UCHWAŁA NR IV/15/10
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr LII/488/06 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie
"Programu unieszkodliwiania materiałów i odpadów niebepiecznych zawierających azbest na terenie Gminy
Miejskiej Bolesławiec"
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214,
poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.
1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz z art.
403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25,
poz. 150 ze zmianami: z 2008 r. Nr 111 poz. 708, Nr 138 poz. 865, Nr 154 poz.958, Nr 171 poz. 1056, Nr 199 poz.
1227, Nr 223 poz. 1464; M. P. z 2008 r. Nr 79 poz. 698 i Nr 80 poz. 707, z 2009 r. Nr 19, poz.100, Nr 227, poz.
1505, Nr 20, poz. 106, Nr 79 poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz.1664; M. P. z 2009 r.:Nr 57 poz. 780 i Nr 69
poz. 893; z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 76 poz. 489, Nr 215 poz. 1664, Nr 119, poz. 804, Nr 152,
poz. 1018 i 1019, Nr 229, poz. 1498)
Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwałe Rady Miasta Bolesławiec Nr LII/488/06 z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie "Programu
unieszkodliwiania materiałów i odpadów niebezpiecznych zawierajacych azbest na terenie Gminy Miejskiej
Bolesławiec" § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"§ 1 ust. 3. Na realizację Programu corocznie zabezpieczać się będzie środki finansowe w budżecie miasta, na
częściowe dofinansowanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bolesławiec.
§ 3. Uchwała podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bolesławiec i ogłoszeniu
w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Józef Pokładek
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Uzasadnienie
Program unieszkodliwiania materiałów i odpadów niebezpiecznych zawierających azbest na terenie Gminy
Miejskiej Bolesławiec przyjęty został uchwałą Nr LII/488/06 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 sierpnia 2006 r.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 t. j. ze zm.) do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające
w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej, w tym wypadku chodzi o ład przestrzenny,
gospodarkę nieruchomościami, ochronę środowiska i przyrody, gospodarkę wodną, oraz ochronę zdrowia.
W polskim systemie prawnym nie ma przepisów wprost nakazujących finansowanie przez gminę działań
polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest. Nie oznacza to jednak, że obywatele pozbawieni są
możliwości ubiegania się o dofinansowanie w tym zakresie. Ograniczenie ilości wyrobów azbestowych leży
w interesie publicznym, gdyż służy ochronie środowiska oraz ochronie zdrowia ludzi.
Dotychczas proces usuwania azbestu z terenu miasta Bolesławiec oparty jest na wspomnianej uchwale oraz na
podstawie zasad określonych w zarządzeniu Nr 148/07 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 19 czerwca 2007 r.
Zakłada on dofinansowanie prac związanych z usuwaniem azbestu w wysokości 80 % kosztów poniesionych przez
posiadacza odpadów, ale nie więcej niż 2000 zł dla osób fizycznych i 4000 zł dla pozostałych wnioskodawców.
Obowiązek usuwania azbestu spoczywa na posiadaczach odpadów. Posiadacze wyrobów zawierających azbest
chcący pozbyć się tych produktów muszą uzyskać decyzję pozwolenia na budowę w przypadku gdy usunięcie
wyrobów zawierających azbest wymaga przeprowadzenia robót budowlanych oraz zgłosić te działania do
właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej. Następnie osoby te, zlecają usunięcie azbestu
specjalistycznej firmie, gospodarującej tego typu odpadami niebezpiecznymi. Na terenie miasta Bolesławiec
pozwolenie na usuwanie wyrobów zawierających azbest posiada 35 firm z różnych części kraju. Wykaz dostępny
w Wydziale Komunalnym tut. Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej. Do końca 2009 r. finansowanie
usuwania azbestu odbywało się ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.
Wskutek zmian przepisów, które zaczęły obowiązywać od stycznia 2010 r. osoby fizyczne utraciły możliwość
ubiegania się o dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest (ustawa z dnia 20 listopada 2009
r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. z 2009 r. Nr 215, poz.
1664 - zlikwidowała Gminne Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wykreślając z ustawy art. 408
– który gwarantował dotację na cele związane z ochroną środowiska).
Po dokonaniu zmian w ustawie Prawo ochrony środowiska, ustawą z dnia 29 października 2010 r. (Dz.U. z 2010 r.
Nr 229, poz. 1498), która weszła w życie 21 grudnia 2010 r., finansowanie polegać będzie na udzielaniu dotacji
celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu gminy lub
budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji m.in. podmiotów niezaliczonych do
sektora finansów publicznych, w szczególności:
a) osób fizycznych,
b) wspólnot mieszkaniowych,
c) osób prawnych,
d) przedsiębiorców.
Uchwala rodzi skutki finansowe dla budżetu miasta.
Środki na usuwanie azbestu w wysokości 30.000 zł zostały zapisane w projekcie budżetu miasta na 2011 r.
Po wejściu w życie uchwały z 29 grudnia 2010 r. zostanie zmienione w/w zarządzenie.
GS/MR
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