
UCHWAŁA NR XIX/137/12 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM ŻY 

z dnia 27 września 2012 r. 

                                          

 w sprawie przyjęcia Programu oczyszczania Miasta Chełmży z azbestu. 

 
 
 

      Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                                          
o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 
717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, 
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, 
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, 
poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, 
poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) 
uchwala się, co następuje: 

 
 
 
    § 1. Przyjmuje się Program oczyszczania Miasta Chełmży z azbestu, stanowiący załącznik 
do niniejszej uchwały. 
 
    § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży. 
 
    § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
         Przewodniczący 
               Rady Miejskiej 
 
 
 
                 Janusz Kalinowski 



Uzasadnienie 
                       
do uchwały nr XIX/137/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 września 2012 r.  

w sprawie przyjęcia Programu oczyszczania Miasta Chełmży z azbestu. 

 
 Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym, do właściwości gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie ładu 

przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz 

gospodarki wodnej. 

Zgodnie z przyjętą w dniu 14 lipca 2009 r. przez Radę Ministrów uchwałą w sprawie 

ustanowienia programu wieloletniego pn. „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 

2009-2032”, która została zmieniona w dniu 15 marca 2010 r. przez Radę Ministrów uchwałą 

zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Program 

Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032", wszystkie wyrobu azbestowe powinny 

zostać usunięte w terminie do 2032r. 

Realizacja zarówno planu krajowego, wojewódzkiego, powiatowego jak i gminnego 

w głównej mierze uzależniona jest od stopnia zamożności właścicieli nieruchomości, 

na których znajdują się wyroby zawierające azbest oraz możliwości dofinansowania 

przedsięwzięć przez państwo, fundusze ochrony środowiska oraz gminę. 

 W związku z powyższym aby stworzyć mieszkańcom naszego miasta możliwość 

ubiegania się o środki zewnętrzne na realizację zadań dotyczących usuwania wyrobów 

zawierających azbest, podjęto decyzję o opracowania Programu oczyszczania Miasta 

Chełmży z azbestu oraz opracowaniu inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest 

zlokalizowanych na terenie miasta Chełmży. 

 Projekt przedmiotowego programu został opracowany w miesiącach maj – czerwiec 

2012 r. Jednocześnie w miesiącach maj – sierpień 2012r. została przeprowadzona strategiczna 

ocena oddziaływania na środowisko przedmiotowego programu. Opracowana została 

prognoza oddziaływania na środowisko dla Programu oczyszczania Miasta Chełmży 

z azbestu, która wraz z projektem programu została w miesiącu sierpniu br. poddana 

konsultacjom społecznym oraz przekazana do zaopiniowania do Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy oraz Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Podczas konsultacji społecznych nie wpłynęły żadne 

uwagi i wnioski do programu, który również uzyskał pozytywne opinie w/w instytucji. 

 Mając na uwadze powyższe uchwalenie Programu oczyszczania Miasta Chełmży 

z azbestu jest uzasadnione. 


