
Uchwała Nr  X/93/2011 

Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego 

           z dnia 3 czerwca 2011 r. 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie  uchwalenia „Programu usuwania wyrobów 
zawierających azbest dla miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2008 – 2032”. 

 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 1 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 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 
162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441  
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, 
Nr 40 poz. 230 i Nr 106, poz. 675), Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego uchwala, 
co następuje: 

 

§1.  W uchwale Nr XXI/274/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia  
19 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest 
dla miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2008 – 2032”, zmienionej uchwałą 
Nr XLIII/567/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 9 września 2009 r., 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) część VII Programu ” otrzymuje brzmienie: 

„VII. Finansowanie usuwania wyrobów i odpadów z azbestem z terenu nieruchomości. 

W celu stworzenia warunków bezpiecznego pozbywania się z terenu Gminy wyrobów lub 
odpadów zawierających azbest, Gmina zapewni corocznie odpowiednie środki finansowe 
w swoim budżecie na finansowanie lub dofinansowanie w formie dotacji celowej 
przedsięwzięć usuwania azbestu, polegających  na: 

a) demontażu, załadunku, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów 

z azbestem, usuwanych z obiektów budowlanych, 

b) transporcie i unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest, które są 
magazynowanych na nieruchomościach, na których były demontowane 
wyroby zawierające azbest. 

Będą też podejmowane działania w celu pozyskania środków finansowych na ten cel 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Pomoc, o której mowa może być udzielana na rzecz osób fizycznych i prawnych oraz  
podmiotów wyszczególnionych w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  – Prawo 
ochrony środowiska (Dz. U z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm),  na inwestycje realizowane  
na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. 



Na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na koniec 2008 r. zinwentaryzowano, 
na podstawie zgłoszeń właścicieli nieruchomości 114 579 m2 płyt azbestowych w formie 
pokryć dachowych, z czego pokrycia dachowe na budynkach mieszkalnych to 72 619 m2. 
W ramach usługi usuwania wyrobów z azbestem,  sfinansowanej i zrealizowanej przez Gminę 
Ostrowiec Świętokrzyski  w 2009 r.  usunięto  8 534 m2 wyrobów z azbestem, stanowiących 
pokrycia dachowe budynków mieszkalnych. W związku z powyższym, szacunkowa ilość 
pozostałych do usunięcia  wyrobów z azbestem z pokryć dachowych budynków mieszkalnych 
to 64 085 m2. Brak jakichkolwiek danych o ilości i rodzaju magazynowanych na 
nieruchomościach  odpadów zawierających azbest, pozostałych po zdemontowaniu wyrobów 
z azbestem z pokryć dachowych. 

Szacuje się, że realizacja inwestycji polegającej na usunięciu wyrobów z azbestem będzie 
kosztowała ok. 833 105 zł. zł. W celu oszacowania prawdopodobnych kosztów usuwania 
azbestu przyjęto, że średni koszt 1 metra kwadratowego usuwanych i unieszkodliwianych płyt 
azbestowych wyniesie ok. 13 zł brutto.  Przy ustalaniu kosztów, wzięto pod uwagę rynkową 
cenę  usługi za demontaż, załadunek, transport i unieszkodliwianie wyrobów 
z azbestem.  

Biorąc pod uwagę fakt, że właściciele nieruchomości są obowiązani usunąć wyroby 
z azbestem do końca 2032 r., corocznie na pomoc w formie dotacji celowej na usuwanie 
wyrobów z azbestem należy przeznaczyć środki finansowe w wysokości  około 39 672 zł. 
Oprócz tej kwoty, należy zabezpieczyć także środki finansowe na usuwanie odpadów 
z azbestem magazynowanych na nieruchomościach.” 

2)  część VIII Programu uchyla się. 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca 
Świętokrzyskiego. 

§3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

mgr Janusz Wojciech Kotasiak 

 




