkodliwością azbestu          
i programów usuwania wyrobów zawierających azbest.  
Ustawodawca wskazał cel sporządzania przedmiotowych opracowań, którym jest  
zapewnienie realizacji Polityki Ekologicznej Państwa. W związku z tym ustalił hierarchię 
opracowań: wojewódzkie, powiatowe i gminne oraz zastrzegł warunek ich spójności.   
Projekt „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Józefów na 
lata 2010 - 2032” dotyczy usuwania wyrobów stanowiących odpady niebezpieczne ze 
względu na zawarty w nich azbest. Sposób zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów 
azbestowych powinien być spójny z systemem zbierania, transportu i unieszkodliwiania 
innych odpadów niebezpiecznych na terenie gminy. Ponadto posiadanie przez gminę planu 
jest wypełnieniem jednego z ustawowych wymagań przy ubieganiu się o finansowe wsparcie 
wdroŜenia projektów w zakresie gospodarki odpadami.   
Opiniowany projekt „Programu  usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla 
Gminy Józefów na lata 2010 - 2032” został sporządzony zgodnie z „Programem usuwania 
azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” przyjętym  przez 
Radę Ministrów w 2002 r.  
Opiniowane opracowanie uwzględnia kierunki polityki i rozwoju przyjęte dla Gminy 
Józefów, w których załoŜono eliminację azbestu ze środowiska.  
Projekt programu został sporządzony przez J.W.W. TRILAND Sp. z o. o. 
Zarząd Powiatu opiniuje pozytywnie projekt „Programu usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest dla Gminy Józefów na lata 2010-2032”. 
 
 

Przewodniczący Zarządu 

   Krzysztof Boczarski  

 

opr. Sylwia Dyjasz 
referent WRLiOŚ 


