
C H A R A K T E R Y S T Y K A ZADANIA 

I. Tytuł zadania - pełna nazwa zadania wnioskowanego do dofinansowania. 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Cewice, uszkodzonych w wyniku sierpniowej 
nawałnicy. 

II. Syntetyczny opis zadania {proszę przedstawić stan obecny, przesłanki i przyczyny realizacji zadania, obszar 
oddziaływania oraz opisać przyjęte rozwiązania) 

Zadanie polegać ma na usunięciu, transporcie i unieszkodliwieniu uszkodzonych w wyniku nawałnicy wyrobów 
zawierających azbest. Ponieważ uszkodzone pokrycia dachowe zawierające azbest są szkodliwe, należy je pilnie 
usunąć. Rozwiązaniem jest ich demontaż, transport i unieszkodliwienie. 

III . Opis, w jaki sposób realizacja zadania przyczyni się do osiągania docelowych standardów jakości środowiska 
lub obniżenia zanieczyszczeń środowiska. 

Realizacja zadania przyczyni się do zmniejszenia ilości odpadów niebezpiecznych zawierających azbest na terenie 
gminy Cewice. 

IV. Opis działań na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej oraz informacji o zmniejszeniu negatywnego 
oddziaływania na środowisko planowanych do przeprowadzenia w ramach realizacji zadania (o ile są 

Na stronie internetowej www.cewice.pl zamieszczone są m.in. informacje na temat szkodliwości azbestu oraz opis 
przeprowadzonych działań przyczyniających się do zmniejszenia ilości wyrobów zawierających azbest na terenie 
gminy Cewice. Po realizacji zadania dane te zostaną pomniejszone o kolejne ilości unieszkodliwionego opadu. 

V. Spójność z innymi działaniami tematycznie powiązanymi z zadaniem, podejmowanymi w skali 
gminy/powiatu/województwa/przedsiębiorstwa. 

Zadanie jest spójne z przyjmowanym corocznie przez Radę Gminy Cewice „Programem usuwania wyrobów 
zawierających azbest z terenu gminy Cewice". 

VI. Informacja o realizacji zadania na obszarze chronionym/w zlewni bezpośredniej jeziora oraz w jaki sposób 
zadanie uwzględnia uwarunkowania przyrodnicze (o ile dotyczy). 

Zadanie w części realizowane będzie na Obszarze Chronionego Krajobrazu Fragment Pradoliny Łeby i Wzgórza 
Morenowe na Południe od Lęborka. Zadanie jest działaniem prośrodowiskowym, mającym na celu unieszkodliwienie 
odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. 
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