
 

 

UCHWAŁA NR XVIII/151/2012 

RADY GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM 

z dnia 29 maja 2012 r. 

w sprawie ustalenia zasad usuwania, utylizacji i unieszkodliwiania eternitu oraz zatwierdzenia opłat  
za jego usuwanie i utylizację ponoszonych przez właścicieli nieruchomości.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (j. t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. 

w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 poz. 1206) oraz art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu 

aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62 poz. 718 z późn. zm.) Rada Gminy 

Krościenko nad Dunajcem uchwala, co następuje:  

§ 1. Ustala się zasady usuwania i utylizacji eternitu przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy 

Krościenko nad Dunajcem według załącznika do uchwały.  

§ 2. Ustala się wysokość refundacji odpłatności ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usuwanie 

i utylizację jednej tony eternitu w wysokości do 50% kosztów.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego.  

  

 Przewodniczący Rady Gminy Krościenko n.D.  

Wiesław Kwiatek 
 

Załącznik  
do Uchwały Nr XVIII/151/2012   

Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem   

z dnia 29 maja 2012 r.  

 

Zasady usuwania i utylizacji eternitu na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem  

§ 1. Eternit jest materiałem konstrukcyjnym pokrywającym dachy zabudowań mieszkalno-gospodarczych 

zawierających azbest o kodzie 17 06 05*, zgodnie z katalogiem odpadów. Odpady zawierające jako składnik 

azbest (pył i włókna) są kwalifikowane jako odpady niebezpieczne.  

§ 2. Posiadaczem odpadów jest każdy, kto faktycznie włada odpadami i faktycznie znajdują się na jego 

nieruchomości.  

§ 3. Obowiązkiem posiadacza odpadów jest jego usuwanie i unieszkodliwianie zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, w tym stosownych ustaw, rozporządzeń i uchwał Rady Gminy jako prawa miejscowego.  
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§ 4. W związku z tym, że eternit jest materiałem niebezpiecznym, Rada Gminy określa sposób jego 

usuwania z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem według niniejszych 

zasad.  

§ 5. Organizatorem działań usuwania eternitu na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem jest Wójt 

Gminy.  

§ 6. Odbioru odpadów w postaci eternitu od właściciela nieruchomości dokonuje specjalistyczna firma 

wybrana przez właściciela nieruchomości.  

§ 7. Posiadacz odpadów ubiegający się o refundację kosztów likwidacji z terenu swojej nieruchomości 

składa pisemną prośbę do Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem do dnia 30 czerwca danego roku.  

§ 8. Warunkiem refundacji kosztów utylizacji eternitu z danej nieruchomości będzie podpisanie stosowanej 

umowy pomiędzy właścicielem nieruchomości, a Wójtem Gminy Krościenko nad Dunajcem.  

§ 9. Po zutylizowaniu eternitu właściciel nieruchomości przedkłada oryginał rachunku oraz kopię karty 

przekazania odpadów Wójtowi Gminy Krościenko nad Dunajcem.  

§ 10. Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem prowadzi dokumentację odnośnie postępowania z eternitem 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

§ 11. 1. Ustala się, że koszty refundacji zutylizowanego eternitu Gmina Krościenko nad Dunajcem ponosi 

w wysokości do 50%.  

2. Wysokość refundacji może ulec zmianie.  

3. Wysokość refundacji zależna jest od środków finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy 

Krościenko nad Dunajcem na dany rok.  

§ 12. Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem realizuje zdania w zakresie usuwania eternitu do wysokości 

otrzymanej dotacji celowej z budżetu Gminy przeznaczonej na to zadanie.  

  

 Przewodniczący Rady Gminy Krościenko n.D.  

Wiesław Kwiatek 
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