ZAŁĄCZNIK 
Do uchwały nr LV/258/09
Rady  Gminy Pacanów z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie uchwalenia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Pacanów na lata 2010-2015”
PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE GMINY PACANÓW NA LATA 2010-2015
1. Wstęp
Realizując obowiązki nałożone ustawami Prawo ochrony środowiska i ustawą o odpadach, Rada Gminy Pacanów zatwierdziła Plan Ochrony Środowiska dla Gminy Pacanów wraz z Planem Gospodarki Odpadami .
Jednym z elementów powyższych planów jest sprawa usuwania wyrobów zawierających azbest. Niniejszy Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Pacanów , na lata 2010-2015. pozwoli  dokonać oceny skali zagrożenia azbestem oraz przyczynić się do rozpoczęcia procesu usuwania azbestu z otoczenia w naszej Gminie.
Azbest należy do grupy odpadów niebezpiecznych, w związku z czym wszelkie procedury dostosowane muszą być do obowiązujących w Polsce, a wynikających z wymogów Unii Europejskiej przepisów prawa. Przepisy te obligują samorządy wszystkich szczebli do uczestnictwa w procesach usuwania azbestu, dla zapewnienia ochrony środowiska naturalnego a co się z tym nierozerwalnie wiąże, ochrony życia i zdrowia mieszkańców.
2. Cel i zadania programu
Podstawowym celem programu jest podjęcie działań w celu usunięcie azbestu z terenu Gminy Pacanów a poprzez to wyeliminowanie szkodliwego wpływu i niebezpieczeństwa dla zdrowia mieszkańców-oczyszczenie Gminy Pacanów   z wyrobów zawierających azbest, udzielenie pomocy mieszkańcom Gminy w kosztach wymiany płyt azbestowo- cementowych.  Polska złożyła Unii Europejskiej deklarację, oczyszczenia z azbestu, terytorium państwa do roku 2032. Opracowany poniżej program dla Gminy Pacanów obejmuje tylko okres 2010 -2015. Okres ten przyjęto ze względu za ograniczone środki jakimi w chwili obecnej dysponuje Gmina. 
3. Występowanie w przyrodzie i właściwości azbestu
Liczne zalety azbestu, powodowały, że już od dawna wykorzystywany był jako surowiec do wyrobu wielu produktów. Nazwa "azbest" nie określa konkretnego minerału lecz dotyczy ogółu minerałów krzemianowych występujących w przyrodzie w postaci wiązek włókien. Azbest cechuje nadzwyczajna wytrzymałość na rozciąganie, elastyczność i odporność na działanie wysokich temperatur, kwasów i innych substancji żrących.
W Polsce szerokie zastosowanie azbestu w stosunkowo dużych ilościach nastąpiło w okresie ostatnich 100 lat. Stosowano go w produkcji wielu wyrobów przemysłowych a głównie w produkcji materiałów budowlanych, gdzie zużyte zostało ok. 80% całkowitej ilości tego importowanego materiału.
Szczególnie wykorzystywany był przy produkcji płyt azbestowo cementowych służących do pokrywania dachów i elewacji oraz wykonywania kształtek, rur i przewodów wentylacyjnych. Mniejsze ilości azbestu zużywano do produkcji tekstyliów, otulin, mas uszczelniających i natryskowych. Szacunkowo ustalono, że do Polski od roku 1945 r. sprowadzono około 2 milionów ton tego minerału. Produkcja płyt azbestowo cementowych na ziemiach polskich rozpoczęła się w roku 1907 i trwała do roku 1998, kiedy to ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, została zakazana. Od 28 czerwca 1998 r. obowiązuje całkowity zakaz obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi azbest.
Powszechność stosowania azbestu powoduje, że może on obecnie występować w około 3.000 różnych wyrobów. Głównym ilościowo produktem zawierającym azbest są płyty azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie. W roku 1980 z płyt azbestowo-cementowych wykonanych było ok. 45% pokryć dachowych i fasadowych. Po upływie 15 lat udział tych płyt w nowo budowanych obiektach zmniejszył się do ok. 30%. Szacuje się, że nadal na dachach i elewacjach budynków znajduje się przeszło miliard dwieście milionów m2 płyt co stanowi ciężar około 1,5 miliona ton. Znaczącą pozycję w ilości azbestu, choć nie stanowiącego zagrożenia dla zdrowia ludzi, stanowi również, udział tego minerału w materiałach, wykorzystanych do produkcji rur wodociągowych. Szacuje się, że w kraju jest ok. 600 tys. ton takich wyrobów.
4. Zdrowotne skutki narażenia się na pył azbestowy
Wyroby azbestowe będące w dobrym stanie technicznym oraz odpowiednio zabezpieczone, nie stanowią istotnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. Zagrożenie to pojawiać się może w sytuacji mechanicznego niszczenia materiałów zawierających azbest, polegającego na łamaniu, cięciu, kruszeniu lub szlifowaniu i ich uszkadzaniu. Badania naukowe wykazały, że włókna azbestu stanowią poważne zagrożenie dla ludzi w następstwie długotrwałego wdychania powietrza z ich zawartością. Może to doprowadzić do szeregu chorób układu oddechowego takich jak:
-	pylica azbestowa (azbestoza),
-	rak płuc,
-	międzybłonniak opłucnej,
-	łagodne zmiany opłucnej.
Azbest jest zaliczany do dziesięciu najgroźniejszych substancji występujących w przyrodzie. Udowodnione zostało rakotwórcze działanie włókien azbestu. Biologiczna agresywność pyłu azbestu jest związana ze stopniem penetracji i ilością włókien w dolnej części układu oddechowego. Z powodu szczególnych właściwości włókien azbestu, mogą one tworzyć w powietrzu trwałe aerozole i przedostawać się z nim do organizmu. Włókna te na trwale pozostają w pęcherzykach płucnych i nie mogą być już z nich wydalone. Drażniąc pęcherzyki, mogą wywoływać nawet po wielu latach liczne schorzenia, które przedstawione zostały wyżej. Im więcej azbestu znajduje się w wdychanym powietrzu tym większe ryzyko choroby. Przeprowadzone badania nie potwierdzają natomiast, jakiegokolwiek ryzyka, wynikającego dla zdrowia, związanego z wchłaniania pyłu drogą pokarmową. Na występowanie i typ patologii wpływa rodzaj azbestu, wymiary tworzących go włókien oraz czas trwania kontaktu z pyłami azbestu w ciągu życia człowieka.
5 Obowiązki samorządu i właścicieli nieruchomości
W maju 2002 r. Rada Ministrów przyjęła "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski". Wymieniony dokument powstał w wyniku realizacji przyjętej przez Sejm ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20) oraz odpowiednich aktów wykonawczych do tej ustawy. W następnych latach wprowadzono szereg dokumentów (ustaw i rozporządzeń) regulujących postępowanie z wyrobami zawierającymi azbest. Szczegółowy wykaz wzmiankowanych aktów prawnych znajduje się w załączniku do powyższego programu.
Prawodawstwo polskie dopuszcza użytkowanie azbestu i wyrobów zawierających azbest do 31 grudnia 2032 r. Jednak w przypadkach indywidualnych, termin ich usunięcia uzależniony będzie od wyników oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest i w wielu sytuacjach będzie on znacznie krótszy. Akty prawne w sposób szczegółowy określają zadania samorządów a także właścicieli i zarządców nieruchomości.
Podstawowe obowiązki samorządów oraz właścicieli nieruchomości związane z eksploatacją wyrobów zawierających azbest jak i ich usuwaniem przedstawiono poniżej.
Obowiązki Gminy:
-	opracowanie i aktualizacja planu gospodarki odpadami z uwzględnieniem problematyki usuwania azbestu,
-	zbieranie informacji przekazywanych Wójtowi przez właścicieli nieruchomości dotyczących miejsc wykorzystywania wyrobów zawierających azbest,
-	utworzenie ewidencji wyrobów zawierających azbest,
-	przekładanie wojewodzie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji niebezpiecznych,
Obowiązki właścicieli lub zarządców nieruchomości:
-	składanie Wójtowi corocznej informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania,
-	kontrola wyrobów zawierających azbest znajdujących się w obiektach budowlanych,
-	przedłożenie powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest,
-	usuwanie wyrobów zawierających azbest zakwalifikowanych zgodnie z "oceną" do wymiany na skutek nadmiernego zużycia,
-	zgłoszenie właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest, zgodnie z przepisami budowlanymi.
6. Informacje o ilości i stanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Pacanów
W poprzednich latach  na terenie Gminy Pacanów przeprowadzona została inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. W trakcie inwentaryzacji dokonano spisu z natury obiektów pokrytych płytami azbestowo-cementowymi. Ogólna powierzchnia wszystkich dachów pokrytych wyrobami z udziałem azbestu, wynosi w Gminie Pacanów  ok. 569 703 m2. Do wykonania pozostaje inwentaryzacja dróg pokrytych odpadami azbestowymi.
Poniżej przedstawione zostały w tabeli dane dotyczące ilości wyrobów azbestowych (płyt) w Gminie Pacanów w rozbiciu na poszczególne sołectwa.


Ilość i rozmieszczenie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Pacanów

L.p.
Miejscowość
Ilość eternitu [m2]
1.
Biechów
21 633,00
2.
Biskupice
14 680,00
3.
Chrzanów
19 302,00
4.
Grabowica
14 480,00
5.
Karsy Dolne
  6 788,00
6.
Karsy Duże
  9 023,00
7.
Karsy Małe
17 217,00
8.
Kępa Lubawska
  9 335,00
9.
Komorów
40 483,00
10.
Kółko Żabieckie
12 154,00
11.
Książnice
26 430,00
12.
Kwasów
10 811,00
13.
Niegosławice
10 050,00
14.
Oblekoń
49 092,00
15.
Pacanów
49 702,00
16.
Podwale
  8 489,00
17.
Rataje Karskie
14 911,00
18.
Rataje Słupskie
35 773,00
19.
Słupia
38 362,00
20.
Sroczków
39 116,00
21.
Trzebica
12 869,00
22.
Wola Biechowska
13 381,00
23.
Wójcza
17 704,00
24.
Wójeczka
15 432,00
25.
Zborówek Nowy
18 148,00
26.
Zborówek Stary
11 376,00
27.
Zołcza Ugory
  5 712,00
28.
Żabiec
27 250,00

Razem:
569 703,00 m2

7. Metody realizacji programu

Tworząc koncepcję programu przyjęto następujące założenia:
1. Uczestnikami programu są mieszkańcy gminy Pacanów, których nieruchomości pokryte są wyrobami azbestowymi 
2. Informacja o Programie jest ogólnie dostępna,
3. Uczestnicy i realizatorzy programu będą stale informowani o przebiegu programu.
Proces realizacji programu likwidacji azbestu na terenie Gminy Pacanów będzie zadaniem długofalowym i kosztownym. Uwarunkowania społeczne Gminy, w tym duży udział budynków o charakterze rolniczym, pokrywanych w minionych latach płytami azbestowo-cementowymi, możliwości finansowe samorządu oraz mieszkańców powodują, że realizacja "Programu" natrafić może na duże trudności.

Metody realizacji Programu:
- informacje o programie w lokalnej prasie 
- informacje zamieszczane na stronie internetowej gminy Pacanów
- informacje przekazywane na zebraniach wiejskich oraz za pośrednictwem sołtysów.
Przy realizacji programu stosowane będą następujące zasady:
1. Odbiór odpadów azbestowych będzie następował na pisemny wniosek właściciela nieruchomości. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do programu
2. Odbiór odpadów będzie realizowany według kolejności złożonych wniosków i przygotowania odpadów do odbioru.
3. Przy odbiorze odpadów z nieruchomości sporządzony będzie protokół odbioru.


8. Finansowe aspekty realizacji Programu

	W Programie założono, że usuwanie wyrobów zawierających azbest będzie się odbywać ze wsparciem finansowym gminy. Wsparcie dotyczyć będzie dofinansowania kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów. Gmina podejmie starania w celu pozyskania funduszy ze źródeł zewnętrznych tj. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i innych.
	Dla oszacowania prawdopodobnych kosztów przedsięwzięcia, przyjęto następujące, jednostkowe koszty wykonania w/w usług:
	Łączny średni koszt metra kwadratowego usuwanych i unieszkodliwianych płyt falistych (eternitu) wyniesie 12 zł/m² (brutto).-1m² płyty waży 11 kg 
Przy ustalaniu kosztów oparto się na informacjach pochodzących od firm świadczących usługi w zakresie demontażu pokryć dachowych i transportu odpadów azbestowych, działających na terenie województwa świętokrzyskiego.
Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Kielcach można 
Uzyskać dotację w wysokości maksymalnej 50% kosztów kwalifikowanych (koszt jednostkowy usunięcia wyrobów zawierających azbest wynosi 700zł/Mg) 
Realizacja usuwania wyrobów azbestowych na terenie gminy w latach 2010-2015 w m2 (płyty cementowo-azbestowe)
1) 2010 -   2 000 m2
2) 2011 -   3 000 m2
3) 2012 -   3 015 m2
4) 2013 -   3 025 m2
5) 2014 -   4 043 m2
6) 2015 -   4 167 m2
	W pierwszym roku realizacji zadania tj. 2010 roku przyjmuje się, że utylizacji poddanych zostanie maksymalnie 2 000 m2  płyt dachowych (eternitu)
Koszt wynosić będzie  24 000,00 zł.
Na realizację zadania gmina będzie pozyskiwać dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Planuje się że koszty realizacji zadania w w roku 2010 wynosić będą:
50% kosztów kwalifikowanych  tj 7 700 zł – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
50 % kosztów kwalifikowanych  tj 7 700 zł – dotacja z Gminnego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Koszty niekwalifikowane 8 600 zł – wkład mieszkańców.
	Realizacja zadania będzie możliwa dopiero po uzyskaniu dofinansowania WFOŚiGW w Kielcach. W przypadku uzyskania kwoty mniejszej od wnioskowanej, całkowity koszt realizacji zadania w roku  2010 ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu.
Do przedstawionych wartości należałoby dodać jeszcze ponoszone przez Gminę koszty związane z:
-    zabezpieczaniem dróg pokrytych odpadami azbestowymi
-	edukacją społeczną,
-	monitoringiem terenu,
-	aktualizacją informacji o wyrobach zawierających azbest i pomoc przy sporządzaniu "Oceny",
-	pracami w terenie pracowników Urzędu Gminy.


9. Harmonogram rzeczowy realizacji programu

Lp.
Działania
Termin realizacji
1.

Działania informacyjne w środkach przekazu (lokalna prasa, tablice ogłoszeń, strona internetowa)
Cały okres realizacji programu

2.

Pomoc przy wypełnianiu druków informacji o miejscu występowania wyrobów zawierających azbest i druku oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
Cały okres realizacji programu

3.

Organizacja szkoleń z zakresu:
- postępowania z wyrobami zawierającymi azbest,
- szkodliwości azbestu
Pierwszy kwartał każdego roku okresu realizacji programu

4.

Zbieranie informacji o wyrobach zawierających azbest
Pierwszy kwartał każdego roku okresu realizacji programu
5.

Aktualizacja bazy danych obejmującej podmioty i ilość azbestu i wyrobów zawierających azbest w Gminie
Cały okres realizacji programu

6.

Zbieranie wniosków o udzielenie pomocy przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest.
Do końca marca każdego roku okresu realizacji programu

7.

Weryfikacja wniosków jw.
Do końca kwietnia każdego roku okresu realizacji programu
8.

Opracowanie regulaminu udzielania pomocy na usunięcie wyrobów zawierających azbest, w przypadku pozyskania funduszy z WFOŚiGW
Pierwsza połowa 2010r.

9.

Monitoring terenu pod kątem wykrywania dzikich wysypisk azbestu
Cały okres realizacji programu

10.

Składanie sprawozdań z realizacji programu Radzie Gminy
Co cztery lata

10. Podsumowanie
Przepisy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest nie zmienią faktu, że wiele elementów obiektów budowlanych nadal zawierać będzie tę niebezpieczną substancję.
Sama obecność elementów azbestowych przy odpowiednim ich użytkowaniu nie jest szkodliwa. Niebezpieczeństwo pojawia się wraz z procesem starzenia się materiałów, nieprawidłowym demontażu, kruszeniu płyt i porzucaniu ich na nielegalnych wysypiskach.
Sposoby zapobiegania i usuwania zagrożeń spowodowanych obecnością wyrobów zawierających azbest i ich usuwania:
-	stosowanie się właścicieli i zarządców nieruchomości do obowiązku przeprowadzenia okresowych kontroli oraz rygorystyczne przestrzeganie obowiązku składania informacji o wyrobach zawierających azbest,
-	objęcie okresową kontrolą obiektów w których znajduje się wyrób zawierający azbest,
-	kontrola wykonywania obowiązków nakładanych przepisami o użytkowaniu wyrobów zawierających azbest,
-	monitoring obszaru gminy ze szczególnym uwzględnieniem tzw. dzikich wysypisk,
-	prowadzenie akcji informacyjnej i edukacyjnej,
-	pomoc w poszukiwaniu i informowanie o źródłach finansowania programu usuwania azbestu, takich jak dotacje, kredyty i pożyczki preferencyjne dla osób fizycznych.
Rola Gminy w działaniach związanych z rozwiązywaniem problemu azbestu:
-	edukacja dotycząca sposobów postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, zagrożeń wynikających z niewłaściwego postępowania z tymi wyrobami oraz sposobów i przepisów dotyczących ich usuwania,
-	monitoring obszaru Gminy pod kątem lokalizacji dzikich wysypisk,
-	likwidacja dzikich wysypisk,
-	prowadzenie bazy danych o ilości i miejscach występowania wyrobów zawierających azbest,
-	pomoc w poszukiwaniu źródeł współfinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest dla osób fizycznych.









































ZAŁĄCZNIK nr 1
				



									Wójt Gminy
									Pacanów
									28-133 Pacanów
WNIOSEK



o dofinansowanie usunięcia i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest pochodzących
z budynków znajdujących się na terenie Gminy Pacanów


Część I – wypełnia wnioskodawca

	Zwracam się z prośbą o dofinansowanie usunięcia i unieszkodliwienia
odpadów zawierających azbest.

1. Wnioskodawca (właściciel nieruchomości):
.......................................................................................................................................................
/imię nazwisko/
.......................................................................................................................................................
/adres zamieszkania/
.......................................................................................................................................................
/telefon/
2. Miejsce wytworzenia odpadów zawierających azbest..............................................................

...................................................................................numer ewid. działki....................................
3. Rodzaj odpadów : płyty azbestowo –cementowe /płyty elewacyjne/
- rodzaj budynku ..........................................................................................................................

4. Ilość odpadów /w m2/ ...............................................................................................................
.............................................
podpis


Część II-wypełnia komisja na podstawie wizji w terenie

Opinia komisji:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………



Część III- zatwierdzenie do realizacji


Akceptacja Wójta Gminy Pacanów ……………………………



Część IV- wypełnia komisja potwierdzenie wykonania prac

Opinia komisji:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Podpis członków komisji:
1. …………………………………..
2. …………………………………..
3. …………………………………..






























ZAŁĄCZNIK nr 2


Protokół odbioru
– stwierdzenia usunięcia odpadów zawierających azbest


1. Wnioskodawca (właściciel nieruchomości):
…………………………………………………………………………………………………...
/imię i nazwisko/
…………………………………………………………………………………………………...
/adres/

2. Miejsce odbioru odpadów zawierających azbest:
………………………………………………………………….nr ewid. działki………………

3. Rodzaj odpadów /płyty faliste/płaskie/inny odpad zawierający azbest/
…………………………………………………………………………………………………..
4. Ilość usuniętych odpadów (w m²):……………………………………………………………

5. Informacja czy na nieruchomości znajdują się jeszcze wyroby zawierające azbest (jeśli tak
podać szacunkowo ilość):…………………………………………………………….…………

6. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w protokole są zgodne z prawdą.

7. Oświadczam, że prace związane z usunięciem wyrobów zawierających azbest zostały
wykonane z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, a teren został
prawidłowo oczyszczony odpadów azbestowych.


………………………………………….. ………...………………………………….…………
/data i podpis właściciela działki/ /data i podpis przedstawiciela wykonawcy/










ZAŁĄCZNIK nr 3 

Wykaz aktów prawnych związanych z wyrobami  i odpadami zawierającymi azbest:
1)Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest
(tj Dz.U. Nr 3 poz. 20 z 2004 z późn. zmian.) zgodnie z przepisami unijnymi zakazuje produkcji wyrobów zawierających azbest, wprowadzania do obrotu i stosowania włókien azbestu i wyrobów zawierających włókna azbestu, dopuszcza wprowadzanie do obrotu wyroby zawierające azbest chryzotylowy oraz stosowanie wałów z azbestu chryzotylowego stosowanych do ciągnienia szkła zainstalowanych lub znajdujących się w użytkowaniu przed dniem 1 stycznia 2005 r., do czasu ich zużycia lub do czasu kiedy będą dostępne substytuty bezazbestowe, w zależności od tego która okoliczność wystąpi wcześniej. Ustawa reguluje również zagadnienia zdrowotne pracowników zatrudnionych  w zakładach, które stosowały, lub produkowały wyroby z azbestem.
z.U.04.71.649
2)Rozporządzenie z dnia 2 kwietnia 2004 r.w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest(Dz. U Nr 71 poz. 649. z dnia 21 kwietnia 2004 r.)określa:
	1)	obowiązki wykonawcy prac polegających na bezpiecznym użytkowaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest;
	2)	sposoby i warunki bezpiecznego użytkowania oraz usuwania wyrobów zawierających azbest;
	3)	warunki przygotowania do transportu i transportu wyrobów i odpadów zawierających azbest do miejsca ich składowania;
	4)	wymagania, jakim powinno odpowiadać oznakowanie wyrobów i odpadów zawierających azbest.
3)Rozporządzenie z dnia 23 października 2003 r.w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U.  Nr 192 poz.1876 z dnia 14 listopada 2003 r z późn. zmian..) określa wymagania wykorzystywania , terminy, sposoby usuwania wyrobów zawierających azbest, określając graniczny termin na 31 grudnia 2032 r
 
4)Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( tj Dz.U. Nr 37 poz. 251 z 2007 r ze zmianami)art. 1. 1.  określa zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
5)Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r.o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr  175 poz. 1458 z 2005 r z poźn. zmian.)
6)Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj Dz.U. Nr 25 poz. 150 z 2008r z późn. zmin.) art. 1. określa zasady ochrony środowiska oraz warunki korzystania z jego zasobów, z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju.

7) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.Nr 100 poz. 1085 z 2001 r z późn. zmian.).



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jan Nowicki


