
U Z A S A D N I E N I E  

 

 „Program usuwania azbestu z terenu powiatu jeleniogórskiego na lata 2012-2032” jest 

aktualizacją „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu 

jeleniogórskiego”, który został uchwalony uchwałą nr XIX/127/08 Rady Powiatu 

Jeleniogórskiego z dnia 30 czerwca 2008 r. 

Celem aktualizacji jest wprowadzenie zmian, które warunkują realizację usuwania azbestu 

z terenu powiatu jeleniogórskiego, wynikających z faktu ustanowienia w dniu 14 lipca 2009 r. 

uchwałą Rady Ministrów wieloletniego Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 

2009-2032. W powiatowym programie zaktualizowano przepisy prawne oraz wynikające           

z nich procedury dotyczące postępowania z wyrobami zawierającymi azbest. Określono 

aktualny harmonogram usuwania azbestu oraz oszacowano koszty. W „Programie usuwania 

azbestu z terenu powiatu jeleniogórskiego na lata 2012-2032” opisano ogólne mechanizmy 

oraz zasady finansowania procesu usuwania azbestu.  

Organ sporządzający projekt programu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa 

w postepowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie programu (art. 17 ust. 4 cyt. 

ustawy).Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska powiatowy program 

uchwala właściwa rada powiatu.  W ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) dział IV 

poświęcony jest Strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, której przeprowadzenia 

wymagają m.in. projekty programów opracowywane lub przyjmowane przez organy 

administracji, a wyznaczające ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko. W ramach strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko wymagane jest sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko oraz 

uzyskanie opinii właściwych organów, którymi dla powiatowego programu są: regionalny 

dyrektor ochrony środowiska i państwowy wojewódzki inspektor sanitarny (art.48, art.58 

i art. 54 cyt. ustawy). 

W roku 2012 roku sporządzony została aktualizacja „Programu usuwania azbestu z terenu 

powiatu jeleniogórskiego na lata 2012-2032”. Treść projektu ustalono uchwałą Zarządu 

Powiatu Jeleniogórskiego Nr 85/346/12 z dnia 24 września 2012 r.  

Do „Programu…” została sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko, stanowiąca 

odrębny dokument. 

Projekt „Programu…” wraz z prognozą przedstawiony został Regionalnemu Dyrektorowi 

Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi 

Sanitarnemu we Wrocławiu celem zaopiniowania przy pismach z dnia 25.09.2012 r.  

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu – opinia znak 

WSI.410.492.2012.JA z dnia 30 października 2012 r., jak i Państwowy Wojewódzki Inspektor 

Sanitarny we Wrocławiu – opinia znak ZNS.9011.1484.2012.DG z dnia 5 października 

2012r., pozytywnie zaopiniowały projekt „Programu…” , nie wnosząc uwag.  

Zgodnie z art. 55 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostepnieniu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U nr 199, poz. 1227 z późn. zm./ organ 

opracowujący projekt dokumentu sporządza pisemne podsumowanie do „Programu…”. 

W dniu 2 października 2012 roku ukazała się w gazecie lokalnej Nowiny Jeleniogórskie, 

informacja o prowadzeniu postępowania z udziałem społeczeństwa dotycząca opracowania 

projektu „Programu usuwania azbestu z terenu powiatu jeleniogórskiego na lata 2012-2032” 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Informacja została także zamieszczona na 

stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa oraz na stronie Wydziału Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa. Wyznaczono termin 21 dni do składania uwag i wniosków licząc od 



dnia ukazania się ogłoszenia. W wyznaczonym terminie nie wniesiono żadnych uwag ani 

żadnego wniosku dotyczącego opracowywanego dokumentu. 

 

Strategia oceny oddziaływania na środowisko oraz postepowanie z udziałem społeczeństwa 

umożliwia przyjęcie programu. 

 

Uwzględniając powyższe uwarunkowania oraz obowiązujący stan prawny uchwalono jak 

w treści uchwały. 

 


