
KM.041.4.2015

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Lubin

Na  podstawie  art.  3  ust.  1  pkt  11  oraz  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 (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) podaję do publicznej
wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn.:

  „Program usuwania  wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubin”

Celem programu jest  wybór  i  wskazanie  optymalnej  drogi  postępowania  w zakresie  gospodarki
odpadami  niebezpiecznymi.  W  dokumencie  zostały  określone  następujące  zagadnienia:  charakterystyka
wyrobów zawierających  azbest  i  oddziaływanie  azbestu  na  zdrowie  człowieka;  stan  prawny  w zakresie
użytkowania  i  usuwania  wyrobów  i  odpadów  zawierających  azbest;  zadania  jednostek  samorządu
terytorialnego w zakresie usuwania azbestu; informacje dotyczące ilości zinwentaryzowanego azbestu oraz
wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Lubin, harmonogram zadań gminy w zakresie usuwania
azbestu  i  wyrobów  zawierających  azbest  oraz  ochrony  przed  jego  szkodliwością;  oszacowanie  kosztów
usuwania wyrobów zawierających azbest  oraz możliwości pozyskania środków finansowych na działania
związane z usuwaniem azbestu z terenu gminy Lubin.

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 art. 58 ust. 1 pkt 2 oraz w związku z art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy
wystąpiono  do  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  we  Wrocławiu  oraz do  Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu o opinie w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego projektu.

Z treścią  projektu można zapoznać  się  w Urzędzie  Gminy w Lubinie  ul.  Władysława Łokietka  6,
59 - 300 Lubin w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, budynek 6a, I piętro, pok. 11 oraz
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Lubinie: www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/ 

Uwagi i wnioski do ww. dokumentu można składać w terminie 21 dni tj. od dnia  28.10.2015 r. do
dnia 18.11.2015 r.:

• w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy w Lubinie ul. Władysława Łokietka 6, 59-300 Lubin 
• ustnie  do  protokołu  w  Referacie  Gospodarki  Komunalnej  i  Ochrony  Środowiska  Urzędu  Gminy

w Lubinie, budynek 6a, I piętro, pok. 11, 
• za  pomocą  środków  komunikacji  elektronicznej  bez  konieczności  opatrywania  ich  bezpiecznym

podpisem elektronicznym, na adres: sekretariat@ug.lubin.pl 

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

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

Obwieszczenie  podaje  się  do  publicznej  wiadomości  na  tablicy  ogłoszeń  w  Urzędzie  Gminy
w Lubinie,  w  sołectwach  na  terenie  gminy  Lubin  oraz  poprzez   zamieszczenie  na  stronie  internetowej:
www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/ 

Wójt Gminy Lubin

     Tadeusz Kielan
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