
Uchwała Nr XIII/69/2007
Rady Miejskiej w Karczewie 
z dnia 13 września 2007 roku

w  sprawie  przyjęcia  Regulaminu  finansowania  z  Gminnego  Funduszu  Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej  kosztów usuwania odpadów azbestowych powstałych 
przy  likwidacji  pokryć  dachowych  i  elewacji  zawierających  azbest  z  obiektów 
budowlanych położonych na terenie Gminy Karczew.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 406 pkt 6 
i art. 408 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2006r.
Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) Rada Miejska w Karczewie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje  się  Regulamin  finansowania  z  Gminnego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i 
Gospodarki Wodnej  kosztów usuwania odpadów azbestowych powstałych przy likwidacji
pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na 
terenie Gminy Karczew – stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca 
   Rady Miejskiej w Karczewie

mgr Danuta Żelazko



U z a s a d ni e n i e

Zgodnie  z  ustawą  z  dnia  19  czerwca  1997r.  o  zakazie  stosowania  wyrobów 
zawierających azbest, w 1998r. zakończono w naszym kraju produkcję tych wyrobów. 
W 2002r.  przyjęty  został  rządowy „Program usuwania  azbestu  i  wyrobów  zawierających 
azbest  stosowanych  na  terytorium  Polski”,  zgodnie  z  którym proces  usuwania  wyrobów 
azbestowych  powinien  zostać  zakończony  w  2032r.  Dynamika  przebiegu  tego  procesu 
uzależniona jest  od stopnia zamożności właścicieli wyrobów zawierających azbest oraz od 
możliwości dofinansowania.
Ze względu na zagrożenie jakie stwarzają wyroby azbestowe dla środowiska rosnące
wraz ze stopniem ich zużycia oraz wysokie koszty usuwania i utylizacji tych odpadów,
Rada  Miejska  w  Karczewie  przyjmuje  Regulamin  finansowania  z  Gminnego  Funduszu 
Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  kosztów  usuwania  odpadów  azbestowych 
powstałych przy likwidacji  pokryć dachowych i  elewacji  zawierających azbest  z  obiektów 
budowlanych położonych w Gminie Karczew.
Zadanie  to  jest  zgodne  z  zapisami  przyjętego Programu Ochrony Środowiska  dla  Gminy 
Karczew na lata 2004 – 2010 oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Karczew na lata 
2004 – 2011.

 



RGS/7661/   /   /06 Karczew, dnia....................

Burmistrz Karczewa
ul. Warszawska 28
05 – 480 Karczew

W N I O S E K (projekt)

o dofinansowanie wykonania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających
       azbest.

1 Dane wnioskodawcy ( właściciela budynku/działki)

Imię i nazwisko 
.....................................................................................
........................

Adres zamieszkania 
.....................................................................................
..................

      2.   Adres budynku, z którego planuje się usunąć wyroby zawierające azbest
........................................................................................................................................

      3.   Opis demontowanego pokrycia dachowego / elewacji

1) wielkość powierzchni przeznaczonej do demontażu (m2)
    a) pokrycie dachowe .......................b) elewacja ........................................................

2) rodzaj zastosowanych płyt (faliste, płaskie) ..............................................................

3) przewidywana waga zeskładowanych odpadów zawierających azbest .....................

     4.   Przewidywany termin prowadzenia prac demontażowych pokrycia dachowego/elewacji
           rozpoczęcia ........................................zakończenia ........................................................

     5.   Uwagi .............................................................................................................................

....................................................
podpis wnioskodawcy


