Uchwała Nr V/21/2011
Rady Gminy
Radecznica
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie: przyjęcia aneksu uzupełniającego do "Programu usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Radecznica".

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie
gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 141 poz. 1591 z późn./oraz art. 18 ust.1 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. - prawo ochrony środowiska /Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z
późno zm. - uchwala się co następuje:

§1

Uchwala się aneks uzupełniający do "Programu usuwania wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Radecznica na lata 2010 - 2032" uchwałą Nr XXXII/165/2010
Rady Gminy Radecznica z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie: uchwalenia
Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Radecznica na lata
2010 - 2032 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radecznica.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do Uchwały
Nr V/21/2011
Rady Gminy Radecznica
z dnia 30 marca 2011 r.

ANEKS uzupełniający do " Programu usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Radecznica" wynikający
z pisma Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 18.01.2011 r., znak
GI.I.EG.07650/2/3/11
Informacja na temat aktualnego stanu w zakresie gospodarowania
wyrobami zawierającymi azbest na terenie gminy Radecznica.
Wyroby zawierające azbest występują na terenie gminy Radecznica w ponad
90 % posesji jako pokrycia budynków - pokrycia eternitowe. Pokrycia eternitowe
stosowano od lat sześćdziesiątych i większość jest do dziś użytkowana. Ich stan
jakościowy zależy od wieku oraz sposobu pokrycia budynków i z roku na rok pogarsza
się w wyniku działania czynników atmosferycznych i stwarza coraz większe zagrożenie
dla środowiska i zdrowia ludzi.
W wyniku przeprowadzonej ewidencji wyrobów zawierających azbest na
terenie gminy dokonano jednocześnie oceny stanu technicznego wyrobów.
Ewidencję i ocenę wyrobów przeprowadzono dla potrzeb programu w ślad za
programem wojewódzkim.
Przyjęto podział okresu do 2032 roku na 3 podokresy przyjmując kryterium pilności
usunięcia wyrobów i dla nich określono ilość wyrobów zawierających azbest
przewidzianą do usunięcia. W ty celu przy ewidencji wyrobów zawierających azbest
dokonano ich oceny jakościowej. Oceny dokonano woparciu o Rozporządzenie
Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej 1 Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 6491 w
sprawie warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających
azbest. Do pierwszego okresu pilności zaliczono wyroby, które są w najgorszym stanie
jakościowym i najpilniej wymagają usunięcia. Drugi i trzeci okres to wyroby o kolejnej
pilności usunięcia.
Ilości te dla poszczególnych okresów przedstawiają się następująco:
Okres I : lata 2010 - 2012 - 289,5 Mg,
Okres II : lata 2013 - 2022 - 1784,1 Mg
Okres III: lata 2023 - 2032 - 5171,7 Mg
Z dokonanego rozeznania wynika, że na terenie gminy dotychczas pokrycia eternitowe
wymieniane są w niewielkim stopniu, co wynika z dużych kosztów rozbiórki i utylizacji
wyrobów oraz dość ubogiego społeczeństwa gminy. w tej sytuacji występują przypadki
postępowania z wyrobami zawierającymi azbest w sposób nie spełniający wymogów
określonych w przepisach dotyczących postępowania z tymi wyrobami, zarówno na
etapie ich usuwania z budynków jak i docelowego unieszkodliwiania. Często prace
wykonywane są przez osoby nieupoważnione, w sposób zagrażający zanieczyszczeniu
środowiska i zdrowiu ludzi. Przyczyną takich działań jest częsty brak wiedzy na temat
szkodliwości azbestu jak również brak pomocy finansowej do pokrycia kosztów
związanych z prawidłowym usunięciem i unieszkodliwieniem wyrobów.
Niniejszy "Program" ma służyć do poprawy tej sytuacji w zakresie
informacyjnym i pozwoli na możliwość pozyskania środków na bezpieczne usuwanie i
un ieszkod liwianie wyrobów azbestowych.

Zarządzanie Programem, monitoring

i ocena wdrażania Programu.

Mając na uwadze konieczność poprawy efektywności usuwania wyrobów
zawierających azbest istotną wagę przypisuje się właściwemu zorganizowaniu
funkcjonowaniu systemu zarządzania Programem.

i

Realizacja gminnego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest jest zależna
od właściwego zarządzania programem jego wdrażania oraz monitorowania. Program
należy traktować jako dokument "żywy", podlegający aktualizacji w zależności od
warunków i możliwości jego realizacji.
Wdrożenie planu powinno być spójne z innymi działaniami gminy w zakresie ochrony
środowiska i zdrowia ludzi, a w szczególności z :
•
•

Gminnym programem ochrony środowiska,
Gminnym planem gospodarki odpadami;

jak również w powiązaniu z:
•
•

,,Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych
na terytorium Polski",
Wojewódzkim i powiatowym programem usuwania wyrobów i odpadów
zawierających azbest.

Zasadami wdrażania planu są:
•

•

•

•

•

Zasada odpowiedzialności za wdrożenie Programu - tj. wybór osoby lub
jednostki odpowiedzialnej za realizację Programu;
Gmina będzie odpowiedzialna za wprowadzenie mechanizmu koordynacyjnego
odpowiedzialnego
za realizację programu oraz pomocy i informowania o
możliwościach uzyskania dofinansowania osób fizycznych.
Bezpośrednio odpowiedzialne będzie stanowisko ds. ochrony środowiska Urzędu
Gminy Radecznica.
Zasada spójności z programami i planami na poziomie kraju, województwa,
powiatu,
Zapisy projektu programu są spójne z dokumentami zewnętrznymi Iwyższego
szczeblal i wewnętrznymi Idokumenty planistyczne Gminy Radecznica/,
Zasada uaktualniania planu,
Program jest dokumentem "żywym", podlegającym aktualizacji w zależności od
efektów wdrażania i monitorowania. Planowej aktualizacji będzie podlegał w
okresach czteroletnich zgodnie z Polityką ekologiczną państwa.
Zasada współpracy w realizacji Programu zarówno z organami szczebla
publicznego jak i prywatnego, Gmina jako koordynator realizacji Programu
będzie inicjowała i popierała wszelkie działania mające na celu sprawną
realizację Programu.
Zasada ciągłej edukacji ekologicznej i dostępu do informacji w zakresie
realizacji programu społeczeństwa i bezpośrednich uczestników w realizacji
programu. Edukacja jest integralnym elementem Programu od której w dużym
stopniu zależy powodzenie realizacji Programu. Rolę wiodącą w edukacji pełnić
będzie Urząd Gminy w Radecznicy.

Sposób monitoringu

i oceny wdrażania planu

Gminny program usuwania azbestu powinien być uważany za żywy dokument
podlegający aktualizacji. Wynika to z obowiązku właścicieli, zarządców i
użytkowników do przedkładania corocznych informacji o wyrobach zawierających
azbest i miejscu ich wykorzystywania. Również konieczność aktualizacji programu
powinna wynikać ze sporządzania przez właścicieli, zarządców lub użytkowników
wyrobów zawierających azbest oceny po 5 latach lub po roku, w zależności od stanu
technicznego wyrobów. Lista wskaźników zaproponowanych do oceny wdrażania
planu powinna być przedmiotem aktualizacji, co do ich liczby i rodzajów, w
zależności od danych zebranych w trakcie realizacji planu.
Podmiotem odpowiedzialnym za monitorowanie Programu będzie Urząd Gminy
Radecznica.
Dane o realizacji Programu wynikające z monitorowania będą zamieszczane na
stronie internetowej gminy Radecznica w systemie informacji publicznej.
Tabela. Wskaźniki monitorowania dla programu usuwania wyrobów
zawierających azbest na terenie gminy Radecznica I informacje w systemie
za ro kk a Ien darzowyJ.I
Lp. Nazwa wskaźnika

Jednostka

1.

Ilość obiektów z wyrobami zawierającymi azbest

szt.

2.

Ilość obiektów z I stopniem pilności w użytkowaniu wyrobów
zawierających azbest

szt.

3.

Ilość obiektów objętych zabezpieczeniem

szt.

4.

Ilość zinwentaryzowanych
gminy

5.

Ilość usuniętych odpadów azbestowych

wyrobów

wyrobów zawierających azbest na terenie

Wielkość środków wykorzystanych
edukacja

m2/Mg

m2/MQ
na usuwanie azbestu i

PLN

1.

Wielkość środków finansowych krajowych i unijnych przekazanych
osobom fizycznym i prawnym w ramach pomocy w realizacji
programu

PLN

2.

Liczba kampanii edukacyjnych w zakresie azbestu.
Liczba szkół uczestniczących w konkursach związanych z
problematyką azbestową

ilość/opis

3.

Ilość i jakość interwencji zgłoszonych przez mieszkańców

ilość/opis

4.

Ilość szkoleń kadry administracyjnej

ilość/opis

5.

Interwencje podejmowania przez jednostki kontrolne / Nadzór
budowlany, Inspekcja Ochrony Środowiska, Inspekcja Sanitarna,
jednostki gminy /

ilość/opis

