
Uchwała nr VIII/72/19  

Rady Miejskiej w Pyzdrach 

z dnia  23 sierpnia 2019 roku 

 

w sprawie uznania „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest  

z obszaru powiatu wrzesińskiego na lata 2013-2032” jako równoważnego gminnemu 

programowi usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) – Rada Miejska w Pyzdrach uchwala co następuje:  

 

§ 1 

Uznaje  się ,,Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z obszaru powiatu 

wrzesińskiego na lata 2013-2032”  przyjęty  Uchwałą nr 222/XXXV/2013 Rady Powiatu we 

Wrześni z dnia 28 listopada 2013 roku,  jako równoważny  gminnemu  programowi  usuwania  

azbestu i wyrobów zawierających azbest. 

§ 2 

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Pyzdr.  

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do Uchwały nr VIII/72/19  

Rady Miejskiej w Pyzdrach 

z dnia 23 sierpnia 2019 r. 

w sprawie uznania „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest  

z obszaru powiatu wrzesińskiego na lata 2013-2032” jako równoważnego gminnemu 

programowi usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. 

 

Przedmiotem uchwały jest uznanie ,,Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających 

azbest z obszaru powiatu wrzesińskiego na lata 2013-2032” przyjętego Uchwałą nr 

222/XXXV/2013 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 listopada 2013 roku, jako równoważny  

gminnemu  programowi usuwania  azbestu i wyrobów zawierających azbest. 

W dniu 1 lipca 2019 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Poznaniu ogłosił dla jednostek samorządu gminnego nabór wniosków w ramach programu 

pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” na 

dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięć w zakresie demontażu, zbierania, transportu 

oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami 

usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.  

Zgodnie z  §2 ust. 5 Regulaminu naboru dopuszcza się, by gmina uznała jako równoważny 

gminnemu programowi usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest program związku 

międzygminnego, którego jest członkiem, lub powiatu, na którego terenie się znajduje.  

Uznanie przywołanego programu jako równoważnego gminnemu programowi wymaga 

podjęcia przez Radę Miejską w Pyzdrach stosownej uchwały.  

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 


