UCHWAŁA NR XX/241/20
RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE
z dnia 2 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmiany „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Piekary Śląskie na lata 2015-2032”, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie
nr XVIII/222/16 z dnia 28 stycznia 2016 r.
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 z późn. zm.), w celu realizacji „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”,
przyjętego uchwałą Rady Ministrów nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009 r., zmienionego uchwałą Rady
Ministrów nr 39/2010 z dnia 15 marca 2010 r., mając na uwadze uzupełnienie istniejącej inwentaryzacji
wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Piekary Śląskie,
Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwala:
§ 1. Wprowadza się zmianę do „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Piekary Śląskie na lata 2015-2032”, przyjętego uchwałą Rady Miasta Piekary Śląskie nr XVIII/222/16
z dnia 28 stycznia 2016 r., zwanego dalej Programem, w zakresie uzupełnienia inwentaryzacji wyrobów
zawierających azbest. Uzupełnienie inwentaryzacji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uzupełnienie inwentaryzacji, o którym mowa w § 1 staje się integralną częścią Programu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Piekary Śląskie
Tomasz Wesołowski
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Załącznik do uchwały Nr XX/241/20
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 2 kwietnia 2020 r.

Uzupełnienie inwentaryzacji przeprowadzonej we wrześniu 2015 r., stanowiącej część "Programu usuwania azbestu i
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Piekary Śląskie na lata 2015-2032”, przyjętego uchwałą Rady Miasta
Piekary Śląskie nr XVIII/222/16 z dnia 28 stycznia 2016 r.
CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW AZBESTOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY PIEKARY ŚLĄSKIE
ADRES NIERUCHOMOŚCI

Lp.

MIEJSCOWOŚĆ

ULICA

NR

NR
OBRĘBU

OBIEKTY/URZĄDZENIA Z ZASTOSOWANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

NR DZIAŁKI

RODZAJ WYROBU
FALISTE PŁASKIE

1.

Piekary Śląskie

Kalwaryjska

62D

0002

AR_9-3.2034/69
AR_9-3.2035/69

2.

Piekary Śląskie

Studzienna

8a,b

0002

AR_8-1.27

Id: C2FBCDE5-5F7E-4D37-9140-A18658855382. Podpisany

X
X

ILOŚĆ [m2]

ILOŚĆ [kg]

OCENA
STOPNIA
PILNOŚCI
USUNIĘCIA

X

376,016

4136,18

1

X

90

990

3

MIEJSCE
WYSTĘPOWANIA
BM BG BMG

BP BI

Strona 1

Uzasadnienie
Uchwałą Nr XVIII/222/16 Rada Miasta Piekary Śląskie w dniu 28 stycznia 2016 r. przyjęła „Program
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Piekary Śląskie na lata 2015-2032”,
zwany dalej Programem. Częścią wymienionego wyżej Programu jest przeprowadzona we wrześniu 2015 r.
inwentaryzacja z natury wyrobów zawierających azbest.
Ze względu na ujawnienie w ostatnim czasie azbestu na dachu budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Piekarach Śląskich przy ul. Kalwaryjskiej 62 D, podjęto decyzję o aktualizacji posiadanej inwentaryzacji
wyrobów zawierających azbest, celem umożliwienia starania się przez odpowiedni podmiot
o dofinansowanie usunięcia oraz unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.
Zgodnie z art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), organ opracowujący projekt zmiany dokumentu,
o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2, może, po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa
w art. 57 i art. 58, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli
stwierdzi, że realizacja postanowień takiego dokumentu albo jego zmiany nie spowoduje znaczącego
oddziaływania na środowisko, w tym na obszary Natura 2000. W związku z powyższym, w dniu
05.02.2020 r. Prezydent Miasta Piekary Śląskie wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Katowicach i do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
w Katowicach o wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko projektu zmiany Programu, polegającej na zmianie inwentaryzacji wyrobów
zawierających azbest. Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach w piśmie NSNZ.9022.21.13.2020 z dnia 25.02.2020 r. uznał za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach pismem
WOOŚ.410.75.2020.BM z dnia 09.03.2020 r. uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko. Dnia 13.03.2020 r. informację o odstąpieniu od przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla niniejszego dokumentu podano do publicznej
wiadomości.
Przed przyjęciem zmiany Programu polegającego na aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających
azbest, zapewniono możliwość udziału społeczeństwa. Dnia 03.02.2020 r. podano do publicznej
wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania zmiany Programu, której celem jest aktualizacja
inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Piekary Śląskie poprzez jej rozszerzenie
o obiekty, które nie zostały ujęte podczas inwentaryzacji przeprowadzonej w 2015 roku. Poinformowano
jednocześnie o możliwościach zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz miejscu, w którym jest ona
wyłożona do wglądu, możliwości, sposobie i miejscu składania uwag i wniosków oraz o organie
właściwym do ich rozpatrzenia. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski. Poza
wyznaczonym terminem do tutejszego organu wpłynął jeden wniosek od osoby fizycznej, z prośbą o ujęcie
wskazanego obiektu w inwentaryzacji. Wniosek rozpatrzono pozytywnie, poprzez ujęcie w inwentaryzacji
budynku, na którym znajdują się wyroby zawierające azbest.
Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest będzie stanowiła część Programu, zmieniając
inwentaryzację przeprowadzoną we wrześniu 2015 r. jedynie w zakresie jej rozszerzenia o dwie nowe
pozycje.
Biorąc pod uwagę powyższe, zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały i wdrożenie jej do realizacji.
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