
PODSUMOWANIE
do Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Wałbrzycha na lata 2010-

2012 (z uwzględnieniem perspektywy do 2032)

Zgodnie  z  art.  55  ustawy  z  dnia  3  października  2008r  o  udostępnianiu  informacji 
o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach 
oddziaływania  na  środowisko  (Dz.U.  Nr  199,  poz.  1227)  do  przyjętego  Programu  usuwania 
wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Wałbrzycha na lata 2010-2012 dołącza się niniejsze 
podsumowanie.

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Wałbrzycha na lata 2010-
2012  (z  uwzględnieniem  perspektywy  do  2032)  wraz  z  przeprowadzoną  na  terenie  Gminy 
Wałbrzych inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest został opracowany, celem wypełnienia 
ustawowego obowiązku dot. posiadania i wdrożenia w/w programu. 
Program  usuwania  wyrobów  zawierających  azbest  umożliwi  bezpieczne  usunięcie  azbestu 
i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wałbrzych poprzez:

– zwiększenie  zakresu  wiedzy  mieszkańców  na  temat  azbestu,  jego  bezpiecznego 
użytkowania i likwidacji,

– sukcesywną likwidację azbestu z terenu miasta.
Program  zawiera  6  procedur  bezpiecznego  postępowania  z  wyrobami  zawierającymi  azbest. 
Procedury są  swego rodzaju przewodnikiem dla  osób i  instytucji  uczestniczących w procesach 
unieszkodliwiania azbestu.
Priorytetowe  cele  zawarte  w  opracowaniu  to  także  wskazanie  działań,  mechanizmów  i  źródeł 
finansowania, które pozwolą na bezpieczne usuniecie azbestu z terenu miasta.

Zgodnie z art. 51 i art. 52 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji  
o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) dla projektu Programu usuwania wyrobów 
zawierających  azbest  z  terenu  miasta  Wałbrzycha  na  lata  2010-2012  (z  uwzględnieniem 
perspektywy do 2032)  została sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko. 
Program  usuwania  wyrobów  zawierających  azbest  z  terenu  miasta  Wałbrzycha  uwzględnia 
ustalenia  zawarte  w  prognozie  oddziaływania  na  środowisko,  w  szczególności  takie  działania 
z  zakresu postępowania z wyrobami  zawierającymi  azbest,  które  podjęte  do realizacji  powinny 
przynieść poprawę stanu środowiska naturalnego.
Prognoza  oddziaływania  na  środowisko  wykazała,  że  działania  proponowane  w  programie  do 
realizacji  będą  miały  pozytywny  wpływ  na  środowisko,  w  szczególności  na  stan  powietrza 
atmosferycznego.
Dodatkowe korzyści z wdrożenia programu obejmują:

– oczyszczenie z azbestu terytorium gminy,
– poprawę stanu zdrowotnego mieszkańców i potencjalne obniżenie przypadków zachorowań 

spowodowanych szkodliwym działaniem azbestu,
– poprawę stanu technicznego obiektów budowlanych.

Projekt Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Wałbrzycha na 
lata  2010-2012  wraz  z  prognozą  oddziaływania  programu  na  środowisko  został  pozytywnie 
zaopiniowany przez  Regionalnego Dyrektora  Ochrony Środowiska  pismem z  dnia.  23.04.2010r 
L.dz. RDOŚ-02-WSI-6617-2-1/27/10/ja.

Zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji 
o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199,  poz.  1227) projekt  Programu usuwania wyrobów 
zawierających  azbest  wraz  z  prognozą  oddziaływania  na  środowisko  zostały  udostępnione 
w ramach udziału społeczeństwa w postępowaniu na stronie internetowej urzędu. W wyznaczonym 



terminie nie zgłoszono uwag i wniosków.

W  celu  monitoringu  realizacji  postanowień  dokumentu  zakłada  się  tworzenie  planów 
rocznych, określających harmonogramy prac w poszczególnych latach wraz z wytycznymi, co do 
pilności i charakteru koniecznych do wykonania zadań. 
Prowadzona  na  bieżąco  działalność  kontrolna  pomiędzy  Urzędem  Miasta,  Państwowym 
Inspektorem  Pracy  i  Państwowym  Inspektorem  Nadzoru  Budowlanego  zapewni  prawidłowość 
wykonywania prac związanych z realizacją programu.


