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Burmistrz Miełoszową
Pan Andrzej Lipiński

Szanowny Panie B urmistrzu,
zwracąmy się z inhrpelacjq bffizqcq temgtu unieszkodliwiania ańestu na terenie Gmiuy
Mieroszów.

Jak dowiedzieliśmy się z dyskusji nad protolcołem komisji rewizyjnej której celem była knntrola
w ząlęesie realizacji programu usttwania azbestu i wyrobów azbestowych :
w naszej Gminie nie dało się w pełni zrealizowń założeń ilościo,łtychunieszkodliwienia
25% całościmateriąłów zawierajqcych azbest przewidzicłlych da uĘlizacji ną latą 20l5-

I.

2018;

2, wśród unieszkodli:wionych
3.

w latach 2015-2018 wyrobów azbestołvych nie malazły się
wszystkie wyroby kóre w toku inwentaryzacji uznąno za pilne do usunięcia ;
przedstatviciele komisji rewizyjnej wyrazili obawy co do tego, czy przeprowdzonaw lątach
wcześniejs4lch inwentaryzacja doĘczy całościwyrobów azbestowych zlokalizawanych na
terenie naszej Gminy,

Temat azbestu i koniecmościjego utylizacji uważamy za bardzo ważny. Wyroby zawierĘqce azbest sq

NiezwyHe niepokai nas fah, że w tohl inwentaryzacji wyroby uznane
za pilne do ustłlięcia w ilości48"5 t nie zostały w eałościunmięte w piervuszej lrłllejności.
Stoimy na stanowishl , że z cz(Nem stan wyrobów azbestowych może jedynie ulec pogorszeniu co w
szkodliwe dla

Ęcia i zdrowia.

znaczqcym stopniu przełoĘ się nawarunki

Ęciąw otoczeniu.

Oczehljemy, że Gminą skatecznie zawiadomi wszystkich Mieszkańców u Hórych zimłentaryzowarto
wyroby azbestowe o ocenie ich stanu i koniecmaści utylizacji. Piszqc skuteczrlie nie mamy na myśli

wyłqcmie ogłoszenia na BIP jak to miało mĘsce w lątach poprzednich . Mamy tu na myśli
zqwiadomienie pisemne na adres właścicieląlub posiadacza. Dodatkowo uważałnyza knnieczne
poinformowanie włńcicieli przedmiotowych wyrobólł o możliwościpozyskania dofinansowania na
utylizację jak również uświadomienieim nieucltonnej potzeby takiego działałlia w zwiqzku z
przepisami hóre do 2032 wprawadzajq nalwz całkowitej ńylizacji wyrobów tego typu.
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Jednocześnie w celu rozwiąnia w@pliwości co do całkowiĘ ilościwyrobów azbestowych na terenie
Gminy oczekujemy, że Gmina przeprowadzi shłtecmq alrcję informaqljnq umy§awiajqcqwłńcicielom

nieruchomoŚci na Hórych nĘdujq sig wyroby zmvierąjqce azbest o koniecmości corocntego
przekazaniaGminie informacji naten tematw terminie do j1.01.1rażdegoroku. Jakjuż informowaliśmy
obowiqzek tńi spoczywa ną włascicieląch w/w niertrchomości , a jego niewykonanie podlega karze
grzywny zgodnie z art. 346. 1 ustałłyPrałłloOchrory Śradowiskr..
ArŁ 3,ł6. Uchylanie się odobowiązku inforrnowania organriłsamorz4du Erybrialnego
Dz.§.e0r8.c.799 łj. - tTstawa z drria z7 krvietrłia goor r. - F:rartłl oelrron3. śr*d_orł-isk*

r. Kto, wylłoraptliłc *batrrcic atsrĘai?3. t crcgólŃ ryr**e rilr śndwi*łnic przckrłnjc okcsowo

odporricdnio
mergzałkowi województwa albo wójtovi, burnistrzowi lub prczydcntmi mirsta infornrcjl o rodzrju, ilościi miejsc*ch icb
tłyltępowrnla, czym nrrurza obowĘzek o}rdlony w art-l62 elWłwcja gMarcjl,ursL3 i 4 podlega łerze grzywny.

Podfueślamy, że nie jest nćlt;zym celem nakładanie na Mieszkońców kąr lecz celemjest tĘolzqdkowcnie
temątu ązbestu Nalegarny aby poloźyĆ nacisk na rozwi4zanie tego płoblemu peaieważ obufińe iłtlt|łjq
mażliwoŚci doftnansowania Wi4acii co z pełvnościqjest wielkq pomocq dla ńŃctcielt ftyrobów
az,be§towych

Zpowłżaxiem,
Maja Sadowy i Kąmilą Milewska
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