
OBWIESZCZENIE 

O AKTUALIZACJI ,, „PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU 

GMINY ZBÓJNO”. 

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 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 2021 roku, poz. 247 ze zm.) informuję      

o możliwości zapoznania się z projektem opracowania p.n. „Program usuwania wyrobów 

zawierających azbest z terenu gminy Zbójno”. 

Program opracowany został zgodnie z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 

grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających 

azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są 

wykorzystywane wyroby zawierające azbest ( Dz. U. z 2011 r., Nr 8, poz. 31). 

Stosownie do art. 54, w związku z art. 58 ust. 1 pkt 2 oraz art. 57 ust. 1 pkt. 2, a także  

z art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji                          

o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska o raz ocenach oddziaływania na 

środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) zwrócono się do Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego w Bydgoszczy o wydanie opinii i uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz o uzgodnienie zaktualizowanego 

projektu programu p.n. ,, Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy 

Zbójno”. 

              Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją, która jest do wglądu w siedzibie 

Urzędu Gminy Zbójno, adres: Zbójno 178 A, 87-645 Zbójno pok. Nr 24 oraz na stronie 

internetowej www.bip.zbojno.pl, www.zbojno.pl. 

Wnioski i uwagi można składać pisemnie na adres Urzędu Gminy Zbójno, adres: Zbójno 

178 A, 87-645 Zbójno, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu i za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej bip@zbojno.pl w terminie 

21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.  

http://www.zbojno.pl/
mailto:bip@zbojno.pl


Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do projektu opracowania. Wniosek powinien 

zawierać imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz 

przedmiot wniosku.  

Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu, pozostawia się bez 

rozpatrzenia. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Zbójno. 

 

     WÓJT GMINY ZBÓJNO 

/-/ KATARZYNA KUKIELSKA 

 


