
  

Uchwała Nr XXXVI/214/2021 

Rady Miasta Łaskarzew  

z dnia 10 listopada 2021 r. 

 

w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta 

Łaskarzew na lata 2021-2032 ” 

 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia        8 

marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) Rada Miasta 

Łaskarzew uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Przyjmuje się „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Łaskarzew na 

lata 2021-2032”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Traci moc Uchwała Nr VII/49/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 kwietnia 2011 roku w 

sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta 

Łaskarzew na lata 2011-2032”.   

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łaskarzew.  

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

      

 

 

 
Przewodniczący Rady Miasta  

 

                                     Leszek Bożek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do Uchwały Nr XXXVI/214/2021 

Rady Miasta Łaskarzew 

z dnia 10 listopada 2021 r. 

 

 

W 1997 roku w Polsce wprowadzono regulacje zakazujące stosowania azbestu. Wynikiem 

tego było opracowanie w 2002 roku ogólnopolskiego „Programu usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”. Zakładał on całkowite oczyszczenie kraju 

z azbestu do roku 2032. W roku 2009 dokument ten został uaktualniony do postaci „Programu 

Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” (zwanego dalej POKzA). POKzA jest 

podstawowym dokumentem określającym zadania nałożone przez Unię Europejską, mające na celu 

oczyszczenie terytorium Polski z azbestu w perspektywie wieloletniej. Mając na względzie ilość 

wyrobów azbestowych, koszty unieszkodliwiania i powszechność problemu okres usunięcia 

wyrobów azbestowych na terytorium Polski określono do roku 2032. Obowiązek posiadania 

Programu wynika z zapisów ustawowych, otwiera drogę pozyskania dofinansowania na działania 

związane z demontażem, transportem i składowaniem (utylizacją) wyrobów azbestowych. 

W okresie 07.06.2021 r. - 16.06.2021 r. przeprowadzona została aktualizacja inwentaryzacji 

wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Łaskarzew. Pozwoliła ona dokonać dokładnego 

opisu wyrobów azbestowych na terenie miasta. Opis ten dotyczy zarówno względów ilościowych, 

jak i jakościowych oraz uwzględnia rozmieszczenie różnego rodzaju wyrobów zawierających 

azbest na terenie Miasta Łaskarzew.  

Pozyskanie powyższych informacji umożliwiło przygotowanie harmonogramu bezpiecznego 

usuwania i utylizacji wyrobów azbestowych. Program wskazuje również aktualny stan w zakresie 

wyrobów zawierających azbest, możliwe sposoby finansowania tych zadań i przyczynia się do 

wzrostu świadomości społecznej w dziedzinie niebezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą niewłaściwe 

postępowanie z wyrobami zawierającymi azbest. Realizacja programu wpłynie na polepszenie się 

stanu środowiska, a tym samym zwiększy komfort życia mieszkańców.  
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