
UCHWAŁA NR XXXIII/242/2013
RADY GMINY W CZARNOCINIE

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/225/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 25 marca 2013r. 
dotyczącej Programu usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest dla Gminy Czarnocin na lata 

2013-2032. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity 
z 2001 r. Nr 142 poz.1591z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo 
Ochrony Środowiska ( Dz. U. Z 2008 Nr 25 poz.150 z późn. zm.), Rada Gminy w Czarnocinie uchwala, co 
następuje: 

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XXXI/225/2013 – Programu usuwania azbestu i materiałów zawierających 
azbest dla Gminy Czarnocin na lata 2013-2032 w wierszu 14 str. 2 w miejsce zapisu o treści: 

1. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach / Dz. U. Z 2007 Nr 39 poz.251 z późniejszymi zmianami / 

wprowadza się następujące zmiany: 

1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach / Dz. U. z 2013 poz.21/ 

§ 2. W załączniku do Uchwały Nr XXXI/225/2013 – Programu usuwania azbestu i materiałów zawierających 
azbest dla Gminy Czarnocin na lata 2013-2032 na str.27 w miejsce zapisu o treści : „Roboty, podczas których 
powstają odpady azbestowe powinny być wykonywane wyłącznie przez wykonawców posiadających zezwolenie 
na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych, wydane przez starostę. Na wykonawcy wytwarzającym odpady ciążą 
obowiązki związane z uzyskaniem decyzji wojewody lub starosty zatwierdzającej program gospodarowania 
odpadami oraz właściwym postępowaniem z odpadami. Obowiązki te wynikają z ustawy z 27 kwietnia 2001r. 
o odpadach ( Dz. U. Z 2011r. Nr 62, poz. 628 ) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki 
Społecznej z 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 
zawierających azbest ( Dz. U. z 2004r. Nr 71 poz.649 ) 

wprowadza się następujące zmiany: 

„Roboty, podczas których powstają odpady azbestowe powinny być wykonywane wyłącznie przez 
wykonawców posiadających zezwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych, wydane przez starostę. Na 
wykonawcy wytwarzającym odpady ciążą obowiązki związane z uzyskaniem decyzji marszałka lub starosty 
zatwierdzającej program gospodarowania odpadami oraz właściwym postępowaniem z odpadami. Obowiązki te 
wynikają z ustawy z 12 grudnia 2012r. o odpadach ( Dz. U. Z 2013r. poz. 21 ) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego 
użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest ( Dz. U. Z 2004r. Nr 71 poz. 649 )” 

§ 3. W wierszu 11 str. 27 w miejsce zapisu o treści : „Zgodnie z art. 11 ustawy o odpadach wytwarzający 
odpady ( wykonawca robót z azbestem ) może zlecić wykonanie obowiązku usuwania, wykorzystania lub 
unieszkodliwienia odpadów odbiorcy odpadów. Ten jednak musi posiadać odrębne zezwolenie na transport lub 
unieszkodliwienie odpadów azbestowych, wydane przez starostę właściwego ze względu na miejsce 
unieszkodliwiania odpadów lub wojewodę w przypadku inwestycji zaliczanych , na podstawie innych przepisów, 
do szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi.” 

wprowadza się następujące zmiany: 

„Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 ( Dz. U. z 2013 r. poz.21 ) wytwórca odpadów lub inny 
posiadacz odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami wyłącznie podmiotom, które 
posiadają : 

1. zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, lub 

2. koncesję na podziemne składowanie odpadów, pozwolenie zintegrowane, decyzję zatwierdzającą program 
gospodarowania odpadami wydobywczymi , zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów 
wydobywczych lub wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości – na podstawie odrębnych przepisów, lub 
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3. wpis do rejestru chyba że działalność taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.” 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarnocinie. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Kazimierz Warszawa
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIII/242/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 czerwca 2013 roku zmieniającej uchwałę 
Nr XXXI/225/2013 z dnia 25 marca 2013 roku 
Zmian w załączniku do Uchwały Nr XXXI/225/2013 z dnia 25 marca 2013 r. dokonano w związku z pismem 
Wojewody Świętokrzyskiego Znak: PNK.I.4130.90.2013 z dnia 04.06.2013 roku. Zgodnie z zaleceniami 
zawartymi w w/w piśmie w Programie usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest dla Gminy Czarnocin 
na lata 2013-2032 uwzględniono przepisy obowiązującej ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach /Dz. U. 
z 2013 r., poz. 21/. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uważa się za uzasadnione. 
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