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UCHWAŁA NR XLVIII/335/10
RADY GMINY W BOGORII

z dnia 27 października 2010 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/99/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 19 lutego 2008 roku 
w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu 

Gminy Bogoria na lata 2008 - 2032. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późn. zm./ Rada 
Gminy w Bogorii uchwala co następuje: 

§ 1. 
Wprowadza się zmiany w treści załącznika do Uchwały Nr XVIII/99/08 Rady Gminy w Bogorii 
z dnia 19 lutego 2008 roku w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Bogoria na lata 2008 – 2032 o następującym brzmieniu: 

1. W Rozdziale VI punkcie 2 załącznika do w/w Uchwały w miejsce dotychczasowego brzmienia 
wprowadza się nowe brzmienie o następującej treści: 

„2. Uczestnicy programu 

Niniejszy Program skierowany jest do wszystkich właścicieli, zarządców lub użytkowników 
nieruchomości zlokalizowanych na obszarze Gminy Bogoria: - pokrytych dachami 
wytworzonymi z wyrobów zawierających azbest, tj. popularnym eternitem - na terenie, 
których są złożone wyroby zawierające azbest pochodzące z pokryć dachów budynków 
usytuowanych na terenie tychże nieruchomości zwanych dalej beneficjentami Programu. 
Przewiduje się, że zainteresowanie Programem będzie wzrastać stopniowo z roku na rok, 
w zależności od skuteczności prowadzonych działań informacyjno-popularyzacyjnych dla 
mieszkańców w zakresie szkodliwości wyrobów zawierających azbest. Szczegółowe zasady 
i warunki dla beneficjentów Programu wyrażających chęć skorzystania z dofinansowania do 
demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest lub do 
dofinansowania transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest stanowi 
Regulamin dofinansowania demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów 
zawierających azbest z budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Bogoria (Regulamin 
zostanie przyjęty Zarządzeniem Wójta Gminy Bogoria)”.

2. Użyte w załączniku do w/w Uchwały dotychczasowe nazwy własne funduszy „Gminny Fundusz 
Ochrony Środowiska” i „Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Staszowie” zastępuję się nowymi nazwami własnymi odpowiednio: „budżet Gminy” i „budżet 
Powiatu Staszowskiego”. 

§ 2. 
Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian. 

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
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§ 4. 
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 
i wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady 
Gminy 

Zygmunt Madej


