
                        Projekt Prezydenta Miasta Tczewa  

z dnia 15.05.2020 r. 

 

Uchwała nr ……../…../2020 

Rady Miejskiej w Tczewie 

z dnia ___________ 2020 roku 
 
   

w sprawie przyjęcia Regulaminu programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu 

Gminy Miejskiej Tczew”. 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 403 ust. 2, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn.zm.), po zasięgnięciu opinii Komisji 
Polityki Gospodarczej i Komisji Finansowo-Budżetowej, Rada Miejska w Tczewie  
 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

 W celu stworzenia mieszkańcom Tczewa możliwości usunięcia i unieszkodliwiania w sposób 
bezpieczny dla zdrowia ludzi i dla środowiska wyrobów zawierających azbest, ustala się Regulamin 
programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Tczew”. 

 
§ 2 

 
 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tczewa. 

 
§ 4 

 
 Traci moc Uchwała nr XI/87/2019 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 sierpnia 2019 roku w 
sprawie przyjęcia Regulaminu programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 
Miejskiej Tczew”.  
 

§ 5 
 
 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego. 

 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Tczewie 

 
 

Zenon Drewa 
 

 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
 
 
Rada Miejska w Tczewie Uchwałą Nr XXV/204/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku przyjęła 
do realizacji „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Tczewa na 
lata 2016-2032”.  
 
Zapisy Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Tczewa na lata 
2016-2032 są zgodne z kierunkami wyznaczonymi w Programie Oczyszczania Kraju z 
Azbestu na lata 2009-2032 i Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 
2018. 
 
Głównym celem Programu jest zaplanowanie usunięcia wyrobów azbestowych z terenu 
Miasta Tczewa i ich bezpieczne unieszkodliwienie. Na podstawie danych zgromadzonych 
podczas inwentaryzacji oszacowano, iż powierzchnia pokryć dachowych wykonanych z płyt 
azbestowo-cementowych wynosi 44.063 m2 (490 Mg) a pokrycia azbestowo-cementowe 
wykonane są z płyt płaskich i falistych.  
 
Proces usuwania wyrobów zawierających azbest powinien być zakończony do końca 2032 r. 
Za usunięcie wyrobów azbestowych odpowiedzialni są właściciele i użytkownicy obiektów, 
w których wykorzystywane są wyroby azbestowe.  
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił konkurs 
pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”.  
 
Beneficjentem programu są jednostki samorządu terytorialnego województwa pomorskiego. 
Realizacja przedsięwzięcia odbywa się na terenie gminy, w której została przeprowadzona 
inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest, a także posiadającej opracowany i uchwalony 
program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.  
 
Podjęcie uchwały określającej zasady udzielania dofinansowania, umożliwi Gminie Miejskiej 
Tczew oprócz dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest ze środków budżetu 
gminy, pozyskanie dodatkowych środków w ramach konkursu organizowanego przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 
 
Wobec powyższego podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu programu „Usuwanie 
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Tczew” jest zasadne.  
 
 
 
 
        Z-ca Prezydenta 

  

         Adam Burczyk 


