
UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NYSIE

z dnia2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr V/41/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie
uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nysa na

lata 2014-2032"

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z2017r. poz. 1875 i 2232 oraz z2018r. poz. 130) Rada Miejska wNysie uchwala, co

następuje:

1. W załączniku do uchwały Nr V/41/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie
uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nysa na lata

2014-2032", zmienionej uchwałą Nr XVII/250/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 marca 2016 r.,
wprowadza się następujące zmiany:

l)na str. 11 pkt 4, tj. zapis obejmujący wiersz czwarty i piąty od dołu, otrzymuje brzmienie:
„4. odbiór i unieszkodliwianie odpadów azbestowych z nieruchomości osób fizycznych, wspólnot

mieszkaniowych i osób prawnych";

2)na str.  12 pkt 7, tj.   zapis  obejmujący wiersz pierwszy i drugi od góry, otrzymuje brzmienie:
„7.   udzielanie   pomocy  finansowej      osobom  fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym
i osobom prawnym w usuwaniu odpadów zawierających azbest";

3)na str. 61 po dotychczasowej treści pkt 5.1, tj. po wierszu 23 od góry, dodaje się akapit w brzmieniu:
„Inwentaryzacja azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nysa będzie aktualizowana
zarządzeniem Burmistrza Nysy na podstawie składanej corocznie „informacji o wyrobach zawierających
azbest" przez wykorzystujących te wyroby (na podstawie załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra
Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów
zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są
wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31) oraz w oparciu o informacje
dotyczące azbestu, który został już unieszkodliwiony.";

4)na  stronie  80 zapis   obejmujący  wiersz  piąty  i szósty  od  dołu  otrzymuje  brzmienie:
„Finansowanie likwidacji azbestu z terenu Gminy Nysa może być oparte na środkach pochodzących z:";

5)na stronie 81 skreśla się akapit obejmujący wiersz szósty do jedenastego od góry.

2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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z dnia 12 marca 2018 r.
Zatwierdzony przez



UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Nysie w sprawie zmiany uchwały
Nr V/41/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Nysa na lata 2014-2032"

W celu realizacji „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032" został

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

Nysa na lata 2014 - 2032", przyjęty uchwałą Nr W41/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia

26 lutego 2015 r. i zmieniony uchwałą Nr XVII/250/16 z dnia 1 marca 2016 r. Dokument ten

w sposób przejrzysty ujmuje zagadnienia ściśle związane z realizacją nałożonych na gminę

obowiązków.

Aby wyeliminować lub ograniczyć szkodliwy wpływ azbestu na środowisko konieczna

jest jego identyfikacja, lokalizacja oraz ocena wyrobów zawierających azbest występujących

na danym terenie. W tym celu, w sierpniu 2014 r., sporządzono inwentaryzację wyrobów

zawierających azbest na terenie Gminy Nysa, polegającą na przeprowadzeniu wizji lokalnej

nieruchomości położonych na terenie gminy.

W trakcie realizacji programu okazało się, że nie wszystkie miejsca w których zlokalizowany

jest azbest zostały ujęte w przeprowadzonej inwentaryzacji.

Aktualna i rzeczowa inwentaryzacja obiektów pokrytych wyrobami zawierającymi

azbest jest niezbędnym warunkiem ubiegania się m.in. o dotację z Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. W związku z powyższym,

istnieje konieczność bieżącego aktualizowania wykazu nieruchomości na terenie których

występują wyroby azbestowe. Gmina Nysa od dwóch lat skutecznie pozyskuje środki na ten

cel z WFOŚiGW w Opolu. Również w bieżącym roku planowane jest złożenie wniosku

o dofinansowanie.

Proponuje się zatem aby określić formalnie w „Programie usuwania azbestu i wyrobów

zawierających azbest z terenu Gminy Nysa na lata 2014 - 2032" sposób aktualizowania

inwentaryzacji.

Zgodnie z założeniem, „Inwentaryzacja azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu

Gminy Nysa" będzie aktualizowana zarządzeniem Burmistrza Nysy na podstawie składanej

corocznie „informacji o wyrobach zawierających azbest" przez wykorzystujących te wyroby

(na podstawie załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia

2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest

oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są

wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31) oraz w oparciu

o informacje dotyczące azbestu, który został już unieszkodliwiony.

Ponadto proponuje się dokonania korekty zapisów dotyczących podmiotów podlegających

dofinansowaniu.
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