
 

 

 

 

UCHWAŁA NR XXXII/254/17 

RADY GMINY SANTOK 

z dnia 1 czerwca 2017 r. 

w sprawie „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest  z terenu Gminy Santok na lata 

2017 – 2032 - aktualizacja” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2016r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U. z 2017r., poz. 519 ze zm.) Rada Gminy Santok uchwala co następuje: 

§ 1. 1.  Uchwala się „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Santok na 

lata 2017 – 2032 - aktualizacja” wraz z załączoną inwentaryzacją. 

2. Aktualizacja zapisów w treści Programu wskazanego w § 1 ust. 1 wynika z konieczności dokonania 

weryfikacji ilościowej azbestu występującego na terenie Gminy Santok po przeprowadzonych pracach 

inwentaryzacyjnych. 

3. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Santok na lata 2017 – 

2032 – aktualizacja” wraz z opracowaną uaktualnioną inwentaryzacją stanowią załącznik do niniejszej 

uchwały. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok. 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy  

 

 

Damian Kochmański 

 



 

 

 

UZASADNIENIE 

Głównymi założeniami „Programu usuwania azbestu i wyrobów azbestowych z terenu 

Gminy Santok na lata 2017 – 2032 – aktualizacja” jest realizacja zadań w następującym zakresie: 

 usunięcie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, 

 coroczna aktualizacja przeprowadzanej inwentaryzacji wyrobów zawierających  

azbest oraz modernizacja bazy danych o ich lokalizacji, 

 okresowa weryfikacja oraz aktualizacja zapisów przedmiotowego dokumentu, 

 określenie harmonogramu realizacji zadań ujętych w niniejszym programie, 

 określenie kierunku działań na pozyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. 

Niniejszy „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 

Santok na lata 2017 – 2032 - aktualizacja” objął skorygowaną ilość eternitu występującego na 

obszarze gminy Santok, w związku z przeprowadzoną inwentaryzacją azbestu w styczniu 2017r.                  

Ponadto, w myśl art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz                              

o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) wystąpiono                

z pismem z dnia 15.03.2017r. znak: RGKROŚ.6232.2.4.2017.JFD do Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w 

Gorzowie Wlkp. z prośbą o wyrażenie zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko dla w/w programu. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. w piśmie z dnia 28.03.2017r. 

(znak: WZŚ.411.59.2017.DT) oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie 

Wlkp. w piśmie z dnia 12.04.2017r. (znak: NZ.9022.137.2017.KJ) wyrazili zgodę na odstąpienie 

od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu 

usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Santok na lata 2017 – 2032 - 

aktualizacja”. 

Biorąc pod uwagę powyższe, zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały i wdrożenie jej 

zapisów do realizacji. 

 
 


