UCHWALA Nr XXVIII/21412014
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 31 marca 2014r.
w sprawie

przyj~cia

zawieraj~cych

"Programu usuwania azbestu i wyrob6w
azbest z terenu Gminy Sochocin na lata 2013-2032"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzqdzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze ZITI.) w zwiqzku z zalozeniami
"Programu oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032" przyj~tego uchwalq Nr 39/2010
Rady Ministr6w z dnia 15 marca 201 Or. (M.P. Nr 33, poz. 481) oraz art. 48 ust. 1 i ust. 2
ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 r. 0 udost~pnianiu inforrnacji 0 srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko
(Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) po uzyskaniu zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Warszawie oraz Panstwowego Wojew6dzkiego Inspektora Sanitamego
w Warszawie na odstqpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddzialywania na
srodowisko, Rada Gminy Sochocin uchwala, co nast~puje:

§ 1. Przyjmuje si~ "Programu usuwania azbestu i wyrob6w zawierajqcych azbest
z terenu Gminy Sochocin na lata 2013-2032" w brzmieniu okreSlonym w zalqczniku do
niniejszej uchwaly.

\

§ 2. Wykonanie Uchwaly powierza si~ W6jtowi Gminy.
§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem

podj~cia.

UZASADNIENIE
DO UCHWALY Nr XXVIIII214/2014
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie

przyj~cia

zawieraj~cych

"Programu usuwania azbestu i wyrob6w
azbest z terenu Gminy Sochocin na lata 2013-2032"

W dniu 14 lipca 2009 r. Rada Ministr6w podjtrla uchwaltr w sprawie ustanowienia
programu wieloletniego pn. "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032".
Gl6wne cele Programu to:
1. Usunitrcie i unieszkodliwienie wyrob6w zawierajetcych azbest,
2. MinimaJizacja negatywnych skutk6w zdrowotnych spowodowanych obecnosciet azbestu na
terytorium kraju.
3. Likwidacja szkodliwego oddzialywania azbestu na srodowisko.
Cele "Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032" btrdet realizowane
sukcesywnie aZ do roku 2032, w kt6rym zakladane jest oczyszczenie kraju z azbestu. Zadania
przewidziane w krajowym Programie set realizowane na trzech szczeblach: centralnym,
wojew6dzkim i lokalnym (samorzetd powiatowy i samorzetd gminny).
W zwiqzku z powyzszym na gminy nalozony zostal obowiqzek opracowania
program6w usuwania azbestu i wyrob6w zawierajetcych azbest. Do zadan samorzetdu
gminnego nalezy wsp6lpraca z marszalkiem wojew6dztwa w zakresie inwentaryzacji
wyrob6w zawierajetcych azbest.
W celu realizacji w/w zadania zostal opracowany "Program usuwania azbestu
i wyrob6w zawierajetcych azbest z terenu Gminy Sochocin na lata 2013-2032". Dokument ten
ujmuje zagadnienia scisle zwietzane z realizacjet nalozonych na gmintr obowietzk6w. Program
zawiera ramy prawne w odniesieniu do zagadnien gospodarowania azbestem, charakterystyktr
azbestu, aktualny stan w zakresie wyrob6w zawierajetcych azbest na terenie Gminy Sochocin,
okresla harmonogram reaJizacji Programu oraz wskazuje na srodki finansowe niezbtrdne do
jego realizacji z jednoczesnet mozliwosciet pozyskania srodk6w zewntrtrznych na usuwanie
wyrob6w azbestowych. Nadrztrdnym celem Programu jest bezpieczne dla Zycia i zdrowia
ludzi usunitrcie azbestu i wyrob6w zawierajetcych azbest z terenu Gminy Sochocin.
Zasady i tryb udzialu spoleczenstwa oraz przeprowadzania strategicznej oceny
oddzialywania na srodowisko w posttrpowaniu, kt6rego przedmiotem jest sporzetdzenie
programu ochrony srodowiska okresla ustawa z dnia 3 paidziernika 2008r. 0 udosttrpnianiu
informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.)
zwanet dalej "ustawet oos".
Na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 ustawy oos, W 6jt Gminy Sochocin skierowal wnioski
do Panstwowego Wojew6dzkiego Inspektora Sanitamego w Warszawie oraz Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie dotyczetce odst'lPienia od przeprowadzenia
strategicznej oceny oddzialywania na srodowisko dla Programu lub ewentualnego ustalenia
jej zakresu. Zar6wno RDOS w Warszawie (pismo z dnia 06.11.2013r. znak: WOOS
I.4.410.625.2013.DC) jak i PWIS w Warszawie (pismo z dnia 31.10.2013 znak:
ZNS. 9022.1.00098.2013 .DB) nie stwierdzili koniecznosci przeprowadzenia strategicznej
oceny oddzialywania na srodowisko, gdyz realizacja postanowien zawartych w Programie nie

spowoduje negatywnego oddzialywania na srodowisko. W zwi~zku z tym nie bylo
koniecznosci opracowania prognozy oddzialywania na srodowisko dla "Programu usuwania
azbestu i wyrob6w zawieraj~cych azbest z terenu Gminy Sochocin na lata 2013-2032".
W6jt Gminy Sochocin zapewnil mozliwosc udzialu spoleczenstwa, na zasadach
i w trybie okrdlonych w ustawie oos. Obwieszczeniem z dnia 18.1l.2013r. W6jt Gminy
Sochocin podal do pUblicznej wiadomosci informacj~ 0 przyst~ieniu do opracowania
projektu Programu, 0 mozliwosci zapoznania si~ z niezb~dn~ dokwnentacj~ oraz 0 miejscu, w
kt6rymjest ona wylozona do wgl~du, mozliwosci skladania uwag i wniosk6w ze wskazaniem
21-dniowego terminu ich skladania oraz organie wlasciwym do rozpatrzenia uwag
i wniosk6w. Obwieszczenia zostalo podane do publicznej wiadomosci poprzez zamieszczenie
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.sochocin.pl. na tablicy
ogloszen w Urz~dzie Gminy Sochocin oraz na tablicach ogloszen we wszystkich solectwach.
Czas trwania konsultacji spolecznych okreslono od dnia 25.1l.20 l3r. do dnia 16.12.20 13r.
W wyznaczonym terminie wplyn~lo 11 wniosk6w 0 uwzgl~dnienie w Programie
budynk6w pokrytych eternitem. Wszystkie zgloszone wnioski zostaly uwzgl~dnione
w Programie.
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