
 

UCHWAŁA NR 161.V.2017 

Zarządu Powiatu Kępińskiego 

z dnia 9 marca 2017 roku 

 

w sprawie przyjęcia Regulaminu realizacji zadania p.n. „Usuwanie z terenu Powiatu 

Kępińskiego wyrobów zawierających azbest”. 

 

 

Na podstawie art.32 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.), art. 403 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz.672 ze zm.) oraz § 2 Uchwały                       

Nr XX/145/2012 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia 

Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Kępińskiego na lata 

2012 – 2032,  

Zarząd Powiatu Kępińskiego  

uchwala, co następuje: 

§ 1 
 

Uchwala się Regulaminu realizacji zadania p.n. „Usuwanie z terenu Powiatu Kępińskiego 

wyrobów zawierających azbest” w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.  

 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kępińskiemu. 

 

§ 3 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Przewodniczący Zarządu Powiatu  – Witold Jankowski /-/ 

Członek Zarządu Powiatu         – Grażyna Jany  /-/ 

Członek Zarządu Powiatu         – Michał Błażejewski  /-/ 

Członek Zarządu Powiatu                 – Zenon Kasprzak /-/ 

Członek Zarządu  Powiatu                – Krystyna Możdżanowska  /-/ 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

do Uchwały Nr  161.V.2017 

Zarządu Powiatu Kępińskiego 

z dnia 9 marca 2017 roku 

 

w sprawie przyjęcia Regulaminu realizacji zadania p.n. „Usuwanie z terenu Powiatu 

Kępińskiego wyrobów zawierających azbest” 

 

Przedmiotowa uchwała jest następstwem podjęcia przez Radę Powiatu Kępińskiego 

Uchwały Nr XX/145/2012 z dnia 19 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia „Programu 

usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Kępińskiego na lata 2012 – 

2032”. Przyjęty Program wyznacza podstawy zmierzające do pozbycia się z naszego terenu 

azbestu. Natomiast niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady finansowania, 

kwalifikowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. Jego przyjęcie umożliwi 

kontynuację procesu oczyszczania obszaru powiatu z bardzo niebezpiecznego odpadu.              

Na realizację niniejszego zadania w budżecie powiatu w 2017 roku zostaną zabezpieczone w 

dziale 900, rozdziale 90002, § 4300, środki finansowe w odpowiedniej wysokości, na które 

składać się będą środki własne oraz dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej. 

Starosta Kępiński 

/-/ Witold Jankowski 

 


