
 

Uchwała Nr XIII/117/2012 

Rady Gminy Pokój 

z dnia 27 lutego 2012 roku 
 

 

w sprawie przyjęcia „ Programu usuwania wyrobów zawierających azbest 

z terenu gminy Pokój na lata 2012-2014 z perspektywą 

do roku 2032” 

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w związku              

z „Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032” przyjętym uchwałą Rady 

Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r. z późn. zm., Rada Gminy Pokój, uchwala co następuje: 

 

§ 1 

 

Przyjmuje się „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pokój na 

lata 2012-2014 z perspektywą do roku 2032” w brzmieniu określonym w załączniku do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójta Gminy Pokój. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  

do uchwały nr XIII/117/2012 

Rady Gminy Pokój 

z dnia 27 lutego 2012 r. 

 

 CEL I ZADANIA „PROGRAMU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW 

ZAWIERAJACYCH AZBEST Z TERENU GMINY POKÓJ NA LATA 2012-2014 Z 

PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2032” 

I. WSTĘP 

„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Pokój na lata 

2012-2032” zwany dalej Gminny Programem usuwania azbestu został opracowany zgodnie z 

aktualnie obowiązującym od 29.07.2009r. „Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 

2009-2032” (POKzA), przyjętym uchwałą Nr 122/2009 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 

r. z późn. zm.”. 

 Opracowanie Gminnego Programu usuwania azbestu stanowi jedno z zadań 

samorządu gminnego, które zostały zapisane zgodnie z POKzA. 

Podstawowe cele opisanego programu to: usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów 

zawierających azbest i minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych 

obecnością azbestu, likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. 

W niniejszym „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla 

Gminy Pokój na lata 2012-2014 z perspektywą do roku 2032” zawarto podstawowe 

informacje na temat azbestu, kierunkach zastosowania wyrobów azbestowych oraz jego 

wpływie na zdrowie człowieka. W Programie zawarto zadania planowane do realizacji oraz 

możliwości pozyskania środków z różnych źródeł na usuwanie wyrobów azbestowych.  

 

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE AZBESTU 

 

1. Budowa azbestu 

Azbest jest nazwą handlową grupy materiałów krzemionowych, które występują w formie 

włóknistej, do których należą minerały z grupy serpentynu (chryzotyl) i amfiboli (aktynolit, 

krokidolit). Włóknista odmianę minerałów cechuje charakterystyczna struktura w postaci 

wiązek włókien (w istocie wydłużonych rurek). Długość wiązek wynosi od dziesiątych części 

milimetra do 10 cm. Azbesty poddawane obróbce mogą rozpadać się na mniejsze cząstki. W 

przyrodzie występuje około 150 minerałów o pokroju włóknistym. Mogą one podczas 

procesu produkcyjnego mogą rozdzielać się na sprężyste włókna – fibryle. 

 

2. Rodzaje azbestu 

 Pod względem mineralogicznym rozróżnia się dwie grupy azbestów: 

- serpentynowe, 

- amfibolowe. 

 Do azbestów serpentynowych należy głównie jedna odmiana azbestu – azbest 

chryzotylowy, który jest najbardziej rozpowszechniony. Jest on wydobywany i stosowany w 

największych ilościach. Spośród azbestów amfibolowych przemysłowe znaczenie maja dwie 

odmiany: azbest amosytowy i krokidolitowy. Istnieją jeszcze inne odmiany azbestu 

amfibolowego, np. antofyllit, tremolit i aktynolit, które nie posiadają znaczenia 

przemysłowego. 

Do minerałów azbestopodobnych należą: attapulgit, sepiolit, talk włóknisty, wollastonit, 

serpentynie włóknisty, antrygoryt włóknisty oraz zeolity włókniste. 

 

 

 



3. Właściwości 

Azbest posiada szczególne właściwości fizyczno-chemiczne, które sprawiły, że znalazł on 

zastosowanie w produkcji przemysłowej. 

Do tych właściwości nalezą: 

- odporność na wysoka temperaturę, 

- odporność na chemikalia, kwasy, zasady, wodę morska, 

- odporność na ścieranie, 

- duża sprężystość i wytrzymałość mechaniczna, 

- elastyczność, 

- izolacja termiczna i elektryczna, 

 

4. Ogólne zastosowanie azbestu 

 Jedna z najważniejszych zalet azbestu, dzięki  której znalazł on szerokie zastosowanie, 

jest duża odporność na działanie wysokich temperatur. Właściwości dźwiękochłonne  

i termoizolacyjne oraz odporność niektórych rodzajów azbestów na działanie zasad i kwasów, 

czyni zen surowiec o wielu zastosowaniach. 

Zawartość azbestu w tych wyrobach obejmuje praktycznie cały zakres stężeń, tj. w ilościach 

od 1 do 100 proc. wag. 

Zwłaszcza trzy minerały azbestowe zyskały olbrzymia popularność w światowej gospodarce. 

Są to: 

- chryzotyl (azbest biały), na który przypada około 95 procent masy stosowanych 

minerałów azbestowych, 

- krokidolit (azbest niebieski),  

- amosyt (azbest brązowy),  

 

Do najważniejszych wyrobów azbestowych należą: 

- wyroby azbestowo–cementowe, które powstają  z azbestu chryzotylowego i amfiboli, 

wśród, których można wyróżnić: rury ciśnieniowe, płyty dekarskie, płyty okładzinowe 

i elewacyjne. Ich właściwości to: lekkość, wytrzymałość na działanie mechaniczne, 

odporność na gnicie i korozję, ogniotrwałość, 

- wyroby uszczelniające, takie jak: 

- płyty azbestowo-kauczukowe– należą do najbardziej popularnych 

  wyrobów uszczelniających. Charakteryzują się odpornością na wysoka 

  temperaturę, elastycznością oraz dobrą wytrzymałością na ściskanie, 

  szczeliwa plecione – używane są do uszczelnienia części pracujących w 

  wysokich temperaturach oraz w środowiskach zawierających wodę, 

  gazy obojętne i aktywne, kwasy, oleje, smary, 

- wyroby cierne, do których należą: klocki hamulcowe, okładziny cierne–

  stosowane w różnego typu hamulcach, 

- wyroby izolacyjne: włóknina, wata, przędzą, sznury, tkaniny 

termoizolacyjne, taśmy. Wyroby izolacyjne stosowane są do izolacji 

urządzeń pracujących w wysokich temperaturach (np. w silnikach 

okrętowych), a także w kotłach parowych, zbiornikach, wymiennikach 

ciepła. Wyrabia się także z nich ubrania i tkaniny ognioodporne 

- wyroby hydroizolacyjne, takie jak np.: kity uszczelniające, asfalty 

drogowe uszlachetnione, papa dachowa, lepiki asfaltowe, 

- wyroby stosowane w przemyśle farmaceutycznym i piwowarskim, 

gdzie azbest pełni funkcje wypełniacza do lakierów i izolacji 

przewodów grzewczych, 



 

 

 

 

5. Dziedziny gospodarki, w których powszechnie wykorzystuje się wyroby azbestowe 

 

5.1.Budownictwo 

Azbest stosowano w wyrobach budowlanych powszechnego użycia: 

- eternit, czyli płyty faliste azbestowo-cementowe o zawartości 10-13 % azbestu do 

pokryć dachowych, 

- płyty KARO – dachowe pokrycia lub elewacje, płyty prasowane – płaskie o zbliżonej 

zawartości azbestu, 

- rury azbestowo-cementowe wysokociśnieniowe (krokidolit) i kanalizacyjne, 

stosowane także jako przewody wentylacyjne i dymowo-spalinowe (zawartość azbestu 

ok. 22 %), 

- wszelkiego rodzaju kształtki azbestowo-cementowe, 

- elementy wielkowymiarowe, stosowane w budownictwie ogólnym i przemysłowym 

(płyty azbestowo-cementowe płaskie wykorzystywane w lekkich przegrodach ścian 

warstwowych i wbudowane w płyty warstwowe prefabrykowane ) 

5.2.Energetyka 

Azbest stosowano w elektrowniach i elektrociepłowniach, w obmurzach kotłów (jako izolacje 

termiczne w formie sznurów i tektur na uszczelnieniach dylatacji podgrzewaczy powietrza), 

ale również w uszczelnieniach urządzeń poddanych wysokiej temperaturze, w zaworach, 

wymiennikach ciepła, w izolacjach tras ciepłowniczych (jako płaszcze azbestowo-cementowe 

lub azbestowo-gipsowe). 

 

5.3.Transport 

Azbest stosowano głównie do termoizolacji i izolacji elektrycznych urządzeń grzewczych w 

tramwajach, elektrowozach, wagonach, metrze, grzejnikach i tablicach rozdzielni 

elektrycznych), w termoizolacji silników pojazdów mechanicznych, w uszczelkach pod 

głowice, elementach kolektorów wydechowych oraz elementach ciernych – sprzęgłach i 

hamulcach. Powszechnie stosowano azbest w kolejnictwie, w przemyśle lotniczym i 

stoczniowym, np. w statkach, szczególnie w miejscach narażonych na ogień, wymagających 

zwiększonej odporności na wysoka temperaturę. 

 

 

5.4. Przemysł chemiczny 

Azbest występuje w hutach szkła – m.in. w wałach ciągnących. Z azbestu wykonane są także 

przepony stosowane w elektrolitycznej produkcji chloru. 

 

6. Szkodliwość azbestu dla zdrowia ludzkiego 

Wśród wyrobów azbestowych można wydzielić dwie grupy produktów: 

- „wyroby miękkie” - których gęstość objętościowa jest mniejsza niż 1000kg/m3, to 

słabo związane produkty azbestowe o wysokim, ponad 60% udziale azbestu w 

produkcie oraz niskiej zawartości substancji wiążącej, do których zaliczamy między 

innymi: tynki, maty, płyty azbestowe, materiały izolujące, papy. 

- „wyroby twarde” - których gęstość objętościowa jest większa niż 1000kg/m3, 

zawierające wysoki udział substancji wiążącej, zaś niski (poniżej 15%) udział azbestu, 

do których należą płyty faliste i płaskie, rury wodociągowe, elementy kanalizacji. 



Spójność włókien azbestowych w tych wyrobach jest tak wysoka, że praktycznie nie 

uwalniają się one do środowiska (wyjątkiem jest obróbka np. cięcie lub proces 

niszczenia mechanicznego wyrobu). 

 Wyroby azbestowe, będące w dobrym stanie technicznym oraz odpowiednio 

zabezpieczone, nie stanowią istotnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. Zagrożenie, jednak, 

pojawia się wówczas, gdy zaistnieją warunki stwarzające możliwości uwalniania się włókien 

azbestowych do otoczenia. Do sytuacji takich dochodzi najczęściej w wyniku poddawania 

elementów azbestowych obróbce mechanicznej, jak również wskutek naruszania struktury 

wyrobu spowodowanej naturalnym starzeniem się materiału oraz pod wpływem 

oddziaływania czynników atmosferycznych. 

 Azbest jest zaliczany do dziesięciu najgroźniejszych substancji zanieczyszczających 

na ziemi. Badania naukowe udowodniły, że azbest stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia 

w następstwie długotrwałego narażania dróg oddechowych na wdychanie jego włókien. 

Największe zagrożenie dla organizmu ludzkiego stanowią włókna respirabilne, czyli takie, 

które mogą występować w postaci trwałego aerozolu w powietrzu i przedostawać się z 

wdychanym powietrzem do organizmu. Są one dłuższe od 5 mikrometrów, mają grubość nie 

większą niż 3 mikrometry i stosunek długości do średnicy, mniejszy niż 3 : 1. Włókna te 

wdychane do pęcherzyków płucnych, nie mogą już być wydalone. Ich szkodliwe działanie 

może ujawnić się dopiero po wielu latach w postaci następujących schorzeń: 

- pylica azbestowa (azbestoza), międzybłonniaki opłucnej i rak płuc. Im więcej jest 

włókien w powietrzu, którym oddychamy, tym większe jest ryzyko zachorowania na 

choroby wywołane azbestem. 

 

7. Zasady postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest i obowiązki  

z nich wynikające: 

 

 Od 1997r. w na terenie Polski obowiązuje zakaz produkcji, handlu oraz stosowania 

wyrobów zawierających azbest. Zakaz taki wprowadzono ustawą z 19 czerwca 1997r. o 

zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest ( Dz. U. 1997. Nr 101, poz.628 ). W 

następnych latach wprowadzono szereg kolejnych aktów prawnych (ustaw i rozporządzeń) 

regulujących kwestie związane z postępowaniem i usuwaniem wyrobów zawierających 

azbest. Szczegółowy ich wykaz zawiera załącznik nr 1 do niniejszego opracowania. 

Uzupełnieniem aktów prawnych w przedstawionym zakresie jest „ Program usuwania 

azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski ” przyjęty przez 

Radę Ministrów w dniu 14 maja 2002r. oraz lokalne programy usuwania azbestu realizowane 

przez gminy, powiaty i województwa. 

 

 Polskie prawodawstwo dopuszcza wykorzystywanie azbestu lub wyrobów 

zawierających azbest w użytkowanych budynkach, instalacjach lub urządzeniach nie dłużej 

niż do dnia 31 grudnia 2032 roku. W sposób szczegółowy określa również wymagania 

dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami azbestowymi, obowiązki organów 

administracji, właścicieli i zarządców nieruchomości wykonawców prac polegających na 

zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest. Podstawowe obowiązki organów 

samorządowych, właścicieli i zarządców nieruchomości oraz przedsiębiorców prowadzących 

działalność, w wyniku której powstają odpady zawierające azbest, przedstawiono poniżej. 

 

 

8. Obowiązki gminy: 
- opracowanie, przyjęcie i aktualizacja programu usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest, 



- współpraca z lokalnymi mediami celem rozpowszechniania informacji dotyczących 

zagrożeń powodowanych przez azbest oraz wyroby zawierające azbest, 

- gromadzenie informacji przekazywanych przez osoby fizyczne (właścicieli i 

zarządców nieruchomości) o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich 

wykorzystywania, 

- opiniowanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi (również w zakresie 

azbestu), 

- przygotowywanie i przeprowadzanie remontów, modernizacji obiektów budowlanych 

 użyteczności publicznej, których efektem jest zastępowanie materiałów zawierających 

 azbest bezpiecznymi materiałami, 

- monitorowanie powstawania dzikich składowisk odpadów i doprowadzenia do ich 

likwidacja. 

 

9. Obowiązki właścicieli, zarządców lub użytkowników nieruchomości i obiektów  

z wyrobami zawierającymi azbest: 
- sporządzenie i przedłożenie organowi nadzoru budowlanego oraz wójtowi„Oceny 

stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”,  

- sporządzenie (corocznie) planu kontroli jakości powietrza obejmującej pomiar 

stężenia azbestu, dla każdego pomieszczenia, w którym znajdują się instalacje lub 

urządzenia zawierające azbest lub wyroby zawierające azbest, 

- przegląd i oznakowanie, w sposób przewidziany przez prawo, miejsc, w których był 

lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest, 

- sporządzenie inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest poprzez 

 sporządzenie spisu z natury, 

- sporządzenie i przedłożenie marszałkowi województwa (dot. przedsiębiorców) lub 

 wójtowi (dot. osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami) corocznej aktualizacji 

 informacji o : 

- wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania, 

- wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zastało  

   zakończone, 

- podjęcie decyzji o usuwaniu wyrobów zawierających azbest, 

- zgłoszenie właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu prac polegających 

na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z przepisami 

budowlanymi, 

- dokonanie wyboru wykonawcy prac i zawarcie umowy , określenie obowiązków 

 stron, również w zakresie zabezpieczenia przed emisją azbestu, 

- uzyskanie od wykonawcy prac świadectwa czystości powietrza po wykonaniu robót 

 oraz jego przechowywania przez co najmniej 5 lat. 

 

10. Obowiązki wykonawców prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu 

wyrobów zawierających azbest: 

- uzyskanie pozwolenia, decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami 

niebezpiecznymi albo złożenie właściwemu organowi informacji o wytwarzanych 

odpadach oraz o sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi (zależnie od 

ilości wytwarzanych odpadów), 

- określenie stanu środowiska przed przystąpieniem do prac, w tym strefy przyszłych 

prac, 

- przyjęcie zlecenia – zawarcie umowy na wykonanie prac usuwania wyrobów 

zawierających azbest z oczyszczeniem miejsca prac z azbestu, 

- opracowanie planu prac oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia („bioz”) w tym 



 przeszkolenie pracowników, 

- przygotowanie miejsca i wskazanie tymczasowego sposobu magazynowania odpadów 

- zawarcie porozumienia z zarządzającym składowiskiem odpowiednim dla odpadów 

zawierających azbest, 

- przygotowanie rejestru pracowników narażonych na działanie azbestu i 

skompletowanie środków ochrony pracowników, 

- skompletowanie wyposażenia technicznego, organizacja zaplecza, w tym socjalnego i 

 bhp, 

- zawarcie umowy z laboratorium o prowadzenie monitoringu powietrza, 

- zapewnienie warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest z 

miejsca ich występowania w sposób określony w § 8 rozporządzenia Ministra 

Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2004r. w sprawie 

sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających 

 azbest, 

- złożenie właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub zarządcy nieruchomości, 

urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego 

 azbest, pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu 

 terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i 

 sanitarnych. 

 

 Warunkiem koniecznym bezpiecznego dla ludzi i środowiska użytkowania i usuwania 

wyrobów zawierających azbest jest rzetelnie sporządzona inwentaryzacja wyrobów 

zawierających azbest i ocena ich stanu, określająca, w zależności od rodzaju, stanu i sposobu 

zastosowania azbestu, stopień pilności wymiany wyrobów zawierających azbest. 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie 

zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów 

zawierających azbest określa środki bezpieczeństwa i hieny pracy dla pracowników 

zajmujących się usuwaniem azbestu. 

 Przepisy w sposób bezpośredni nie precyzują, kto może być wykonawcą prac 

polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest, biorąc jednak 

pod uwagę obowiązki jakie postawiono przed wykonawcą, wnioskować należy, że tego typu 

prace powinna wykonywać wyspecjalizowana jednostka posiadająca stosowne zezwolenia 

oraz wyposażenie techniczne i socjalne zapewniające prowadzenie prac oraz odpowiednie 

zabezpieczenie pracowników i środowiska przez narażeniem na działanie azbestu. 

W przypadkach nieprzestrzegania nałożonych na jednostki organizacyjne i osoby fizyczne 

obowiązków w zakresie bezpiecznego wykorzystania i usuwania wyrobów zawierających 

azbest oraz obowiązków sprawozdawczości w tym zakresie mają zastosowanie zapisy ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2008.25.150 j.t.). Przewidują one 

w takich przypadkach odpowiedzialność karną tj. kary aresztu, ograniczenia wolności lub 

grzywny orzekane na podstawie przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia 

oraz odpowiedzialność administracyjną poprzez wstrzymanie prowadzonej przez podmiot 

korzystający ze środowiska lub osobę fizyczną działalności powodującej pogorszenie stanu 

środowiska w znacznych rozmiarach lub zagrażającej życiu lub zdrowiu ludzi. Ponadto do 

odpowiedzialności za szkody spowodowane oddziaływaniem na środowisko, w tym również 

powstałe w wyniku postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, mają zastosowanie 

przepisy kodeksu cywilnego. 

 

III. Informacje o ilości i stanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Pokój: 

 

1.1 Określenie szacunkowych ilości azbestu na terenie Gminy Pokój. 



 Na podstawie, zebranych podczas inwentaryzacji, informacji o wyrobach 

zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania oraz zgłoszonych informacji do Wójta 

Gminy Pokój przez właścicieli i zarządców nieruchomości, określono ilości oraz miejsca 

występowania takich wyrobów na terenie Gminy Pokój. Ustalono, że na terenie Gminy Pokój 

znajduje się około 22.183 m
2

. Z analizy zebranych informacji wynika, że na terenie Gminy 

Pokój dominują wyroby zawierające azbest w postaci płyt azbestowo-cementowych falistych. 

Zebrane informacje przedstawiono w poniższej tabeli. 

 

 

Tabela 1 

Rodzaj obiektu Ilość w m 
2 

Rodzaj wyrobu 

zawierającego azbest 

Budynki jednorodzinne  4 087 Płyta falista 

Budynki gospodarcze osób 

fizycznych 

17 150 Płyta falista 

Obiekty użyteczności 

publicznej  

196 Płyta falista 

Inne obiekty 750 Płyta falista 

Razem: 22 183 Płyta falista 
Opracowanie własne na podstawie danych z inwentaryzacji  

 

                                                                   
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Pomocy Społecznej z dnia 2 

kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania 

wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649), określone zostały trzy stopnie 

pilności wymiany lub naprawy wyrobu zawierającego azbest: 

Stopień pilności I - oznacza konieczność wymiany lub naprawy wyrobu, 

Stopień pilności II - oznacza ponowną ocenę stanu i możliwości bezpiecznego 

użytkowania w terminie jednego roku, 

Stopień pilności III - oznacza ponowną ocenę stanu i możliwości bezpiecznego 

użytkowania w terminie do 5 lat. 

 

 Ocena obejmuje wskazanie sposobu zastosowania azbestu, ustalenie rodzaju azbestu, 

ocenę struktury powierzchni i stanu zewnętrznego wyrobu, sposób wykorzystania  

pomieszczenia i ocenę możliwości uszkodzenia powierzchni wyrobu w wyniku oddziaływań 

atmosferycznych lub mechanicznych oraz usytuowanie wyrobu. Jeden  egzemplarz oceny 

powinien być przekazany właściwemu organowi nadzoru budowlanego w terminie 30 dni od 

jej sporządzenia, a drugi – przechowywany wraz z dokumentacją miejsca zawierającego 

azbest. Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, w której występują 

wyroby zawierające azbest powinien przeprowadzić kontrole stanu wyrobów, w terminach 

wynikających z przeprowadzonej oceny. W zależności od ilości punktów uzyskanych w 

ocenie podejmowana jest decyzja o konieczności natychmiastowego podjęcia prac 

związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest albo prac naprawczych lub 

możliwości odłożenia ich w czasie. Przepisy rozporządzenia pozwalają na dalsze użytkowanie 

wyrobów zawierających azbest o gęstości objętościowej większej od 1000kg/m3 pod kilkoma 

warunkami: braku widocznych uszkodzeń mogących stwarzać warunki dla emisji pyłów 

azbestu do środowiska i zabezpieczenia wyrobu powłoką ochronną (posiadającą aprobatę 

techniczną) lub szczelną zabudową oraz ścisłego przestrzegania wymagań w zakresie ochrony 

środowiska. Podstawowe zasady bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest ujęte 

w rozporządzeniu określają szczegółowo techniczne warunki prowadzenia robót takich jak: 



konieczność izolowania strefy prac przez stosowanie osłon ochraniających przed 

przenikaniem azbestu do środowiska, oznakowanie jej za pomocą tablic informacyjnych 

,,Uwaga. Zagrożenie azbestem” (wg określonego wzoru), ograniczanie emisji azbestu do 

środowiska poprzez zastosowanie środków technicznych (nawilżanie wyrobów, uszczelnianie 

otworów okiennych i drzwiowych w czasie robót, stosowanie komór dekontaminacyjnych) 

oraz przestrzegania warunków składowania, transportu i unieszkodliwiania powstających 

odpadów zawierających azbest. 

 

 

IV. DOSTĘPNE INSTRUMENTY  FINANSOWANIA USUWANIA WYROBOW 

AZBESTOWYCH 

 

 Z uwagi na wysoki koszt usuwania i unieszkodliwiania odpadów azbestowych istotne 

jest dofinansowanie przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych, 

podejmowanych przez osoby fizyczne, ze środków publicznych oraz środków pomocowych 

Unii Europejskiej. Dodatkowo udzielenie wsparcia finansowego ze środków WFOŚiGW w 

przypadku usuwania wyrobów azbestowych z obiektów użyteczności publicznej oraz 

rozszerzenie możliwości uzyskania pożyczek z częściowym umorzeniem dla prywatnych 

właścicieli. 

 W związku z zagrożeniem dla zdrowia i życia powodowanym przez azbest, powstało 

wiele regulacji prawnych zakazujących stosowania i produkcji wyrobów zawierających ten 

minerał, a także nakazujących usunięcie wyrobów zawierających azbest już istniejących. 

 Dostępnymi instrumentami finansowymi do usuwania wyrobów zawierających azbest 

są m.in.:  

- środki budżetu państwa pozostające w dyspozycji Ministra Gospodarki,  

- środki własne właścicieli obiektów budowlanych,  

- środki własne inwestorów prywatnych, środki funduszy ochrony środowiska,  

- środki pomocowe Unii Europejskiej,  

- środki własne jednostek samorządowych oraz kredyty. 

 

Dostępne instrumenty finansowania demontażu, transportu i unieszkodliwiania usuniętych 

wyrobów zawierających azbest dla właścicieli, użytkowników, posiadaczy nieruchomości na 

których znajdują się materiały zawierające azbest z terenu gminy Pokój: 

 1) pożyczki i dotacje ze środków krajowych funduszy ochrony środowiska, których 

 beneficjentami są jednostki samorządu terytorialnego, 

 2) środki unijne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

 oraz Regionalnych Programów Operacyjnych, których beneficjentami mogą być, m.in. 

 jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, podmioty świadczące usługi  

 z zakresu zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, jednostki 

 organizacyjne  jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, 

 spółdzielnie  mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, gminy, młodzi rolnicy, 

 rolnicy podejmujący  działalność nierolniczą, 

 3) kredyty komercyjne i preferencyjne (z dopłatami wojewódzkich funduszy ochrony 

 środowiska i gospodarki wodnej do oprocentowania kredytu). 

 

 Istotnym elementem pozyskiwania przez jednostki samorządu terytorialnego środków 

finansowych z funduszy ochrony środowiska na działania związane z usuwaniem wyrobów 

zawierających azbest z terenu gminy jest posiadanie rzetelnie wykonanej inwentaryzacji oraz 

programu usuwania wyrobów zawierających azbest. Wg POKzA Minister Gospodarki planuje 

utrzymać w formie dotacji wsparcie finansowe dla opracowywania programów usuwania 



wyrobów zawierających azbest dla jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli w 

wysokości 10,0 mln zł w latach 2009- 2015. Ich opracowanie i aktualizacja jest zadaniem 

jednostek samorządu terytorialnego. W celu zwiększenia tempa usuwania wyrobów 

zawierających azbest, szczególnie z terenów wiejskich, „Program Oczyszczania Kraju z 

Azbestu na lata 2009-2032” wprowadził nowy instrument umożliwiający usuwanie wyrobów 

zawierających azbest z terenu własnej nieruchomości bez korzystania z usług 

wyspecjalizowanych firm, o ile osoby usuwające wyroby azbestowe zostaną odpowiednio 

przeszkolone i będą dysponować środkami technicznymi eliminującymi narażenie na kontakt 

z włóknami azbestu, a prace te będą wykonywać incydentalnie. W ramach prac 

przygotowawczych do uruchomienia tego instrumentu przygotowano wykaz niezbędnych 

zadań legislacyjnych oraz zaplanowano finansowanie odpowiednich szkoleń lokalnych. 

Wsparcie finansowe ze środków budżetowych pozostających w gestii Ministra Gospodarki 

ukierunkowane jest głównie na wzmocnienie procesu inwentaryzacji wyrobów zawierających 

azbest przez dofinansowanie opracowywania gminnych, powiatowych i wojewódzkich 

planów usuwania wyrobów zawierających azbest.  Jest również przeznaczane na 

prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych, w tym szkoleń dla administracji publicznej 

oraz szkoleń lokalnych, dzięki którym zostanie wzmocniony proces usuwania wyrobów 

zawierających azbest z terenu nieruchomości bez korzystania z usług wyspecjalizowanych 

firm. Usuwanie wyrobów zawierających azbest, szczególnie elementów budowlanych jest 

kosztowne i wymaga znacznych nakładów finansowych. Konieczne jest zatem pozyskiwanie 

jak największego wsparcia finansowego dla wszystkich inicjatyw związanych z usuwaniem 

wyrobów i odpadów zawierających azbest. 

  

 Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Środki z krajowych funduszy ochrony środowiska mogą być wykorzystywane m.in. na 

finansowanie działań dotyczących oczyszczania kraju z azbestu. Beneficjentami środków 

mogą być jednostki samorządu terytorialnego, które zlecanym przez nie zadaniem usuwania 

wyrobów zawierających azbest mogą objąć zarówno obiekty użyteczności publicznej, jak i 

nieruchomości właścicieli prywatnych. Środki funduszy ochrony środowiska mogą być 

pozyskiwane z: 

 1) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW); 

 2) Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW); 

  

 Pożyczki i dotacje, a także inne formy dofinansowania, stosowane przez Narodowy 

Fundusz, przeznaczone są na dofinansowanie w pierwszym rzędzie dużych inwestycji o 

znaczeniu ogólnopolskim i ponadregionalnym w zakresie likwidacji zanieczyszczeń wody, 

powietrza i ziemi. Finansowane są również zadania z dziedziny geologii i górnictwa, 

monitoringu środowiska, przeciwdziałania zagrożeniom środowiska, ochrony przyrody i 

leśnictwa, popularyzowania wiedzy ekologicznej, profilaktyki zdrowotnej dzieci a także prac 

naukowo-badawczych i ekspertyz.  

 

 Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej także realizują swoje 

zadania poprzez udzielanie oprocentowanych pożyczek, dopłat do oprocentowania 

preferencyjnych kredytów i pożyczek, przyznawanie dotacji na podstawie umów  

cywilnoprawnych. Głównym zadaniem funduszy wojewódzkich jest finansowe wspieranie 

przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na obszarze 

poszczególnych województw. 

Rolą wojewódzkiego funduszu jest wspieranie finansowe przedsięwzięć proekologicznych  

o zasięgu regionalnym, a podstawowym źródłem ich przychodów są wpływy z tytułu opłat za 

korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych. 



W każdym województwie WFOŚiGW przygotowują na wzór NFOŚiGW listy zadań 

priorytetowych, które mogą być dofinansowywane z ich środków oraz zasady i kryteria, które 

będą obowiązywać przy wyborze zadań do realizacji. 

 

Warunki udzielenia dofinansowania: 

- udokumentowane pełne pokrycie planowanych kosztów przedsięwzięcia, 

- wywiązanie się przez Wnioskodawcę z obowiązku uiszczania opłat i kar, 

stanowiących przychody Narodowego Funduszu oraz wywiązywania się z innych 

zobowiązań w stosunku do Funduszu, 

- przedsięwzięcie nie może być zakończone, 

- udzielone dofinansowanie nie może przekroczyć kosztów przedsięwzięcia. 

- Fundusze, oprócz udzielania pożyczek i przyznawania dotacji, zgodnie z art. 411 ust. 1 

Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, 

 poz. 627 z późniejszymi zmianami) także mogą: 

- udzielać dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek, 

- wnosić udziały do spółek działających w kraju, 

- nabywać obligacje, akcje i udziały spółek działających w kraju. 

 

 W kryteriach oceny Wniosku o dofinansowanie punktowana jest także pozycja 

przedsięwzięcia na liście przedsięwzięć priorytetowych wojewódzkich funduszy ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej. 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska w dziale II rozdziale 4 

określa przeznaczenie środków finansowych funduszy gminnych, powiatowych i 

wojewódzkich. I tak środki gminnych funduszy zgodnie z art. 406 Ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. – Prawo ochrony środowiska przeznaczone są na: 

- edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady 

 zrównoważonego rozwoju, 

- wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, 

- wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu 

środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła, 

- realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie 

środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony 

przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej, 

- urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzaczeń oraz parków, 

- realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami, 

- wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom, 

- profilaktykę zdrowotną dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia 

standardów jakości środowiska, 

- wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla 

 wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii, wspieranie 

ekologicznych form transportu, 

- działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, 

powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych  

produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie 

chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody, 

- inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce 

wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony 

środowiska. 

 

  



 Bank Ochrony Środowiska S.A. jest uniwersalnym bankiem komercyjnym 

specjalizującym się w finansowaniu przedsięwzięć proekologicznych. BOŚ współpracuje z 

polskimi i zagranicznymi instytucjami finansowymi, w tym funduszami i fundacjami 

działającymi na rzecz ochrony środowiska. Dzięki temu oferuje szeroką gamę kredytów. 

 

Zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest mogą być finansowane 

poprzez udzielanie następujących rodzajów kredytów: 

 1) kredyty preferencyjne z dopłatami z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska 

 i Gospodarki Wodnej do oprocentowania, charakteryzujące się m.in. niższym od 

 komercyjnego oprocentowaniem i możliwością uzyskania karencji w spłacie kapitału. 

 Warunki udzielania tych kredytów są zróżnicowane, określone w umowie przez 

 konkretny WFOŚiGW (przedsięwzięcie musi wpisywać się w listę priorytetów 

 funduszu); 

 2) kredyty komercyjne ze środków banków zagranicznych -linia KfW5 (Kreditanstalt 

 für Wiederaufbau) oraz ze środków banku, w tym w ramach porozumień BOŚ ze 

 sprzedawcami i dystrybutorami wyrobów służących ochronie środowiska. 

 

 Źródła zagraniczne finansowania ochrony środowiska to głównie fundusze unijne. W 

okresie programowania 2007-2013 pomoc finansowa z funduszy strukturalnych Unii 

Europejskiej będzie przyznawana w Polsce w ramach poszczególnych programów 

pomocowych (tzw. programów operacyjnych), stanowiących narzędzia realizacji Narodowej 

Strategii Spójności. W zależności od rodzaju programu, beneficjentami mogą być, m.in. 

jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, podmioty świadczące usługi z zakresu 

zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne jednostek 

samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, spółdzielnie mieszkaniowe, 

wspólnoty mieszkaniowe, gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miejskie, młodzi rolnicy, 

rolnicy podejmujący działalność nierolniczą. 

 

Fundusze Strukturalne, Fundusz Spójności, Programy operacyjne 

 

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej istnieje możliwość finansowania inwestycji w 

ochronie środowiska z Funduszy Strukturalnych oraz Funduszu Spójności, a także możliwość 

finansowania inwestycji z regionalnych programów operacyjnych na lata 2007 - 2013. 

W ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” nie przewiduje się wsparcia 

inwestycji dotyczących usuwania wyrobów zawierających azbest. 

Finansowane będą wyłącznie kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami, 

a wsparcie uzyskają przede wszystkim zakłady zagospodarowania odpadów obsługujące 

minimum 150 tys. mieszkańców. Wskazane przedsięwzięcia będą mogły być realizowane w 

ramach II osi priorytetowej pn. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura 

i Środowisko” możliwe jest uzyskanie także wsparcia na inwestycje w infrastrukturę zdrowia 

o znaczeniu ponadregionalnym, a w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych – o 

znaczeniu lokalnymi i regionalnym.  

 Wsparcie przeznaczone jest na przebudowę i remonty ośrodków ochrony zdrowia i na 

ich wyposażenie, a także na dostosowanie stanu technicznego istniejącej infrastruktury do 

zakupionego i użytkowanego sprzętu medycznego. 

 

Połączenie usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych z innymi 

działaniami (tj. termomodernizacja, przebudowa gospodarstwa rolnego, i in.) 

 



Istnieją możliwości pozyskiwania środków finansowych na usuwanie wyrobów 

zawierających azbest z obiektów budowlanych w ramach projektów i programów nie 

kierowanych bezpośrednio do użytkowników wyrobów azbestowych. Są to projekty związane 

z gospodarką odpadami, termomodernizacją obiektów budowlanych, remontami i 

przebudowami obiektów związanych z produkcją rolną, przebudową budynków na cele 

mieszkaniowe. 

Projekty z zakresu remontów lub przebudowy budynków mogą dotyczyć renowacji części 

wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, renowacji lub adaptacji budynków na 

cele mieszkaniowe, modernizacji gospodarstw rolnych, a także działań w zakresie ułatwiania 

startu młodym rolnikom, różnicowania działalności w kierunku nierolniczym, odnowę i 

rozwój wsi. Wsparcie udzielane jest w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych i 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

 

 

V. HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU USUWANIA AZBESTU  

 I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY POKÓJ NA 

 LATA 2012 – 2014 z perspektywa do roku 2032 

  

L.p. Zadanie planowane do realizacji  

Podmiot 

odpowiedzialny 

za realizacje 

zadania 

Środki na 

wykonanie 

Planowany rok 

wykonania 

zadania 

1. 
Inwentaryzacja wyrobów 

azbestowych na terenie gminy 

Urząd Gminy 

Pokój 

Środki z budżetu 

gminy, lub środki 

pozyskane 

2012 

corocznie 

2. 

Ocena stanu i możliwości 

bezpiecznego użytkowania 

wyrobów zawierających azbest” i 

złożenie ich do właściwego organu. 

Urząd Gminy 

Pokój  

Środki z budżetu 

gminy, lub środki 

pozyskane 

2012  

3. 

Analiza stanu wyrobów 

azbestowych na podstawie 

zebranych informacji i ustalenie 

kolejności i pilności ich usuwania 

Urząd Gminy 

Pokój 

Środki z budżetu 

gminy, lub środki 

pozyskane 

2012 

4. 

Podejmowanie w miarę potrzeby 

odpowiednich działań 

administracyjnych w stosunku do 

właścicieli lub zarządców obiektów 

szczególnie zagrożonych 

Urząd Gminy 

Pokój 

Środki budżetu 

gminy,  

w zależności od 

potrzeb 

5. 

Podjęcie działań mających na celu 

pozyskanie dofinansowania na   

usunięcie z terenu gminy Pokój  

wyrobów zawierających azbest 

o I- szym stopniu pilności-wymiana 

lub naprawa wymagana bezzwłocznie 

wszystkich wyrobów o ww. stopniu 

pilności lub ich części w zależności 

od kwoty pozyskanego 

dofinansowania 

 

Urząd Gminy 

Środki budżetu 

gminy, środki 

własne właścicieli 

obiektów, 

pozyskane środki 

zewnętrzne na 

dofinansowanie 

zadania 

W zależności od 

możliwości 

pozyskania 

środków, jednak 

ww. działania 

należy podjąć 

nie później jak 

rok od 

powołania 

niniejszej 

uchwały, 

zakładane lata 



realizacji to 

2013-2022 

6. 

Podjęcie działań mających na celu 

pozyskanie dofinansowania na  

usunięcie z terenu gminy Pokój 

wyrobów zawierających azbest o  II 

stopniu pilności –ponowna ocena 

wymagana w czasie do 1 roku-

wszystkich wyrobów o ww. stopniu 

pilności lub ich części w zależności 

od kwoty pozyskanego 

dofinansowania 

Urząd Gminy 

Pokój  oraz 

właściciele 

obiektów 

zawierających 

wyroby z 

azbestu 

Środki budżetu 

gminy, środki 

własne właścicieli 

obiektów, 

pozyskane środki 

zewnętrzne na 

dofinansowanie 

zadania 

W zależności od 

możliwości 

pozyskania 

środków, 

zakładany rok 

2013-2022 

7. 

Podjęcie działań mających na celu 

pozyskanie dofinansowania na  

usunięcie z terenu gminy Pokój 

wyrobów zawierających azbest o  

III stopniu pilności—ponowna 

ocena w terminie do 5 lat 

wszystkich wyrobów o ww. stopniu 

pilności lub ich części w zależności 

od kwoty pozyskanego 

dofinansowania  

Urząd Gminy 

Pokój  oraz 

właściciele 

obiektów 

zawierających 

wyroby z 

azbestu 

Środki budżetu 

gminy, środki 

własne właścicieli 

obiektów, 

pozyskane środki 

zewnętrzne na 

dofinansowanie 

zadania 

W zależności od 

możliwości 

pozyskania 

środków, 

zakładany rok 

2013-2032 

8. 

Aktualizacja Gminnego Programu 

usuwania azbestu i wyrobów zaw. 

azbest 

Urząd Gminy 

Pokój 

Środki budżetu 

gminy, pozyskane 

środki zewnętrzne 

na dofinansowanie 

zadania 

corocznie 

9. 

Działania informacyjno – 

edukacyjne. 

▪ Prowadzenie szerokiej akcji 

informacyjnej nt. postępowania z 

wyrobami zawierającymi azbest, 

sposobu ich usuwania, wpływu 

azbestu na organizm ludzki. 

▪ Udział w szkoleniach dla 

administracji publicznej. 

▪ Przeprowadzenie szkoleń 

lokalnych, dzięki którym zostanie 

wzmocniony proces usuwania 

wyrobów zawierających azbest z 

terenu nieruchomości bez 

korzystania z usług 

wyspecjalizowanych 

firm. 

 

Urząd Gminy 

Pokój,  

Środki budżetu 

gminy, pozyskane 

środki zewnętrzne 

na dofinansowanie 

zadania 

2012-2032 

10. 

Dostęp do  informacji na temat 

zarejestrowanych firm 

posiadających 

zezwolenie na zbieranie i transport 

odpadów zawierających azbest, 

Urząd Gminy 

Pokój 

Środki budżetu 

gminy, pozyskane 

środki zewnętrzne 

na dofinansowanie 

zadania 

2012-2032 



informacja 

nt. szkoleń lokalnych 

11. 

Działalność informacyjna i 

edukacyjna 

skierowana do właścicieli, 

zarządców i użytkowników 

obiektów zaw. azbest. 

Urząd Gminy 

Pokój 

Środki budżetu 

gminy, pozyskane 

środki zewnętrzne 

na dofinansowanie 

zadania 

2012-2016 

12. 

Inne działania informacyjno - 

edukacyjne 

m.in.: informacja w lokalnej prasie, 

na 

stronie internetowej UG, ogłoszenia 

w 

UG, na tablicach ogłoszeń, ulotki, 

informowanie mieszkańców w UG,  

Urząd Gminy 

Pokój,  

Środki budżetu 

gminy, pozyskane 

środki zewnętrzne 

na dofinansowanie 

zadania 

2012-2016 

13. 

Współpraca z fundacjami i 

organizacjami mającymi na celu 

wspieranie inicjatyw związanych z 

usuwaniem wyrobów zawierających 

azbest 

Urząd Gminy 

Pokój, 

Środki budżetu 

gminy, środki inne 
2012-2016 

14. 

Monitorowanie realizacji Programu, 

weryfikacja prac związanych z 

usuwaniem azbestu, zgłoszonych 

wniosków 

Urząd Gminy 

Pokój 

Środki budżetu 

gminy, środki inne 
2012-2016 

  

 Harmonogram realizacji Programu zakłada, że w 2013 – 2022 r. nastąpi likwidacja 

wyrobów zawierających azbest (pokryć eternitowych) – zakwalifikowanych do I stopnia 

pilności - wymagających bezzwłocznego usunięcia. W latach 2013 – 2032 r. zlikwidowane 

zostaną kolejne pokrycia, których stopień pilności jest mniejszy (sukcesywnie, w zależności 

od stopnia zużycia, konserwacji wyrobu np. przez pomalowanie). 

 Realizacja Programu przyczyni się do sukcesywnego zmniejszania się ilości wyrobów 

zawierających azbest na terenie gminy. Zadaniem wyjściowym realizacji Programu była 

inwentaryzacja wyrobów azbestowych i uzyskanie stosownych informacji, określonych w 

rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 

2003r. (Dz. U. – dotyczących miejsc, rodzaju i ilości zabudowanych wyrobów zawierających 

azbest. Dane z inwentaryzacji stanowią podstawę opracowania Programu usuwania azbestu, a 

następnie pozyskiwania środków pomocowych na usuwanie wyrobów zawierających azbest i 

oczyszczanie terenu gminy z azbestu. 

Usuwanie i wymiana wyrobów zawierających azbest jest zadaniem długotrwałym ze 

względu na dużą ilość wyrobów, a także wysokość potrzebnych środków finansowych. 

Czynnikiem znacznie wydłużającym okres realizacji Programu jest konieczność ponoszenia 

przez właścicieli nieruchomości, urządzeń oraz instalacji wysokich kosztów usuwania 

wyrobów azbestowych i unieszkodliwiania odpadów azbestowych, a także nieuniknionych 

kosztów nowych wyrobów bezazbestowych, które zastąpią usunięte wyroby azbestowe. 

 Planuje się, iż na terenie gminy Pokój wyroby zawierające azbest będą sukcesywnie 

usuwane w zależności od zużycia, wykonania ich konserwacji, zabezpieczenia oraz stopnia 

pilności wymiany w okresie 2012 – 2032. Z uwagi na wysoki koszt usuwania i 

unieszkodliwiania odpadów azbestowych istotne jest dofinansowanie przedsięwzięć 

związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych, podejmowanych przez osoby fizyczne i 



jednostkę samorządu m.in. ze środków publicznych, środków pomocowych Unii Europejskiej 

oraz środków krajowych.  

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa odpady zawierające azbest mogą być 

unieszkodliwiane wyłącznie przez składowanie na składowiskach odpadów azbestowych. 

Firmy ww. powinny przekazać po wykonaniu prac demontażowych właścicielowi 

nieruchomości oświadczenie o usunięciu wyrobów zawierających azbest (np. po zdjęciu płyt 

azbestowo – cementowych). 

W niniejszym Programie zakłada się możliwość dofinansowania przez Urząd Gminy 

Pokój części kosztów: usuwania wyrobów zawierających azbest (demontażu, odbioru, 

transportu) i unieszkodliwiania (składowania) odpadów zawierających azbest dla 

mieszkańców gminy w przypadku pozyskania przez Gminę na ten cel środków: 

 unijnych, krajowych funduszy celowych lub innych źródeł oraz zarezerwowania 

środków własnych (budżet gminy ). 

W przypadku pozyskania ww. środków - Gmina może zastosować następujące warianty 

rozwiązań: 

 

 

 

WARIANT I. 

 W miarę zabezpieczonych środków w budżecie gminy i zależnie od pozyskanych 

środków na dofinansowanie zadania Gmina Pokój w drodze przetargu wyłoni firmę 

specjalistyczną posiadającą odpowiednie zezwolenia, która wykona usługę w zakresie: 

demontaż, odbiór, transport do składowania, a cenę za składowanie na składowisku odpadów 

azbestowych wkalkuluje w cenę usługi.  

 

WARIANT II. 

 Właściciel obiektu z zabudowanymi wyrobami zawierającymi azbest wybierze firmę 

posiadającą odpowiednie zezwolenia, która po wykonaniu usługi odbioru, transportu i 

przekazania do unieszkodliwiania odpadów azbestowych wystawi rachunek (fakturę), po 

przedłożeniu której wraz z odpowiednim wnioskiem do Urzędu Gminy Pokój  

i skontrolowania faktu należytego usunięcia ww. wyrobów przez komisje z urzędu gminy– 

Urząd Gminy dokona zwrotu części lub całości poniesionych przez ww. właściciela kosztów - 

w zależności od ustaleń podjętych przed przystąpieniem do realizacji Programu (po uzyskaniu 

przez Gminę Pokój środków: unijnych, krajowych funduszy celowych, budżetu państwa, 

zarezerwowaniu środków własnych i ustaleniu wysokości łącznie ww. środków na dany rok). 

Decyzja odnośnie udzielenia dofinansowania przez Gminę Pokój mieszkańcom, jego 

wysokości, sposobu udzielenia, wyboru rozwiązania (ww. warianty) lub inne rozwiązanie w 

zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest będzie ostatecznie uzależniona od 

pozyskania ww. środków, możliwości w zakresie udzielenia środków  własnych przez Urząd 

Gminy Pokój i regulaminu dofinansowania. Wskazane byłoby przeprowadzenie konsultacji z 

mieszkańcami gminy zainteresowanymi usuwaniem wyrobów azbestowych. 

Ostateczne rozwiązanie w zakresie wielkości dofinansowania będzie uzależnione od 

wielkości środków pozyskanych przez Gminę Pokój, środków własnych możliwych do 

przeznaczenia na usuwanie azbestu oraz ilości zgłoszonych wniosków przez mieszkańców.  

 

III WARIANT. 

 W związku z ogłoszonym dla jednostek samorządu terytorialnego naborem wniosków 

na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest Gminę Pokój jako 

beneficjent środków po dokonaniu naboru  wniosków od beneficjentów końcowych tj. m.in. 

od osób fizycznych, jednostek sektora finansów publicznych, kościołów i związków 



wyznaniowych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych (na podstawie dodatkowej zgody 

Funduszu), rolników, małych i średnich przedsiębiorców może wystąpić o przyznanie 

środków, pod warunkiem: 

a) przeprowadzenia inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest; 

b) posiadania aktualnego program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, a 

przedsięwzięcie jest z nim zgodne. 

 

 Następnie Gmina Pokój przeprowadzi procedurę wyboru wykonawcy zadania zgodnie 

z Prawem zamówień publicznych lub dokonują wyboru zachowując zasadą uczciwej 

konkurencji. Wykonawca/-y powinien/-nni posiadać decyzję Marszałka Województwa 

zatwierdzającą program gospodarki odpadami obejmującą wytwarzanie odpadów 

niebezpiecznych (w tym zawierających azbest), a także zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych.  Odpady należy deponować na 

składowiskach posiadających decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie 

unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest poprzez składowaniu. 

Kolejnym etapem będzie pośredniczenie w przekazaniu dofinansowania Beneficjentom 

końcowym, zapewniając zgodność pomocy publicznej z zasadami jej udzielania; 

 Dotacje mogą być udzielane na zadania, które nie zostały zakończone przed złożeniem 

wniosku do Funduszu. 

Kwota dofinansowania przewidziana dla jednego wnioskodawcy (gminy) wynosi do 50 000 zł 

i może być zwiększona w przypadku jej pełnego wykorzystania o kolejne 50 000 zł, o ile nie 

zostanie rozdysponowany cały budżet.  

W ramach Programu dofinansowane mogą być koszty kwalifikowane niezbędne do 

osiągnięcia efektu ekologicznego obejmujące: 

- demontaż; 

- zbieranie; 

- transport; 

- unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. 

 

1. Finansowe aspekty realizacji programu: 

Nie jest możliwe szacunkowe ustalenie kosztów demontażu, wywozu i utylizacji 1 Mg 

wyrobów azbestowych z terenu Gminy Pokój. 

 Gmina Pokój to gmina typowo rolnicza, a właściciele gospodarstw rolnych są w  

przeważającej większości właścicielami budynków i nieruchomości na których występują 

wyroby zawierające azbest. Wydatki związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, 

przy bardzo niskiej opłacalności produkcji rolnej, są zbyt duże aby mogłyby być realizowane 

zadania wynikające z „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 

stosowanych na terytorium Polski”, tym bardziej, iż pokrycie dachowe z którego zostanie 

ściągnięty azbest w celu zabezpieczenia powinno zostać od razu pokryte nowym pokryciem. 

Z uwagi na niski budżet Gmina Pokój nie jest w stanie wygospodarować z własnego budżetu 

żadnych kwot na ten cel.  

 

1.1.  Założenia i uwarunkowania realizacji programu 

 

Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pokój 

będzie procesem długofalowym (trwającym do roku 2032), ograniczonym możliwościami 

finansowymi zarówno samorządu, jak i mieszkańców. Wykonanie Programu powierza się 

Wójtowi Gminy. Realizacja Programu będzie zgodna z przyjętym celem i przebiegać będzie 

w następujących obszarach: 

 



1.2. Prowadzenie, weryfikacja i aktualizacja inwentaryzacji  istniejących wyrobów 

 zawierających azbest 

Podstawą dla opracowania Programu była przeprowadzona na terenie gminy przeprowadzona 

inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. Jednakże z uwagi na zmieniający się stan 

musi być ona corocznie aktualizowana.  

 

1.3. Edukacja mieszkańców w zakresie szkodliwości azbestu, obowiązków dotyczących 

 postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz sposobów bezpiecznego ich 

 usuwania oraz unieszkodliwiania 

Działanie realizowane będzie poprzez: 

▪ prowadzenie szerokiej akcji informacyjnej nt. postępowania z wyrobami zawierającymi 

azbest, sposobu ich usuwania, wpływu azbestu na organizm ludzki, 

▪ przeprowadzenie szkoleń lokalnych, dzięki którym zostanie wzmocniony proces usuwania 

wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości bez korzystania z usług 

wyspecjalizowanych firm. 

 

1.4. Mobilizowanie właścicieli budynków do usunięcia wyrobów zawierających azbest 

 poprzez system pomocy edukacyjnej i finansowej 

Działanie realizowane będzie poprzez: 

 informowanie o potencjalnych źródłach uzyskania dotacji, preferencyjnych kredytów i 

pożyczek na wymianę pokryć dachowych z azbestu, 

 dofinansowanie kosztów usunięcia azbestu w tym: załadunku na terenie 

nieruchomości, transportu i składowania na składowisku odpadów azbestowych, 

 udzielanie informacji mieszkańcom na temat realizacji Programu. 

 

1.5. Alokacja środków finansowych z budżetu gminy na realizację Programu 

W budżecie gminy w miarę możliwości będą zabezpieczane środki na realizację Programu. 

 

1.6. Podjęcie działań w kierunku pozyskania funduszy ze źródeł zewnętrznych na realizację 

 Programu Gmina Pokój  podejmie starania w celu pozyskiwania funduszy ze źródeł 

 zewnętrznych,  

W przypadku pozyskania funduszy z ww. źródeł proces usuwania wyrobów zawierających 

azbest z terenu gminy zostanie przyspieszony. 

 

1.7. Pomoc w poszukiwaniu źródeł finansowania na wymieniane w ramach Programu 

 pokrycia dachowe 

Pomoc w poszukiwaniu źródeł finansowania w postaci dotacji, kredytów i pożyczek 

preferencyjnych osobom fizycznym, wspólnotom, innym właścicielom zasobów 

mieszkaniowych i przedsiębiorcom na wymianę pokryć dachowych zawierających azbest. 

Wszyscy zainteresowani poszukiwaniem źródeł finansowania będą mogli skorzystać  

z pomocy i informacji udzielanych przez pracowników Urzędu Gminy Pokój. 

 

1.8. Eliminacja powstawania „dzikich” wysypisk z odpadami zawierającymi azbest. 

 

 Działanie finansowane będzie ze środków przeznaczonych na realizację Programu w danym 

roku kalendarzowym. Będą to: 

- działania informacyjno – edukacyjne skierowane do społeczeństwa gminy związane z 

postępowaniem z odpadami azbestowymi. 

- monitoring występowania „dzikich” wysypisk – na bieżąco. 

- likwidacja „dzikich” wysypisk w przypadku stwierdzenia ich występowania. 



 

VI. Podsumowanie: 

 Celem „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest w gminie Pokój jest 

stworzenie warunków do stosowania przepisów prawnych obowiązujących w prawodawstwie 

polskim i Dyrektywach Unii Europejskiej, a dotyczących postępowania z wyrobami 

zawierającymi azbest. Program zawiera podstawowe informacje do stworzenie odpowiednich 

podstaw do ograniczenia negatywnego oddziaływania wyrobów zawierających azbest na 

zdrowie człowieka i środowisko naturalne.  W Programie zawarte są podstawowe informacje 

dotyczące właściwości azbestu. Równocześnie określony został harmonogram 

najważniejszych zadań do realizacji, uwzględniając rolę Gminy Pokój w ich wykonaniu. 

Przedstawiono również szacunkowe koszty związane z demontażem i utylizacją wyrobów 

zawierających azbest. 

 Z tego względu jednym z głównych celów niniejszego Programu jest przybliżenie 

mieszkańcom problematyki bezpiecznej eksploatacji i usuwania wyrobów zawierających 

azbest. 
 
 

 

 

 

 


