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1. Wprowadzenie 
 

„Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sosnówka na lata 
2011-2032” zwany dalej „Programem ...”, wraz z przeprowadzoną inwentaryzacją wyrobów 
zawierających azbest ma na celu po pierwsze: wypełnienie obowiązku dotyczącego 
posiadania i wdrażania „Programu ...”, po wtóre spowodowanie w konkretnej perspektywie 
czasowej wyeliminowania wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie gminy 
– terenie objętym „Programem ...”. 

 

Opracowanie „Programu ...” otwiera także drogę do jakże istotnego elementu, jakim 
jest możliwość pozyskania środków finansowych na działania związane z demontażem, 
transportem i składowaniem (utylizacją) wyrobów azbestowych. 

 

Na świecie znanych jest ponad 5 tys. wyrobów, do produkcji których używano 
azbestu. Są to głównie wyroby stosowane w budownictwie jako pokrycia dachowe, osłony 
elewacyjne ścian, przewody kominowe, rury wodociągowe i kanalizacyjne oraz elementy 
izolacyjne. 

 

Azbest wykorzystywany był również między innymi przy produkcji sprzętu 
gospodarstwa domowego, np. kuchenek, piecyków elektrycznych i gazowych, opiekaczy, 
suszarek do włosów oraz siatek azbestowych. Surowca tego używano także do produkcji farb, 
pokostów, klejów, smarów, płytek i wykładzin podłogowych oraz koców gaśniczych.  
W Polsce nie występują złoża azbestu nadające się do górniczej eksploatacji. 

Azbest stosowany dawniej do produkcji w naszym kraju, importowano głównie z 
byłego ZSRR i Kanady. W latach 70-tych ubiegłego wieku, sprowadzano do kraju ok. 100 
tys. ton azbestu rocznie, który wykorzystywano przede wszystkim (ok. 85%) do wyrobu 
materiałów budowlanych, pokryć dachowych oraz elewacji budynków. Szacuje się, że na 
dachach i fasadach budynków oraz w obiektach przemysłowych zamontowanych jest blisko 
1,350 mln. m² płyt azbestowych, z czego blisko 90% stanowią dachowe płyty faliste, zwane 
popularnie eternitem. W 1980 r. z płyt azbestowo-cementowych wykonanych było ok. 45% 
pokryć dachowych i fasadowych. Po 15 latach udział tych płyt w nowo budowanych 
pokryciach dachowych, zmniejszył się o 30%. Znaczącą pozycję w bilansie wyrobów 
azbestowych stanowią znajdujące się w ziemi i budynkach rury azbestowo-cementowe. 
Szacuje się, że jest ich ok. 600 tys. ton. Znaczna ilość wyrobów azbestowych stosowana jest 
w hutnictwie i przemyśle ceramicznym. Jest to ok. 60 tys. ton. 
 

 
 

14 maja 2002 r. Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej przyjęła długofalowy 
„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium 
Polski”, którego kontynuacją jest „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-
2032” ustanowiony przez Radę Ministrów dnia 14 lipca 2009 r. Podstawowe cele programu to 
oczyszczenie terytorium Polski z azbestu oraz usunięcie stosowanych od wielu lat wyrobów 
zawierających azbest, wyeliminowanie spowodowanych azbestem negatywnych skutków 
zdrowotnych u mieszkańców Polski, a także sukcesywna likwidacja oddziaływania azbestu na 
środowisko i doprowadzenie, w określonym czasie, do spełnienia wymogów ochrony 
środowiska. 

W „Programie ...” opisano ogólne mechanizmy oraz zasady pomocy, której 
Gmina zamierza udzielić osobom decydującym się na usunięcie elementów 
zawierających azbest z budynków lub budowli. Pomoc ta, ma na celu zachęcić do 
podejmowania tego rodzaju działań oraz zmniejszyć ryzyko związane z nieprawidłowym 
ich wykonaniem. 

 

 Na terenie Gminy Sosnówka głównymi wyrobami zawierającymi azbest to są 
pokrycia dachowe w postaci płyt eternitu. 
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2. Horyzont czasowy „Programu ...” 
 

„Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sosnówka na lata 
2011-2032” opracowano przy założeniu, że cele i zadania z nich wynikające będą realizowane 
na przestrzeni najbliższych 21 lat, to jest w okresie od 2011 do 2032 roku. Horyzont czasowy 
„Programu ...” jest zgodny „Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032” 
oraz „Programem Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla Terenu Województwa 
Lubelskiego na lata 2009-2032”. 
 
3. Szkodliwość azbestu dla zdrowia ludzkiego 
 

Azbest to nazwa minerału włóknistego występującego w przyrodzie, który wykazuje 
znaczną wytrzymałość na rozciąganie, źle przewodzi ciepło, ma właściwości dźwiękochłonne 
i jest względnie odporny na działanie czynników chemicznych. 
Te właściwości azbestu sprawiły, że stał się on materiałem bardzo rozpowszechnionym  
w naszym otoczeniu, znajdując zastosowanie przy wytwarzaniu całej gamy wyrobów 
przemysłowych, jak i produktów używanych w życiu codziennym. 
 

Wśród wyrobów azbestowych można wydzielić dwie grupy produktów: 
 

„wyroby mi ękkie”  - 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. W związku z tym, azbest znajduje się w wykazie opracowanym przez Ministerstwo 
Zdrowia i Opieki Społecznej, jako niebezpieczna substancja chemiczna o udowodnionym 
działaniu rakotwórczym dla człowieka. 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 
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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. 
 
4. Klasyfikacja wyrobów zawierających azbest 

 
Dzięki takim właściwościom jak: niepalność, wytrzymałość mechaniczna i termiczna, 

dźwiękochłonność, łatwość łączenia się z innymi materiałami (cement, tworzywa sztuczne), 
możliwość przędzenia włókien, dobre właściwości sorpcyjne, odporność chemiczna oraz 
elastyczność azbest znalazł szerokie zastosowanie w różnego rodzaju technologiach 
przemysłowych. Po nagrzaniu do 350°C odporność mechaniczna włókien azbestu spada 
zaledwie o 20% wskutek usunięcia części wody, natomiast po powtórnym przyjęciu wody  
z wilgotnego otoczenia, odporność mechaniczna włókien wraca do poprzedniego 
(pierwotnego) stanu. Dopiero po przekroczeniu 700°C następuje całkowite odparowanie 
wody, a tym samym nieodwracalne zniszczenie materiału (włókna tracą elastyczność  
i zaczynają się kruszyć). 

Wyróżnia się dwa rodzaje materiałów zawierających azbest. 

Jako kryterium klasyfikacji przyjmuje si ę: 

1) zawartość azbestu, 

2) stosowane spoiwo, 

3) gęstość objętościową wyrobu. 

Rodzaj I 

Wyroby miękkie tzw. słabo spoiste o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000 kg/m³. 
Zawierają one powyżej 20% azbestu i małą ilość lepiszcza. Wyroby te stosunkowo łatwo 
ulegają uszkodzeniom mechanicznym, w wyniku czego następuje znaczna emisja włókien 
azbestu do otoczenia, która stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. 

Przedstawicielami rodzaju I są wyroby tekstylne z azbestu takie jak: 

1) koce gaśnicze, 

2) szczeliwa plecione, 

3) materiały i wykładziny cierne, 

4) tektury uszczelkowe. 

Rodzaj II 

Wyroby twarde o gęstości objętościowej większej niż 1000 kg/m³. Zawierają one 
poniżej 20% azbestu. Charakterystyczną cechą tych wyrobów jest to, iż włókna azbestowe są 
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w nich mocno związane i nawet w przypadku mechanicznego uszkodzenia materiału  
do otoczenia przedostają się w niewielkiej ilości. Wyroby rodzaju II są odporne na destrukcję. 
Duże niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska oraz zagrożenia zdrowia ludzkiego 
niesie ze sobą ich obróbka mechaniczna, cięcie, wiercenie otworów oraz rozbijanie (zrzucanie 
z wysokości w trakcie prac remontowych). 

W ty rodzaju wyrobów wyróżnić można między innymi: powszechnie stosowane: 

1) płyty azbestowo-cementowe faliste, 

2) płyty "karo", 

3) płyty płaskie wykorzystywane jako elewacje w budownictwie wielokondygnacyjnym. 

Pozostałe wyroby azbestowo-cementowe w postaci rur służących do wykonywania 
instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych czy kominów (sznury azbestowe do dylatacji)  
i zsypów były wykorzystywane w mniejszych ilościach. 

Mianem azbestu określa się naturalnie występujące, włókniste minerały krzemianowe, 
powstałe na drodze procesów metamorficznych. Charakterystyczną cechą morfologiczną 
naturalnie występujących minerałów azbestowych jest równoległa budowa włókien. 

Wyróżnia się dwie grupy minerałów azbestowych: 
 

� serpentynity – należą do nich: antygoryt, lizardyt i chryzotyl; 
� amfibole – w skład tej grupy wchodzi bardzo dużo minerałów, a ich główne formy 

włókniste to: amozyt, krokidolit, azbest antofylitowy, termolitowy i aktynolitowi. 
 

Azbest znalazł szerokie zastosowanie w przemyśle dzięki swoim właściwościom, takim jak: 
 

� niepalność – temperatura topnienia chryzotylu wynosi 1500-1550 °C, natomiast 
amfiboli 930 - 1150 °C; 

� odporność na czynniki chemiczne (kwasy i zasady) – szczególnie w przypadku 
amfiboli; 

� wysoka wytrzymałość mechaniczna; 
� niskie przewodnictwo cieplne i elektryczne; 
� łatwość łączenia się z innymi materiałami (cement, tworzywa sztuczne); 
� możliwość przędzenia włókien; 
� dobre właściwości sorpcyjne. 

 

Dzięki swoim uniwersalnym właściwościom azbest wykorzystywano w budownictwie. 

Klapy przeciwpożarowe, ciągi telekomunikacyjne, tablice rozdzielcze elektryczne, 
węzły ciepłownicze, obudowa klatki schodowej, przejścia kabli elektrycznych, przewodów 
ciepłowniczych i wentylacyjnych między stropami, zabezpieczenia elementów stropowych  
i ściennych strychów, piwnic, dróg ewakuacyjnych, konstrukcji stalowych, tkaniny służące do 
wygłuszania hałasu to tylko kilka przykładów wykorzystania azbestu w budownictwie. 
Azbest stosowano w wyrobach budowlanych powszechnego użycia. 
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Był on wykorzystywany wszędzie tam, gdzie potrzebna była podwyższona odporność 
ogniowa i zabezpieczenia ogniochronne elementów narażonych lub potencjalnie narażonych 
na wysoką temperaturę. Wyroby z azbestem dobierane były indywidualnie z uwzględnieniem 
ich wymagań przeciwpożarowych. Zawartość azbestu w tych wyrobach była zróżnicowana 
np. w falistych płytach azbestowo-cementowych wynosiła 10-13%, płyty KARO-dachowe 
pokrycia lub elewacje, rury azbestowo-cementowe wysokociśnieniowe i kanalizacyjne, 
stosowane także jako otuliny przewodów wentylacyjnych i dymowo-spalinowych zawierały 
ok. 22% azbestu. 

Tabela 1. Zastosowanie materiałów budowlanych zawieraj ących azbest 
 

Rodzaje 
wyrobów Wyroby 

Udział % 
azbestu 

w wyrobie 
Zastosowanie Zalety wyrobu 

Wyroby 
azbestowo-
cementowe 

- płyty dekarskie 
- rury ciśnieniowe 

- płyty okładzinowe - 
płyty elewacyjne 

5- 30% 

- pokrycie 
dachowe 
- elewacje 

- wodociągi 
- kanalizacje 

- ogniotrwałość 
- odporność na korozję 

i gnicie 
- wytrzymałe 
mechanicznie 

- lekkie 
- trwałe 

- nie wymagają 
konserwacji 

Wyroby 
izolacyjne 

- wata 
- włóknina 
- sznury 

- tkanina termoizolacyjna 
-taśmy 

75-100% 

- izolacje kotłów 
- izolacje silników, 

rurociągów, 
wymienników 

ciepła, zbiorników 
- ubrania i tkaniny 
termoizolacyjne 

- odporne na wysoką 
temperaturę 

- trwałe 

Wyroby 
uszczelniające 

- tektura 
- płyty azbestowo-

kauczukowe 
- szczeliwa plecione 

75-100% 

uszczelnienia 
narażone na : 

- wysoką temp. 
- wodę i parę 

- kwasy i zasady 
- oleje, 

- gazy spalinowe 

- odporność na wysokie 
temp. 

- wytrzymałość na 
ściskanie 

- dobra elastyczność 
- odporność chemiczna 

Wyroby 
hydroizolacyjne 

- lepiki asfaltowe 
- kity uszczelniające 
- zaprawy gruntujące 

- papa dachowa 
- płytki podłogowe 

20-40% 
- materiały 

stosowane w 
budownictwie 

 

 
Tabela 2. Kierunki wykorzystywania azbestu 
 

Rodzaje wyrobów Wyroby 
Udział % 
azbestu w 
wyrobie 

Zastosowanie Zalety wyrobu 

Wyroby 
Azbestowo-
cementowe 

- płyty dekarskie 
- rury ciśnieniowe 

- płyty okładzinowe 
i elewacyjne 

5-30% 

- pokrycie dachowe 
- elewacje 

- wodociągi i 
kanalizacje 

- ogniotrwałość 
- odporność na 

korozję i 
gnicie 

- wytrzymałe 
mechanicznie 

- lekkie 
- trwałe 

- nie wymagają 
konserwacji 
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Wyroby izolacyjne 

- wata 
- włóknina 
- sznury 
- tkanina 

termoizolacyjna 
- taśmy 

75-100% 

- izolacje kotłów 
parowych, silników, 

rurociągów, 
wymienników ciepła, 

zbiorników 
- ubrania i tkaniny 
termoizolacyjne 

- odporne na 
wysoką temp 

- trwałe 

Wyroby 
uszczelniające 

- tektura 
- płyty 

azbestowokauczukowe 
- szczeliwa plecione 

75-100% 

uszczelnienia 
narażone na : 

- wysoką temp. 
- wodę i parę 

- kwasy i zasady 
- oleje, gazy 
spalinowe 

- odporność na 
wysokie 

temperatury 
- wytrzymałość na 

ściskanie 
- dobra 

elastyczność 
- odporność 
chemiczna 

Wyroby cierne 
- okładziny cierne 

- klocki hamulcowe 30% elementy napędów 
chroni elementy 

przed 
przegrzaniem 

Wyroby 
hydroizolacyjne 

- lepiki asfaltowe 
- kity uszczelniające 
- zaprawy gruntujące 

- papa dachowa 
- płytki podłogowe 

20-40% 
materiały stosowane w 

budownictwie 
 

 

Inne 

- materiał filtracyjny 
w przemyśle 

piwowarskim i w 
farmacji 

- wypełniacz lakierów i 
izolacji przewodów 

grzewczych 
- produkcja masek 
przeciwgazowych 

 
stosowany w różnych 

przemysłach  

 
 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. –  

w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2001, Nr 112, poz. 1206) odpady zawierających azbest 
klasyfikowane są jako odpady niebezpieczne z przypisanymi następującymi kodami 
klasyfikacyjnymi: 

 
06 07 01* - Odpady azbestowe z elektrolizy, 
06 13 04* - Odpady z przetwarzania azbestu, 
10 11 81* - Odpady zawierające azbest (z hutnictwa szkła), 
10 13 09* - Odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo azbestowych, 
15 01 11* - Opakowania z metali zawierające niebezpieczne, porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie z pustymi pojemnikami 
ciśnieniowymi, 

16 01 11* - Okładziny hamulcowe zawierające azbest, 
16 02 12* - Zużyte urządzenia zawierające azbest, 
17 06 01* - Materiały izolacyjne zawierające azbest, 
17 06 05* - Materiały konstrukcyjne zawierające azbest. 
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5. Cele i zadania „Programu ...” 
 
 Gmina Sosnówka realizuje zadania „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 
2009-2032” ustanowionego przez Radę Ministrów dnia 14 lipca 2009 r. 
 

 „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” zakłada oczyszczenie do 
2032 r. terytorium Polski z azbestu i usunięcie wyrobów zawierających azbest. Nakłada on na 
gminy następujące zadania: 
 

� Uwzględnienie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w gminnych 
planach gospodarki odpadami. 

� Współpracę z lokalnymi mediami celem rozpowszechniania informacji dotyczących 
zagrożeń powodowanych przez azbest oraz wyroby z azbestem. 

� Przygotowanie wykazów obiektów zawierających azbest oraz rejonów występującego 
narażenia na ekspozycję azbestu. 

� Przygotowanie rocznych sprawozdań finansowych z realizacji zadań programu. 
 

 

Celem Strategicznym „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest  
dla Gminy Sosnówka na lata 2011-2032 jest: 
 

Bezpieczne dla zdrowia ludzi usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu 
Gminy Sosnówka oraz zdeponowanie ich na wyznaczonych składowiskach lub 
unieszkodliwienie innymi metodami spełniającymi wymagania najlepszych dostępnych 
technik (BAT), a  przez to wyeliminowanie ich negatywnego oddziaływania na zdrowie 
ludzi i środowisko naturalne. 

 
Cele operacyjne „Programu ...” 
 

1. Zorganizowanie, wdrożenie i sukcesywne udoskonalanie lokalnego systemu usuwania 
wyrobów zawierających azbest. 

2. Spowodowanie oczyszczenia obszaru gminy z azbestu oraz usunięcie stosowanych od 
wielu lat wyrobów zawierających azbest. 

3. Wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców gminy 
spowodowanych azbestem oraz ustalenie koniecznych do tego uwarunkowań. 

4. Spowodowanie sukcesywnej likwidacji oddziaływania azbestu na środowisko  
i doprowadzenie, w określonym horyzoncie czasowym, do spełnienia wymogów 
ochrony środowiska. 

5. Pomoc mieszkańcom gminy w realizacji kosztownej wymiany płyt cementowo – 
azbestowych zgodnie z przepisami prawa. 

6. Realizacja działań edukacyjno-informacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży 
oraz szkolenia pracowników administracji. 

7. Podniesienie świadomości mieszkańców Gminy odnośnie zagrożeń powodowanych 
przez wyroby zawierające azbest. 

8. Monitoring realizacji „Programu ...” w postaci ewidencji rodzaju i ilości usuniętych 
wyrobów zawierających azbest. 
 

Osiągając ten cel Gmina Sosnówka wypełni zobowiązanie, jakie Polska złożyła Unii 
Europejskiej, deklarując oczyszczenie terenu państwa z azbestu i wyrobów go zawierających 
do 2032 roku. 
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Zadania „Programu ...” 
 

1. Oszacowane ilości wyrobów azbestowych oraz ich rozmieszczenie na terenie gminy. 
2. Określenie harmonogramu zadań oraz oszacowanie kosztów likwidacji wyrobów azbestowych. 
3. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sosnówka. 
4. Eliminacja wyrobów zawierających azbest  składowanych w gospodarstwach domowych. 
5. Eliminacja możliwości powstawania „dzikich” wysypisk z odpadami zawierającymi azbest 
6. Podjęcie działań w kierunku pozyskania funduszy ze źródeł zewnętrznych na realizację 

Programu. 
7. Pomoc w poszukiwaniu źródeł finansowania osobom fizycznym i przedsiębiorcom na wymianę 

pokryć dachowych i elewacji z azbestu. 
8. Mobilizowanie właścicieli budynków do usunięcia wyrobów zawierających azbest, poprzez 

system pomocy edukacyjnej i finansowej. 
9. Zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz wynikającymi z nich procedurami 

dotyczącymi postępowania z wyrobami zawierającymi azbest. 
10. Edukacja mieszkańców w zakresie szkodliwości azbestu i obowiązków dotyczących postępowania 

z wyrobami zawierającymi azbest oraz sposobów bezpiecznego ich usuwania oraz 
unieszkodliwiania. 

11. Bieżący monitoring realizacji „Programu ...” i okresowe  raportowanie jego realizacji władzom 
samorządowym oraz mieszkańcom. 

12. Okresowa weryfikacja i aktualizacja „Programu ...’. 
 

Cele operacyjne Programu Zadania Programu 

1 
Zorganizowanie, wdrożenie i sukcesywne udoskonalanie 
lokalnego systemu usuwania wyrobów zawierających 
azbest. 

1. Oszacowane ilości wyrobów azbestowych oraz ich 
rozmieszczenie na terenie gminy. 

2. Określenie harmonogramu zadań oraz oszacowanie 
kosztów likwidacji wyrobów azbestowych. 

2 
Spowodowanie oczyszczenia obszaru gminy z azbestu 
oraz usunięcie stosowanych od wielu lat wyrobów 
zawierających azbest. 

1. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest  
z terenu Gminy Sosnówka. 

3 
Wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u 
mieszkańców gminy spowodowanych azbestem oraz 
ustalenie koniecznych do tego uwarunkowań. 

4 

Spowodowanie sukcesywnej likwidacji oddziaływania 
azbestu na środowisko i doprowadzenie, w określonym 
horyzoncie czasowym, do spełnienia wymogów ochrony 
środowiska. 

1.Eliminacja wyrobów zawierających azbest  
składowanych w gospodarstwach domowych. 

2.Eliminacja możliwości powstawania „dzikich” 
wysypisk z odpadami zawierającymi azbest 

5 

Pomoc mieszkańcom gminy w realizacji kosztownej 
wymiany płyt cementowo – azbestowych zgodnie z 
przepisami prawa. 
 

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

2. Pomoc w poszukiwaniu źródeł finansowania osobom 
fizycznym i przedsiębiorcom na wymianę pokryć 
dachowych i elewacji z azbestu. 

6 

Realizacja działań edukacyjno-informacyjnych 
skierowanych do dzieci i młodzieży oraz szkolenia 
pracowników administracji. 
 

1. Mobilizowanie właścicieli budynków do usunięcia 
wyrobów zawierających azbest, poprzez system 
pomocy edukacyjnej i finansowej. 

2. Zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawnymi 
oraz wynikającymi z nich procedurami dotyczącymi 
postępowania z wyrobami zawierającymi azbest. 

7 
Podniesienie świadomości mieszkańców Gminy odnośnie 
zagrożeń powodowanych przez wyroby zawierające 
azbest. 

1. Edukacja mieszkańców w zakresie szkodliwości 
azbestu  
i obowiązków dotyczących postępowania z wyrobami 
zawierającymi azbest oraz sposobów bezpiecznego 
ich usuwania oraz unieszkodliwiania. 

8 
Monitoring realizacji „Programu ...” w postaci ewidencji 
rodzaju i ilości usuniętych wyrobów zawierających 
azbest. 

1. Bieżący monitoring realizacji „Programu ...”  
i okresowe  raportowanie jego realizacji władzom 
samorządowym oraz mieszkańcom. 

2. Okresowa weryfikacja i aktualizacja „Programu ...”. 
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6. Diagnoza stanu w zakresie gospodarowania wyrobami zawierającymi 
azbest na terenie Gminy Sosnówka 

 
Określenie szacunkowych ilości azbestu na terenie gminy Sosnówka. 
 

Na podstawie informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich 
wykorzystywania, zgłoszonych do Wójta Gminy Sosnówka, przez właścicieli i zarządców 
nieruchomości, określono ilości oraz miejsca występowania takich wyrobów na terenie gminy 
Sosnówka. Do dnia 31 grudzień 2008 r., takich zgłoszeń dokonało 146 właścicieli 
nieruchomości, miejsca występowania azbestu oraz zebrano dodatkowo informacje od 
sołtysów o ilościach występowania azbestu na terenie danych sołectw. 
 
7. Rodzaj, stan, ilość i miejsca występowania wyrobów zawierających 

azbest na terenie Gminy Sosnówka 
 
Określenie szacunkowych ilości azbestu na terenie gminy Sosnówka 
 
Wyroby zawierające azbest, znajdujące się na terenie Gminy Sosnówka to przede 

wszystkim płyty dachowe faliste oraz typu „karo”. 
Zebrane informacje przedstawiono w poniższej tabeli. 
 

Inwentaryzacja azbestu na terenie gminy Sosnówka (stan na 31.12.2009 r.): 
 

Na terenie Gminy Sosnówka stwierdzono występowanie płyt azbestowo – cementowych 
dachowych w ilości 123 889,30 m2 

 
Tabela 3. Ilość płyt azbestowo-cementowych na terenie Gminy Sosnówka z podziałem na 

poszczególne miejscowości 
 

Lp. Miejscowość 
 

Ogólna ilość płyt [m2] 
 

Stopień 
pilności 

[I, II, III] 
1 Czeputka 6 109,50 II, III 
2 Dębów 8 484,00 II 
3 Lipinki 15 292,00 II 
4 Motwica 6 492,00 II 
5 Pogorzelec 532,50 II 
6 Przechód 3 200,00 II 
7 Romanów 5 210,00 II 

8 
Rozwadówka, 
Rozwadówka Folwark 

27 068,50 I, II 

9 Sapiehów 14 887,00 II 
10 Sosnówka 13 595,80 II 
11 Wygnanka 9 072,00 II 
12 Żeszczynka 13 946,00 II 

RAZEM:  123 889,30 - 
 

Średnia waga 1 m2 płyt azbestowo-cementowych wynosi 15 kg. Znając powierzchnię 
pokryć azbestowo-cementowych  oraz wagę  1 m²  płyty można obliczyć wagę wszystkich 
wyrobów azbestowych: 
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123 889,30 m2 x 15 kg = 1 858 339,50 kg = 1 858,34 Mg 
 

Gdzie: zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Pomocy Społecznej  
z dnia 2 kwietnia 2004 roku (Dz. U. Nr 71, poz. 649). 

 
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. 
 

Pod kątem zakwalifikowania wyrobów zawierających azbest do dalszego użytkowania 
lub usunięcia. 

W celu zweryfikowania posiadanych danych oraz zakwalifikowania wyrobów 
zawierających azbest do dalszego użytkowania lub usunięcia zostaną rozdane ankiety 
(załącznik nr 2, 3 i 5) do posiadaczy wyrobów zawierających azbest. W ten sposób na 
podstawie uzyskanych danych i po ich sprawdzeniu można będzie ustalić kolejność usuwania 
płyt azbestowo cementowych ze względu na ich stan i skalę zagrożenia jaki stanowią 
(zgodnie z wyżej wspomnianą klasyfikacją stopni pilności działań naprawczych). 
 
8. Harmonogram realizacji celów i zadań „Programu” 
 

Jak wspomniano w punkcie 6 zostaną rozesłane ankiety do mieszkańców w celu 
ustalenia kolejności usuwania wyrobów zawierających azbest ze względu na zagrożenie jakie 
stanowią dla środowiska. 

Poniższa tabela przedstawia harmonogram proponowanych prac mających na celu 
pozbycie się wyrobów azbestowych z terenu Gminy Sosnówka 
 
Tabela 4. Harmonogram rzeczowy na lata 2011 – 2032 
 

Lp. Nazwa zadania Okres 
realizacji 

1. Zbieranie szczegółowych informacji na temat wyrobów zawierających 
azbest na terenie Gminy Sosnówka 

2011 

2. 
Działalność informacyjna i edukacyjna skierowana do właścicieli, 
zarządców i użytkowników budynków, budowli i instalacji 
zawierających azbest 

2011 - 2012 

3. Realizacja „Programu..” 2011 - 2032 
4. Coroczna aktualizacja bazy danych o obiektach zawierających azbest 2011 – 2032 

5. Monitoring i ocena realizacji programu w ramach Planu Gospodarki 
Odpadami dla Gminy Sosnówka 

2007 - 2032 

 

Szczegółowy harmonogram realizacji „Programu...” zakłada, że w pierwszych 
czterech latach nastąpi likwidacja ok. 10% pokryć eternitowych, by wyeliminować  
ze środowiska te pokrycia, które wymagają bezzwłocznego usunięcia. W następnych latach aż 
do 2032 r. zlikwidowane zostaną kolejne pokrycia, których stopień pilności jest mniejszy. 

 

W celu usunięcia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sosnówka 
zaproponowano następujący wariant: 
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Właściciele nieruchomości pokrytych płytami azbestowo-cementowymi na własny 
koszt lub ze wsparciem finansowym Gminy, w przypadku pozyskania przez Gminę na ten cel 
dofinansowania ze środków zewnętrznych (WFOŚiGW, Szwajcarsko-Polski Program 
Współpracy) dokonają demontażu pokryć dachowych przez firmę zajmującą się demontażem 
eternitu. Firma demontażowa przekaże właścicielowi nieruchomości oświadczenie o zdjęciu 
płyt azbestowo - cementowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oświadczenie takie 
będzie podstawą do ubiegania się o pomoc od Urzędu Gminy lub instytucji zajmującej się 
dofinansowaniem procesu usuwania azbestu.  

 
 

Koszty związane z usunięciem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy będą 
wiązać się głównie z kosztami poniesionymi na demontaż, transport oraz unieszkodliwienie 
metodą D5 (składowanie) lub innymi metodami spełniającymi wymagania najlepszych 
dostępnych technik (BAT). 

 

Wariant zaproponowany w programie zakłada wykorzystanie składowisk naziemnych 
już funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego: Poniatowa Wieś, Kraśnik (Piaski, 
Zarzecze) i Srebrzyszcze. Zdjęte pokrycia dachowe zostaną przetransportowane na 
składowisko odpadów na koszt beneficjenta pomocy finansowej w procesie usuwania azbestu. 

 

Wykaz wszystkich składowisk znajdujących się na terenie Polski znajduje się na 
stronie internetowej: www.bazaazbestowa.pl. 

 

Koszty właścicieli lub Gminy w przypadku pozyskania przez Gminę na ten cel 
dofinansowania ze środków zewnętrznych za zdjęcie płyt azbestowo-cementowych: 
 

123 889,30m2 x 17,50 zł/m² = 2 168 062,75 zł 
 

Koszty poniesione na transport i utylizację. W tym punkcie należy się wyjaśnienie 
zaznaczone w poprzednim rozdziale. Koszt unieszkodliwienia odpadów na składowisku  
w Poniatowej to 410 zł. za tonę - w przeliczeniu na 1 m² (zakładając, że 1 tona to ok. 66,7 m² 

płyt falistych) koszt ten wyniesie 6,15 zł/m² Tak więc kalkulacja kosztów w powyższym 
wariancie  wygląda następująco: 
 

123 889,30m2 x 6,15 zł/m2
 = 761 919,20 zł. 

 

W/w koszt został ustalony na podstawie wstępnej oferty Lubelskiej Agencji Ochrony 
Środowiska i może być jeszcze do negocjacji w zależności od ilości odpadów. Wg tej oferty 
załadunek odpadu jest po stronie wytwarzającego. 

Przy takim założeniu, właściciel nieruchomości posiadający 100 m2
 pokrycia 

eternitowego w zabudowie niskiej musi liczyć się z następującymi kosztami: 
 

17,50 zł/m2
 x 100 m2

 = 1 750,00 zł 
 

Natomiast za transport i utylizację 100 m² eternitu poniósłby następujące koszty: 
(koszt transportu i utylizacji) 12,00 zł/m² x 100 m2

 = 1 200,00 zł. 
Właściciele nieruchomości muszą wziąć pod uwagę również dodatkowe koszty 

związane z zakupem i założeniem nowego pokrycia dachowego. Wszystkie podane ceny są 
cenami netto. 

W celu uzyskania dofinansowania właściciel budynku powinien złożyć w tut. urzędzie 
następujące dokumenty: 
 

1. Informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania wraz z oceną ich 
stanu w/g wzorów (załącznik nr 2 i nr 5) 
2. Wniosek o dofinansowanie utylizacji wyrobów zawierających azbest w/g wzoru  
(załącznik nr 4) 
3. Informację o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało 
zakończone w/g wzoru (załącznik nr 3) 
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9. Finansowe aspekty realizacji „Programu ...” 
 

 

Zakłada się, że usuwanie wyrobów zawierających azbest będzie się odbywać ze 
wsparciem finansowym Gminy. Wsparcie dotyczyć będzie sfinansowania zabezpieczenia, 
transportu i unieszkodliwienia wyrobów lub demontażu,  transportu i unieszkodliwienia  
w przypadku pozyskania przez Gminę na ten cel dofinansowania ze środków zewnętrznych 
(WFOŚiGW, Szwajcarsko-Polski Program Współpracy). Dofinansowanie odbywać się może 
z środków Urzędu Gminy oraz funduszy zewnętrznych. 

 

W celu ustalenia kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest uzyskano 
informację od kilku firm posiadających zezwolenie na wytwarzanie tego typu odpadów. 
Przewidywany koszt demontażu wynosi 17,50 zł/m². Transport i utylizacja płyt eternitowych 
średnio 12,00 zł/m². Koszt demontażu, transportu i utylizacji wynosi 29,50 zł/ m² plus 23% 
VAT. 

Łączny koszt usunięcia płyt azbestowo-cementowych z terenu Gminy Sosnówka 
wynosi: 
 

123 889,30m2 x 29,50 zł/m²+23% = 4 495 323,25 zł. 
 

Koszty te mogą być niższe dzięki planowanemu wariantowi omówionemu  
w następnym punkcie. 

Wykaz podmiotów, które uzyskały decyzją Starosty Powiatu Bialskiego w sprawie 
możliwości wytwarzania odpadów zawierających azbest i sposobach gospodarowania 
wytworzonymi odpadami znajduje się w załączniku nr 1. 
 
10. Przepisy prawne dotyczące wyrobów azbestowych, postępowania z nimi  

i obowiązki z nich wynikające. 
 

Od 1997 r., na terenie Polski obowiązuje zakaz produkcji, handlu oraz stosowania 
wyrobów zawierających azbest. Zakaz taki wprowadzono ustawą z 19 czerwca 1997 r.  
o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 3, 
poz. 20 z późn. zm.). 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 
Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032” ustanowiony przez  
Radę Ministrów dnia 14 lipca 2009 r. 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, a także właścicieli i zarządców nieruchomości w tym zakresie oraz obowiązki 
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. 
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Obowiązki gminy i powiatu: 
 
� opracowanie, przyjęcie i aktualizacja planu gospodarki odpadami (z uwzględnieniem 

problematyki usuwania azbestu i wyrobów zawierającymi azbest), 
� gromadzenie informacji przekazywanych przez osoby fizyczne (właścicieli  

i zarządców nieruchomości) o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich 
wykorzystywania, 

� przedkładanie marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach 
występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, w tym 
azbestu, 

� zatwierdzanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi (w tym odpadami 
zawierającymi azbest), 

� udzielanie zezwoleń na transport odpadów niebezpiecznych (w tym azbestu). 
 
Obowiązki właścicieli, zarządców lub użytkowników nieruchomości: 
 
� kontrola wyrobów zawierających azbest znajdujących się w obiektach, urządzeniach 

budowlanych, urządzeniach przemysłowych lub innych miejscach zawierających 
azbest, 

� sporządzenie i przedłożenie organowi nadzoru budowlanego oceny stanu  
i dokumentacji miejsca zawierającego azbest, 

� usuwanie wyrobów zawierających azbest zakwalifikowanych zgodnie z oceną do 
wymiany na skutek nadmiernego zużycia wyrobu lub jego uszkodzenia, 

� 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 

burmistrzowi gminy (dot. osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami) oraz 
coroczna aktualizacja informacji o: 

 

� wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania, 
� wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zastało zakończone  

(zał. 4 i 5), 
 

� zgłoszenie właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu prac polegających 
na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z przepisami 
budowlanymi. 

 
Obowiązki wykonawców prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów 
zawierających azbest: 
 

� uzyskanie pozwolenia, decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami 
niebezpiecznymi albo złożenie organowi informacji o wytwarzanych odpadach oraz  
o sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi (zależnie od ilości 
wytwarzanych odpadów), 
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� przeszkolenie przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników i osób 
kierujących lub nadzorujących, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz w zakresie przestrzegania procedur 
dotyczących bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, 

� opracowanie przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu prac usuwania wyrobów 
zawierających azbest, obejmującego w szczególności: 

 
 

� identyfikację azbestu w przewidzianych do usunięcia materiałach, na podstawie 
udokumentowanej informacji od właściciela lub zarządcy obiektu albo też na 
podstawie badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium, 

� informacje o metodach wykonywania planowanych prac, 
� zakres niezbędnych zabezpieczeń pracowników oraz środowiska przed 
� narażeniem na szkodliwość emisji azbestu, w tym problematykę określoną 

przepisami dotyczącymi planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
� ustalenie niezbędnego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza, 
� posiadanie niezbędnego wyposażenia technicznego i socjalnego zapewniającego 

prowadzenie określonych planem prac oraz zabezpieczeń pracowników  
i środowiska przed narażeniem na działanie azbestu, 

� zgłoszenie prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów 
zawierających azbest z obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji 
przemysłowej, właściwemu organowi nadzoru budowlanego oraz właściwemu 
okręgowemu inspektorowi pracy, 

 

� 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 2004 r. 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. 

W rozporządzeniach Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia  
23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania 
azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest 
wykorzystywany azbest oraz z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków 
bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. 

Od 2004 r. właściciele i zarządcy obiektów zobligowani są do przekazywania 
marszałkowi województwa i wójtowi informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu 
ich wykorzystywania oraz informacji o wyrobach, których wykorzystanie zakończono. 

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 
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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 tytułu VI ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 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. 
 
11. Uwarunkowania realizacji „Programu…” 
 

Warunkiem dobrej realizacji „Programu…” jest przestrzeganie przepisów zawartych 
w niżej wymienionych ustawach: 
 

� z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, 
poz. 1118 z późn. zm.), 

� z dnia 19 czerwca 1997 r o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest  
(tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. 3, poz. 20 z późn. zm.), 

� z dnia 28 października 2002 r. – o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1671, z późn. zm.), 

� z dnia 6 grudnia 2006 r. – o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity 
Dz.U. 2009 nr 84 poz. 712 z późn. zm), 

� z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 
1243 z późn. zm.), 

� z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U.  
z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),  

� z dnia 27 lipca 2001 r o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy 
o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085  
z późn. zm.). 

 
Wprowadzenie wyżej wymienionych przepisów prawnych oraz utworzenie 

podstawowych struktur organizacyjnych przyczyni się do sprawnej i zgodnej z założeniami 
realizacji „Programu…”. 
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12.   Wytyczne dotyczące przepisów BHP w zakresie bezpiecznego usuwania 
wyrobów azbestowych, oraz wytyczne dla jednostki samorządu 
gminnego, właścicieli, zarządców nieruchomości i wykonawców prac 
polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających 
azbest. 

 

Wyroby zawierające azbest znajdujące się w budynkach nie są samoczynnym 
zagrożeniem dla jego mieszkańców, nie muszą być bezwzględnie usuwane z obiektu. Ważne 
jest, aby były one prawidłowo eksploatowane, tj. zgodnie ze swoim przeznaczeniem i zgodnie 
z zaleceniami dotyczącymi użytkowania wyrobów azbestowych lub ich opisem technicznym, 
ewentualnie gwarancją. W celu przedłużenia użytkowania wyrobów zawierających azbest  
i zachowania ich dobrego stanu możliwa jest impregnacja lub pomalowanie. Dotyczy to tylko 
wyrobów, które są w dobrym stanie technicznym i których powierzchnia jest czysta. Są to 
mimo wszystko rozwiązania tymczasowe, gdyż jedynie przesuwają w czasie istniejący 
problem, nie rozwiązując go. Z kolei wyroby typu: izolacje azbestowe, tektury, sznury itp. 
oraz wyroby znajdujące się wewnątrz obiektów, zwłaszcza wyroby w obiektach 
systematycznie użytkowanych, należy bezwarunkowo usunąć. 

Właściciel (zarządca) obiektów i urządzeń budowlanych z zabudowanymi wyrobami 
zawierającymi azbest powinien dokonać ich przeglądu technicznego, zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia  
2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 
zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie 
wymagań w zakresie wykorzystania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i 
oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U.  
z 2003 r. Nr 192 poz. 1876). 

Wszelkie prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest należy 
dokonywać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, rozdz. 4 
“Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych”, rozdz. 5 “Budowa  
i oddawanie do użytku obiektów budowlanych”. 
 

W przypadku konieczności usunięcia elementów zawierających azbest z obiektów 
budowlanych, inwestor musi przestrzegać przepisów Prawa Budowlanego oraz przepisów 
specjalnych dotyczących azbestu. 

 

Inwestor jest zobowiązany do zorganizowania procesu budowy, z uwzględnieniem 
zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności 
zapewnienie: 
 

� opracowania projektu budowlanego i stosownie do potrzeb innych projektów, 

� objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy, 

� opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

� wykonania i odbioru robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach 
zawodowych – art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r o zmianie ustawy – Prawo 
budowlane. 

 

Jeżeli przy usuwaniu, demontażu i rozbiórce elementów azbestowych lub materiałów 
zawierających azbest nie wystąpi naruszenie ani wymiana fragmentów konstrukcji budynku 
oraz gdy nie ulegnie zmianie wygląd elewacji, to pozwolenie na budowę, będące jednocześnie 
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pozwoleniem na rozbiórkę, nie jest wymagane. W przeciwnym wypadku uzyskanie takiego 
pozwolenia jest konieczne. 

Prace mające na celu usunięcie azbestu z obiektu budowlanego, powinny być 
poprzedzone zgłoszeniem tego faktu właściwemu organowi administracji architektoniczno-
budowlanej na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót. 

Tylko przedsiębiorcy posiadający odpowiednią decyzję sankcjonującą wytwarzanie 
odpadów niebezpiecznych mogą wykonywać prace związane z usuwaniem azbestu. 
Wykonanie prac przez inwestora we własnym zakresie także wymaga uzyskania takiej 
decyzji. Wykonawca prac zobowiązany jest sporządzić szczegółowy plan prac, który zawiera 
przede wszystkim: 
 

� ilość wytworzonych odpadów, 

� identyfikację rodzaju azbestu, 

� klasyfikację wytworzonego odpadu, 

� warunki ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy. 
 

W celu zapewnienia warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających 
azbest z miejsca ich występowania, wykonawca prac obowiązany jest do: 
 

1) izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie osłon zabezpieczających 
przenikanie azbestu do środowiska, 

2) ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów 
komunikacyjnych dla osób pieszych, nie mniejszej niż 1 m, przy zastosowaniu osłon 
zabezpieczających przed przenikaniem azbestu do środowiska, 

3) umieszczenia w strefie prac w widocznym miejscu tablic informacyjnych  
o następującej treści: "Uwaga! Zagrożenie azbestem"; w przypadku prowadzenia prac 
z wyrobami zawierającymi krokidolit treść tablic informacyjnych powinna być 
następująca: "Uwaga! Zagrożenie azbestem - krokidolitem", 

4) zastosowania odpowiednich środków technicznych ograniczających do minimum 
emisję azbestu do środowiska, 

5) zastosowania w obiekcie, gdzie prowadzone są prace, odpowiednich zabezpieczeń 
przed pyleniem i narażeniem na azbest, w tym uszczelnienia otworów okiennych  
i drzwiowych, a także innych zabezpieczeń przewidzianych w planie bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia, 

6) codziennego usuwania pozostałości pyłu azbestowego ze strefy prac przy 
zastosowaniu podciśnieniowego sprzętu odkurzającego lub metodą czyszczenia na 
mokro, 

7) izolowania pomieszczeń, w których zostały przekroczone dopuszczalne wartości 
stężeń pyłu azbestowego dla obszaru prac, w szczególności izolowania pomieszczeń  
w przypadku prowadzenia prac z wyrobami zawierającymi krokidolit, 

8) stosowania zespołu szczelnych pomieszczeń, w których następuje oczyszczenie 
pracowników z azbestu (komora dekontaminacyjna), przy usuwaniu pyłu azbestowego 
przekraczającego dopuszczalne wartości stężeń, 

9) zapoznania pracowników bezpośrednio zatrudnionych przy pracach z wyrobami 
zawierającymi azbest lub ich przedstawicieli z planem prac, a w szczególności  
z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie wykonywania 
prac. 
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Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest prowadzi się w sposób 
uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska oraz powodujący zminimalizowanie pylenia 
poprzez: 
 

� nawilżanie wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem lub 
demontażem i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez cały czas pracy; 

� demontaż całych wyrobów (płyt, rur, kształtek) bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam 
gdzie jest to technicznie możliwe; 

� odspajanie materiałów trwale związanych z podłożem przy stosowaniu wyłącznie 
narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych, wyposażonych w miejscowe instalacje 
odciągające powietrze; 

� prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza w przypadku stwierdzenia 
występowania przekroczeń najwyższych dopuszczalnych stężeń pyłu azbestu  
w środowisku pracy, w miejscach prowadzonych prac, w tym również z wyrobami 
zawierającymi krokidolit; 

� codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobów i odpadów zawierających azbest 
oraz ich magazynowanie na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu. 

 

Wykonawca usuwający azbest zobowiązany jest złożyć właścicielowi/zarządcy 
nieruchomości pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonanych prac i oczyszczeniu 
terenu z pyłu azbestowego. Oświadczenie to przechowuje się przez okres co najmniej 5 lat. 

Ponadto wykonawca pakuje i przygotowuje odpady azbestowe do transportu. 
Transport wyrobów i odpadów zawierających azbest, należy wykonać w sposób 

uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska, w szczególności przez: 
 

1) szczelne opakowanie w folię polietylenową o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm 
wyrobów i odpadów o gęstości objętościowej równej lub większej niż 1 000 kg/m³, 

2) zestalenie przy użyciu cementu, a następnie po utwardzeniu szczelne opakowanie  
w folię polietylenową o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm odpadów zawierających 
azbest o gęstości objętościowej mniejszej niż 1 000 kg/m³, 

3) szczelne opakowanie odpadów pozostających w kontakcie z azbestem  
i zakwalifikowanych jako odpady o gęstości objętościowej mniejszej niż 1 000 kg/m³ 
w worki z folii polietylenowej o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm, a następnie 
umieszczenie w opakowaniu zbiorczym z folii polietylenowej i szczelne zamknięcie, 

4) utrzymywanie w stanie wilgotnym odpadów w trakcie ich przygotowywania do 
transportu, 

5) oznakowanie opakowań, 
6) magazynowanie przygotowanych do transportu opakowań w osobnych miejscach 

zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych. 
 

Odpady może przekazać tylko podmiotom, które uzyskały zezwolenie właściwego 
organu na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów azbestowych  
i transportu tych odpadów. Prawidłowość wykonywanych działań w tym zakresie powinna 
być potwierdzona kartami ewidencji i przekazania odpadów. 
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13. Źródła finansowania działań związanych z usuwaniem wyrobów 
zawierających azbest oraz składowaniem odpadów zawierających 
azbest z terenu Gminy Sosnówka 

 
 

Odpady zawierające azbest są odpadami niebezpiecznymi. Gospodarka odpadami 
niebezpiecznymi zawierającymi azbest jest ważnym elementem systemu gospodarki 
odpadami, a także stanowi integralną część planów gospodarki odpadami. Umieszczenie  
w planach gospodarki odpadami, planowanych do usunięcia wyrobów zawierających azbest 
może pozytywnie wpłynąć na skuteczne starania o pozyskanie dodatkowych środków 
finansowych z krajowych lub zagranicznych funduszy. Ubieganie się o środki zewnętrzne 
wymaga zawsze posiadania opracowanego „Programu ...”. Szczegółowe zapisy dotyczące 
azbestu zostały zamieszczone w opracowanym „Programie usuwania wyrobów zawierających 
azbest dla Gminy Sosnówka”. Przedmiotowy „Program ...” umożliwi aplikowanie o środki,  
a także wykazuje celowość wydatków ze środków własnych. 

W punkcie tym przedstawiono potencjalne źródła finansowania przedsięwzięć 
zdefiniowanych w  „Programie ...”. 
 

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007- 2013 
2. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 
3. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 
4. Fundusz Spójności 
5. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
6. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie 
7. Fundacja EkoFundusz 
8. Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. 
9. Bank Ochrony Środowiska. 
10. Linia KfW5. 
11. Bank Gospodarki Żywnościowej. 

 
 

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007- 2013  
  
Instytucja Zarządzająca RPO Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013,  
Zarząd Województwa Lubelskiego, poprzez 
Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Lubelskiego w Lublinie 
ul. Stefczyka 3b,  20-151 Lublin 
tel. (081) 441-67-38; faks (081) 441-67-40 
www.rpo.lubelskie.pl 
e-mail: rpo@lubelskie.pl 
 

W ramach RPO Województwa Lubelskiego nie jest przewidziana możliwość 
sfinansowania projektów, których przedmiotem jest wyłącznie usuwanie wyrobów 
zawierających azbest. 
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Oś priorytetowa VI: Środowisko i czysta energia 

 

Celem głównym Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2007- 2013 jest poprawa stanu, zachowanie bioróżnorodności oraz 
zapobieganie degradacji środowiska naturalnego. 
 

� Kategoria II: Gospodarka wodno-ściekowa 
 

W ramach kategorii realizowane będą projekty zgodne z Planem Gospodarki 
Odpadami dla Województwa Lubelskiego. 

 
A. W aglomeracjach powyżej 5 tys. mieszkańców do 150 tys. mieszkańców. 
 

Wdrażanie systemowej, kompleksowej gospodarki odpadami komunalnymi (m. in. 
budowa nowych wysypisk śmieci, roboty budowlane i modernizacja sortowni, kompostowni, 
obiektów termiczno-chemicznej i mechanicznej utylizacji odpadów, modernizacja 
istniejących i rekultywacja nieczynnych składowisk, likwidacja „dzikich” składowisk). 
 
1. Dostosowanie istniejących składowisk odpadów do obowiązujących przepisów. 
2. Tworzenie kompleksowych systemów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 

odzysku, przekształcania termicznego odpadów z odzyskiem energii, odzysk odpadów 
niebezpiecznych z odpadów komunalnych, unieszkodliwiania odpadów komunalnych  
(w procesach innych niż składowanie). 

3. Roboty budowlane i modernizacja spalarni odpadów niebezpiecznych. 
4. Unieszkodliwianie azbestu poprzez budowę i dostosowanie istniejących składowisk  

do obowiązujących przepisów (w tym budowa kwater przy istniejących 
składowiskach). 
 

Realizacja projektów w ramach Osi Priorytetowej VI wpłynie na poprawę stanu 
środowiska, w szczególności stanu wód. Nastąpi również zwiększenie udziału odpadów 
przetwarzanych. 

 

Beneficjentami Osi Priorytetowej mogą być: 
 

� jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i stowarzyszenia, 
� jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, 
� administracja rządowa, 
� PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, 
� parki narodowe i krajobrazowe, 
� jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie 

wymienione wyżej), 
� organizacje pozarządowe, 
� spółki wodne, 
� przedsiębiorcy. 

 

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 
maksymalnie 85% kwalifikujących się wydatków. 
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2. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 
 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie 

Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa 

tel. 0 800 38 00 84, faks 022 318 53 30 

www.arimr.gov.pl 

e-mail: info@arimr.gov.pl 
 
 

Program będzie realizowany w latach 2007 – 2013 na terenie całego kraju. 
Podstawą realizacji założeń strategicznych programu, opisanych w Krajowym Planie 
Strategicznym Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, będą działania na rzecz 
rozwoju obszarów wiejskich w ramach czterech osi priorytetowych. Wszystkie te 
działania będą współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich oraz ze środków krajowych przeznaczonych na ten cel w ustawie 
budżetowej. 

 
W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW) istnieje 

możliwość sfinansowania kosztów związanych z bezpiecznym usuwaniem azbestu jako części 
realizowanej operacji, w ramach następujących działań: 
 

1) działanie 121 Modernizacja gospodarstw rolnych, 
2) działanie 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, 
3) działanie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. 

Działanie 121 Modernizacja gospodarstw rolnych 

Beneficjenci 
 

Beneficjentami w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych mogą być: 

1) osoby fizyczne, 
2) osoby prawne, 
3) spółki osobowe działalność rolnicza w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej. 

 

Możliwość ubiegania się o pomoc uzależniona jest od spełnienia przez wymienione 
podmioty szeregu warunków formalnych, zróżnicowanych w zależności od formy prawnej 
potencjalnego beneficjenta, przy czym spełnienie tych warunków jest konieczne już  
w momencie składania wniosku o przyznanie dofinansowania. 

 

Beneficjentami w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych mogą być: 
 

1) osoba fizyczna, która nie osiągnęła wieku emerytalnego, jest obywatelem kraju Unii 
Europejskiej, nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy i posiada 
odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz ma nadany numer identyfikacyjny w trybie 
przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw 
rolnych i ewidencji wniosków o przyznanie płatności, 

2) osoby prawne, które spełniają m.in. następujące warunki: są wpisane do KRS,  
nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy, mają nadany numer 
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identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, 
ewidencji gospodarstw rolnych i ewidencji wniosków o przyznanie płatności, 

3) spółki osobowe prowadzące działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej  
lub zwierzęcej, które spełniają m.in. następujące warunki: są wpisane do KRS,  
nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy, maja nadany numer 
identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, 
ewidencji gospodarstw rolnych i ewidencji wniosków o przyznanie płatności, oraz co 
najmniej jeden wspólnik ma odpowiednie kwalifikacje zawodowe. 

 

Typy projektów  
 

W ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych wspierane są inwestycje 
materialne i niematerialne służące modernizacji produkcji rolnej, w szczególności: 
 

1) inwestycje materialne: 
a) budowa lub remont połączony z modernizacja budynków lub budowli, 
b) zakup lub instalacja maszyn, urządzeń, w tym sprzętu komputerowego, 
c) zakładanie, modernizacja sadów lub plantacji wieloletnich, 
d) zakup, instalacja lub budowa elementów infrastruktury technicznej wpływających 

bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej, przygotowania do 
sprzedaży lub sprzedaży bezpośredniej. 

 

2) inwestycje niematerialne: 

a) zakup patentów, licencji, w tym licencji na oprogramowanie, 
b) usługi związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej lub ekonomicznej 

dotyczącej projektu oraz nadzorem technicznym, związane bezpośrednio z 
realizacja projektu. 

 
W ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych zakres kosztów 

kwalifikowalnych obejmuje m.in. koszty budowy, przebudowy, remontu połączonego  
z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej oraz do 
przechowywania, magazynowania, przygotowywania do sprzedaży lub sprzedaży 
bezpośredniej produktów rolnych (łącznie ze zlokalizowanymi w tych budynkach 
pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi) wraz z zakupem, montażem instalacji technicznej 
oraz wyposażenia. Koszty rozbiórki i unieszkodliwienia materiałów szkodliwych 
pochodzących z rozbiórki pod warunkiem, ze rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji 
operacji, a także koszty materiałów zastępujących materiały szkodliwe (w tym azbest), 
będą kosztami kwalifikowanymi. 

 

Forma wsparcia 
 

W ramach PROW możliwa forma wsparcia jest pomoc bezzwrotna (dotacja), która 
beneficjentowi przekazywana będzie w formie refundacji części wydatków kwalifikowanych 
operacji (części poniesionych kosztów realizacji inwestycji). 
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Warunki dofinansowania 
 

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno 
gospodarstwo rolne w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych w okresie 
realizacji PROW nie może przekroczyć 300 000 zł. Do realizacji mogą być przyjęte operacje, 
których wysokość kosztów kwalifikowanych będzie wynosiła powyżej 20 000 zł. 
Ograniczenie to nie dotyczy operacji obejmujących wyłącznie wyposażenie gospodarstwa 
rolnego w urządzenia do składowania nawozów naturalnych lub projektów związanych  
z dostosowaniem do norm wspólnotowych. 
 
Maksymalny poziom pomocy jest zróżnicowany i może wynosić odpowiednio: 
 
� 40% kosztów inwestycji kwalifikującej się do objęcia pomocą (wersja podstawowa, 

czyli minimalna), 
� 50% kosztów inwestycji kwalifikującej się do objęcia pomocą, realizowanej przez 

osobę fizyczną, która w dniu złożenia wniosku o pomoc nie ukończyła 40 roku życia, 
� 50% kosztów inwestycji kwalifikującej się do objęcia pomocą, realizowanej na 

obszarach górskich, innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, 
obszarach rolnych objętych siecią NATURA 2000 lub obszarach, na których 
obowiązują ograniczenia w związku z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej, 

� 60% kosztów inwestycji kwalifikującej się do objęcia pomocą, realizowanej przez 
osobę fizyczna, która w dniu złożenia wniosku o pomoc nie ukończyła 40 roku życia, 
na obszarach górskich, innych obszarach o niekorzystnych warunkach 
gospodarowania, obszarach rolnych objętych siecią NATURA 2000 lub obszarach, na 
których obowiązują ograniczenia w związku z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy 
Wodnej, 

� 75% kosztów inwestycji kwalifikującej się do objęcia pomocą, realizowanej  
w związku z wprowadzeniem w życie Dyrektywy Azotanowej (dotyczy umów 
zawartych do dnia 30 kwietnia 2008 r.). 

 
Szczegółowe warunki dofinansowania określone są w Rozporządzeniu Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2008 r. w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja 
gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013. 
 

W ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych pomoc może być 
przyznana beneficjentowi, którego inwestycja będzie realizowana w nie więcej niż dwóch 
etapach, a zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność końcową nastąpi  
w terminie 36 miesięcy od daty zawarcia umowy (jeśli inwestycja jest realizowana  
w 2 etapach) lub w ciągu 24 miesięcy (jeśli inwestycja jest jednoetapowa). Rozliczenie 
inwestycji nie może nastąpić później niż 30 czerwca 2015 r. 

Działanie 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 

Beneficjenci 
 

Możliwość ubiegania się o pomoc uzależniona jest od spełnienia przez wymienione 
podmioty szeregu warunków formalnych, zróżnicowanych w zależności od formy prawnej 
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potencjalnego beneficjenta, przy czym spełnienie tych warunków jest konieczne  
już w momencie składania wniosku o przyznanie dofinansowanie. 

 
Beneficjentami w ramach działania 311 Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej może być rolnik, który nie osiągnął wieku emerytalnego lub jego domownik  
w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo małżonek tego rolnika. 
 

Typy projektów 
 

W ramach działania 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej wspierane 
będą inwestycje w zakresie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, usług dla ludności, 
sprzedaży hurtowej i detalicznej, rzemiosła lub rękodzielnictwa, robót i usług budowlanych 
oraz instalacyjnych, usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją  
i wypoczynkiem, usług transportowych, usług komunalnych, przetwórstwa produktów 
rolnych lub jadalnych produktów leśnych, magazynowania lub przechowywania towarów, 
wytwarzania produktów energetycznych z biomasy, rachunkowości, doradztwa lub usług 
informatycznych. 
 

Do kosztów kwalifikowalnych projektu, który może być dofinansowany w ramach 
przedmiotowego działania zalicza się m.in. koszty budowy, przebudowy lub remontu połączonego 
z modernizacja niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej,  
a także koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki.  
W przypadku projektów związanych z turystyka wiejska (w tym agroturystyka) koszty rozbiórki 
i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki będą także kosztem 
kwalifikowalnym. 
 

Szczegółowe warunki dofinansowania określone są w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

 

Forma wsparcia 
 

W ramach PROW możliwa forma wsparcia jest pomoc bezzwrotna (dotacja), która 
beneficjentowi przekazywana będzie w formie refundacji części wydatków kwalifikowanych 
operacji (części poniesionych kosztów realizacji inwestycji). 

Warunki dofinansowania 
 

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno 
gospodarstwo rolne w ramach działania 311 Różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej w okresie realizacji PROW nie może przekroczyć 100 000 zł. Maksymalny 
poziom pomocy finansowej może wynosić 50% kosztów kwalifikowalnych projektu. 
 

W ramach Działania 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej pomoc 
może być przyznana beneficjentowi, którego inwestycja będzie realizowana w nie więcej niż 
dwóch etapach, a zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność końcową 
nastąpi w terminie 36 miesięcy od daty zawarcia umowy (jeśli inwestycja jest realizowana  
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w 2 etapach) lub w ciągu 24 miesięcy (jeśli inwestycja jest jednoetapowa). Rozliczenie 
inwestycji nie może nastąpić później niż 30 czerwca 2015 r. 

Działanie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 

Beneficjenci 
 

Możliwość ubiegania się o pomoc uzależniona jest od spełnienia przez 
wymienione podmioty szeregu warunków formalnych, zróżnicowanych w zależności od 
formy prawnej potencjalnego beneficjenta, przy czym spełnienie tych warunków jest 
konieczne już w momencie składania wniosku o przyznanie dofinansowania. 
 
Beneficjentem w ramach działania 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw może być: 
 

1) osoba fizyczna, która spełnia m.in. następujące warunki: podejmuje lub wykonuje we 
własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca, nie osiągnęła 
wieku emerytalnego, jest obywatelem kraju Unii Europejskiej, nie podlega 
wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy i posiada odpowiednie kwalifikacje 
zawodowe oraz ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym 
systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych i ewidencji 
wniosków o przyznanie płatności, 

2) osoba prawna, podejmująca lub prowadząca działalność gospodarczą, spółki prawa 
handlowego nieposiadające osobowości prawnej oraz wspólnicy spółek cywilnych 
prowadzący działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorstwa, którzy spełniają 
m.in. następujące warunki: podejmują lub wykonują we własnym imieniu działalność 
gospodarczą jako mikroprzedsiębiorcy, są wpisane do KRS, nie podlegają 
wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy, mają nadany numer 
identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, 
ewidencji gospodarstw rolnych i ewidencji wniosków o przyznanie płatności. 

Typy projektów 
 

W ramach działania 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw wspierane będą 
inwestycje w zakresie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, usług dla ludności, 
sprzedaży hurtowej i detalicznej, rzemiosła lub rękodzielnictwa, robót i usług budowlanych 
oraz instalacyjnych, usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacja  
i wypoczynkiem, usług transportowych, usług komunalnych, przetwórstwa produktów 
rolnych lub jadalnych produktów leśnych, magazynowania lub przechowywania towarów, 
wytwarzania produktów energetycznych z biomasy, rachunkowości, doradztwa lub usług 
informatycznych. 
 

Do kosztów kwalifikowalnych projektów, które realizowane są w działaniu 312 
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw zalicza się koszty budowy, przebudowy lub 
remontu połączonego z modernizacja niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz  
z zakupem instalacji technicznej, a także koszty nadbudowy, przebudowy lub remontu 
połączonego z modernizacja istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem 
instalacji technicznej. Koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych 
pochodzących z rozbiórki pod warunkiem, ze rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji 
operacji, a także koszty materiałów zastępujących materiały szkodliwe  
(w tym wyrobów azbestowych) będą kosztami kwalifikowanymi. 



28 
 

 
Szczegółowe warunki dofinansowania określone są w rozporządzeniu Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiebiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013. 
 

Forma wsparcia 
 

W ramach PROW możliwą formą wsparcia jest pomoc bezzwrotna (dotacja), która 
beneficjentowi przekazywana będzie w formie refundacji części wydatków kwalifikowanych 
operacji (części poniesionych kosztów realizacji inwestycji). 

Warunki dofinansowania 
 

Maksymalny poziom pomocy finansowej może wynosić 50% kosztów 
kwalifikowalnych przedsięwzięcia. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu 
beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne w ramach działania 312 Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiebiorstw w okresie realizacji PROW nie może przekroczyć 300 000 zł, z tym, że 
beneficjent może otrzymać dotacje w wysokości odpowiednio: 

- do 100 000 zł, jeśli biznesplan przewiduje utworzenie 1 lub 2 miejsc pracy, 
- do 200 000 zł, jeśli biznesplan przewiduje utworzenie 3 lub 4 miejsc pracy, 
- do 300 000 zł, jeśli biznesplan przewiduje co najmniej 5 nowych miejsc pracy. 

 

Jeżeli inwestycja dotyczy wyłącznie działalności związanej z przetwórstwem lub 
wprowadzeniem do obrotu produktów rolnych, w tym jadalnych produktów leśnych, to pomoc 
przyznana będzie tylko do wysokości 100 000 zł, przy czym biznesplan musi przewidywać 
stworzenie co najmniej 1 miejsca pracy. 

 

Liczbę przewidzianych do utworzenia miejsc pracy podaje się w przeliczeniu na pełne 
etaty średniorocznie, ale ich utworzenie musi być uzasadnione zakresem rzeczowym realizacji. 

 

W ramach działania 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw pomoc może być 
przyznana beneficjentowi, którego inwestycja będzie realizowana w nie więcej niż dwóch 
etapach, a zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność końcową nastąpi  
w terminie 36 miesięcy od daty zawarcia umowy (jeśli inwestycja jest realizowana  
w 2 etapach) lub w ciągu 24 miesięcy (jeśli inwestycja jest jednoetapowa). Rozliczenie 
inwestycji nie może nastąpić później niż 30 czerwca 2015 r. 

 

 3.  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

Oś priorytetowa II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi 
 

Głównym celem Osi priorytetowej jest zwiększenie korzyści gospodarczych 
poprzez zmniejszenie udziału odpadów komunalnych składowanych i rekultywację 
terenów zdegradowanych oraz ochronę brzegów morskich. Jednym z celów 
szczegółowych Osi priorytetowej jest redukcja ilości składowisk odpadów komunalnych 
i zwiększenie udziału odpadów komunalnych poddawanych odzyskowi  
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i unieszkodliwianiu innymi metodami niż składowanie oraz likwidacja zagrożeń 
wynikaj ących ze składowania odpadów zgodnie z krajowym i wojewódzkim planem 
gospodarki odpadami. Jednym ze środków prowadzących do realizacji tego celu będzie 
wdrożenie Dyrektywy Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie odpadów 
niebezpiecznych. 

 

Priorytet ma przyczynić się do wdrożenia nowoczesnych technologii odzysku  
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, w tym termicznego przekształcania odpadów 
oraz intensyfikacji odzysku, a także recyklingu odpadów oraz ich unieszkodliwiania  
w procesach innych niż składowanie. Tym samym przyczyni się do realizacji zobowiązań 
akcesyjnych w zakresie gospodarki odpadowej.  

 

 
Beneficjentami Osi priorytetowej mogą być: 
 

 - jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, 
 - wojsko, 
 - wojewodowie, 
 - PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne (w zakresie rekultywacji), 
 - urzędy morskie, 
 - podmioty odpowiedzialne za realizację zadań wymienionych na liście indykatywnej. 

 

W ramach priorytetu realizowane będą duże inwestycje według listy indykatywnej, 
inwestycje z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi dotyczące instalacji i systemów 
obsługujących min. 150 tys. mieszkańców, inwestycje z zakresu rekultywacji terenów  
(na cele przyrodnicze) o wartości min. 5 mln euro. 
 
 
4.  Fundusz Spójności 

 
 

Głównym celem strategii środowiskowej Funduszu Spójności jest wsparcie dla 
realizacji zadań inwestycyjnych władz publicznych w zakresie ochrony środowiska, 
wynikających z wdrożenia prawa Unii Europejskiej. Priorytety (tematyka) dla Funduszu 
Spójności w zakresie ochrony środowiska obejmuje między innymi racjonalizację gospodarki 
odpadami. 

 

W ramach Funduszu Spójności w ochronie środowiska wspierane będą następujące 
rodzaje projektów: racjonalizacja gospodarki odpadami, czyli budowa, modernizacja  
i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych (niebezpiecznych) oraz 
rekultywacja składowisk wyłączonych z eksploatacji, wybudowanie instalacji  
do biologicznego i termicznego przetwarzania odpadów, wybudowanie instalacji do odzysku  
i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, wprowadzenie selektywnej zbiorki odpadów, 
w tym odpadów niebezpiecznych, komunalne systemy zbiórki, transportu, odzysku  
i unieszkodliwiania odpadów. 

 

Środki Funduszu przeznaczone są na duże projekty lub grupy projektów, tworzących 
spójną całość, które w sposób znaczący wpływają na rozwój sieci transportu 
transeuropejskiego i na poprawę stanu środowiska, których budżet jest nie mniejszy niż  
10 mln euro. 

 

Finansowanie przedsięwzięć z Funduszu Spójności opiera się na zasadzie być wsparte 
maksymalnie do wysokości 85% wydatków publicznych lub innych równoważnych 
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wydatków. Strona polska natomiast musi zagwarantować co najmniej 15% środków  
na pozostałe finansowanie z jednego lub kilku źródeł, którymi mogą być, np. budżet gminy, 
budżet państwa, środki własne przedsiębiorstw komunalnych, środki NFOŚiGW (dotacje, 
kredyty), inne niezależne źródła (np. Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank 
Odbudowy i Rozwoju). 
 

 
5.  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
 
 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa 
tel. (022) 45-90-100, faks (022) 459-01-01 
e-mail: fundusz@nfosigw.gov.pl 
www.nfosigw.gov.pl 

 
Celem działalności Narodowego Funduszu jest finansowe wspieranie inwestycji 

ekologicznych o znaczeniu i zasięgu ogólnopolskim i ponadregionalnym oraz zadań 
lokalnych, istotnych z punktu widzenia potrzeb środowiska. W Narodowym Funduszu 
stosowane są następujące formy dofinansowywania: 
 

� oprocentowane pożyczki, 
� dotacje, 
� przekazanie środków jednostkom budżetowym, 
� nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, niezwiązaną 

z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej, 
� udostępnianie środków finansowych bankom, 
� udostępnianie środków finansowych wojewódzkim funduszom ochrony środowiska 
� i gospodarki wodnej, 
� poręczenie 

 

Szczegółowe informacje na temat warunków uzyskania dofinansowania przedsięwzięć 
związanych z usuwaniem odpadów zawierających azbest zamieszczone są na stronie 
internetowej NFOŚiGW oraz w „Zasadach udzielania dofinansowania ze środków 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej” obowiązujących   
od 1 stycznia 2010 r. (Uchwała RN nr 230/09 z dnia 21.12.2009 r. 

  

6.  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie  
 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie 

ul. Spokojna 7, 20-074 Lublin 
tel./faks (081) 532-17-64, (081) 742-46-49 
e-mail: sekretariat@wfos.lublin.pl 
www.wfos.lublin.pl 
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W priorytecie Ochrona powierzchni ziemi dofinansowaniu podlegają zadania mające 
na celu unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest zgodnie z Programem usuwania 
wyrobów zawierających azbest dla województwa lubelskiego na lata 2009-2032. 
 

Beneficjenci 
 

Beneficjentami wsparcia w ramach dofinansowania usuwania wyrobów zawierających 
azbest przez WFOŚiGW w Lublinie mogą być: 
 

1) jednostki samorządu terytorialnego, 
2) jednostki budżetowe, publiczne zakłady opieki zdrowotnej, podmioty tworzone na 

podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, 
3) spółki wodno-ściekowe, 
4) fundacje, stowarzyszenia, organizacje społeczne, kościoły i związki wyznaniowe, 
5) spółdzielnie, komunalne osoby prawne, Lasy Państwowe i ich jednostki 

organizacyjne, 
6) publiczne szkoły wyższe, 
7) podmioty gospodarcze wytwarzające urządzenia na rzecz ochrony środowiska, 
8) przedsiębiorcy. 

 

Koszty kwalifikowane 
 

W ramach zadań związanych z usuwaniem azbestu dofinansowywane są koszty 
dotyczące demontażu, transportu i zdeponowania odpadów na składowisku. 

Forma wsparcia 
 

Fundusz oferuje wsparcie finansowe w formie pożyczek preferencyjnych, dotacji oraz 
dopłat do odsetek kredytu preferencyjnego udzielanego przez BOŚ. Zakres i forma 
udzielanego dofinansowania jest zależna od statusu prawnego kontrahenta. Pożyczki mogą 
zostać przyznane jednostkom samorządu terytorialnego, jednostkom budżetowym, 
samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej oraz spółkom wodno-ściekowym. 
Dotacje mogą zostać przyznane jednostkom samorządu terytorialnego, które podejmą się 
organizacji usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów należących do osób 
fizycznych w oparciu o Gminny Plan Usuwania Azbestu (w przypadku tej formy pomocy 
wnioskodawca powinien zgłosić się do Urzędu Gminy). 
Osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe mogą uzyskać dopłaty do odsetek bankowych 
kredytu zaciągniętego w BOŚ. 
 

Warunki dofinansowania 
 

W ramach wsparcia dofinansowanie udzielone przez Fundusz może wynosić: 
1) w formie pożyczki do 80% kosztów kwalifikowanych dla jednostek samorządu 

terytorialnego i do 70% dla innych podmiotów, 
2) w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych. 
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Kwota dofinansowania zależy od sytuacji finansowej Funduszu i może być mniejsza 
niż wnioskowana. Wojewódzki Fundusz nie udziela dofinansowania na przedsięwzięcia 
zakończone. 
 

Termin i miejsce złożenia wniosku 
 

Od 2009 r. obowiązują dwa wzory wniosków o udzielenie dofinansowania ze środków 
WFOŚiGW w Lublinie: Formularz wniosku dla jednostek samorządu terytorialnego oraz 
Formularz wniosku dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych na 
zadania inwestycyjne. Zawierają one podstawowe informacje o wnioskodawcy  
i realizowanym zadaniu, efekcie rzeczowym i ekologicznym realizacji zadania, źródłach jego 
finansowania, a także stanie formalno-prawnym przygotowania zadania. Aktualna wersje 
wniosku o dofinansowanie i wykazu załączników można uzyskać w Oddziałach Funduszu 
oraz na stronie internetowej Funduszu. 
 

Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego są przyjmowane w Funduszu  
do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania. 

7.  Fundacja EkoFundusz  
 

EkoFundusz jest fundacją powołaną w 1992 r. przez Ministra Finansów dla 
efektywnego zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z zamiany części 
zagranicznego długu na wspieranie przedsięwzięć w ochronie środowiska (tzw. konwersja 
długu).  

Dotychczas decyzję o ekokonwersji polskiego długu podjęły Stany Zjednoczone, 
Francja, Szwajcaria, Włochy, Szwecja (do końca 2003 r.) i Norwegia. Tak więc EkoFundusz 
zarządza środkami finansowymi pochodzącymi z ekokonwersji łącznie ponad 571 mln USD 
do wydatkowania w latach 1992 - 2010. 

EkoFundusz jest niezależną fundacją działającą według prawa polskiego,  
a w szczególności wg Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. Nr21 poz. 97, 
tekst jednolity), a także Statutu. Obecnie Fundatorem jest Minister Skarbu Państwa. 

W Statucie EkoFunduszu pięć sektorów ochrony środowiska uznanych zostało za 
dziedziny priorytetowe. Są nimi: 

 

� ograniczenie transgranicznego transportu dwutlenku siarki i tlenków azotu oraz 
eliminacja niskich źródeł ich emisji (ochrona powietrza), 

� ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do Bałtyku oraz ochrona zasobów wody pitnej 
(ochrona wód), 

� ograniczenie emisji gazów powodujących zmiany klimatu Ziemi (ochrona klimatu), 
� ochrona różnorodności biologicznej, 
� gospodarka odpadami i rekultywacja gleb zanieczyszczonych – Sektor V. 
 

 

W zakresie gospodarki odpadami priorytetami EkoFunduszu są: 
 

� tworzenie kompleksowych systemów selektywnej zbiórki, recyklingu  
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i niebezpiecznych, 

� przedsięwzięcia związane z eliminacją powstawania odpadów niebezpiecznych  
w procesach przemysłowych (promocja “czystszych technologii”) i likwidacją 
składowisk odpadów tego rodzaju, 
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� rekultywacja gleb zanieczyszczonych odpadami niebezpiecznymi stanowiącymi 
zagrożenie dla zdrowia ludzi lub świata przyrody. 

 
We wszystkich pięciu sektorach pomoc finansową EkoFunduszu uzyskać mogą tylko 

te projekty, które wykazują się wysoką efektywnością, tj. korzystnym stosunkiem efektów 
ekologicznych do kosztów. Poza tym zalecane jest, aby projekty spełniały przynajmniej jeden 
z następujących warunków: 

 
� wprowadzanie na polski rynek nowych technologii z krajów-donatorów, 
� uruchomienie krajowej produkcji urządzeń dla ochrony środowiska, 
� szczególne znaczenie dla ochrony zdrowia. 

 
EkoFundusz udziela wsparcia finansowego w formie bezzwrotnych dotacji a także 

preferencyjnych pożyczek. Dotacje uzyskać mogą jedynie projekty dotyczące inwestycji 
związanych bezpośrednio z ochroną środowiska (w ich fazie implementacyjnej),  
a w dziedzinie przyrody również projekty nie inwestycyjne. EkoFundusz nie dofinansowuje 
badań naukowych, akcji pomiarowych, a także studiów i opracowań oraz tworzenia 
wszelkiego rodzaju dokumentacji projektowej. 

Wszystkie wnioski o dofinansowanie oceniane są według obowiązujących procedur 
EkoFunduszu na podstawie kryteriów: ekologicznego, technologicznego, ekonomicznego  
i organizacyjnego. Aby otrzymać dotację wszystkie te oceny muszą być pozytywne,  
a wnioskodawca musi wykazać się wiarygodnością finansową, a także zapewnieniem pełnego 
finansowania projektu w części nie objętej dotacją EkoFunduszu. 

Z reguły wysokość dotacji dla przedsięwzięć inwestycyjnych obliczana jest  
ze wskaźników NPV oraz IRR. Jeżeli wniosek o dofinansowanie składa jednostka 
gospodarcza, dotacja EkoFunduszu z reguły nie przekracza 20% kosztów projektu, a jedynie 
w szczególnie uzasadnionych przypadkach może dochodzić do 30%. 

Gdy inwestorem są władze samorządowe, dotacja może pokryć do 30% kosztów  
(w przypadkach szczególnych do 50%), a dla jednostek budżetowych, podejmujących 
inwestycje proekologiczne wykraczające poza ich zadania statutowe, dofinansowanie 
EkoFunduszu może pokryć do 50% kosztów. 

 
W odniesieniu do projektów, prowadzonych przez pozarządowe organizacje 

społeczne (przyrodnicze, charytatywne) nie nastawione na generowanie zysków, dotacja 
EkoFunduszu może pokryć do 80% kosztów w projekcie z dziedziny ochrony przyrody  
i do 50% w inwestycjach związanych z ochroną środowiska. 

EkoFndusz może wspierać zarówno projekty dopiero rozpoczynane, jak i będące  
w fazie realizacji, jeżeli ich rzeczowe zaawansowanie nie przekracza 60%. 

 

Racjonalna gospodarka odpadami  została  włączona  do sektorów priorytetowych 

EkoFunduszu w 1998 r. 

Ze względu na ponoszone koszty administracyjne dotacja EkoFunduszu dla  pojedynczego 
projektu nie może być niższa niż 50 tys. zł. 

 
Beneficjentami EkoFunduszu mogą być: 
 

� przedsiębiorcy, 
� małe i średnie przedsiębiorstwa, 
� pozostałe przedsiębiorstwa, 
� samorządy. 
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8.  Szwajcarsko-Polski Program Współpracy 
 

Obszary wsparcia   
 

Zgodnie z Aneksem 1 do Umowy Ramowej pomiędzy Rządem Rzeczpospolitej 
Polskiej a Szwajcarską Radą Federalną, w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu 
Współpracy wyróżniamy cztery obszary priorytetowe: 
 
Priorytet 1. Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform 
Priorytet 2. Środowisko i infrastruktura 
Priorytet 3. Sektor prywatny 
Priorytet 4. Rozwój społeczny i zasobów ludzkich 
 
 
 
Obszar Priorytetowy - Środowisko i infrastruktura   
 
Obszary tematyczne: 

Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz 
poprawa stanu środowiska: 
  

Cel 1: Poprawa usług z zakresu infrastruktury miejskiej w celu podniesienia standardu życia  
i promowania rozwoju gospodarczego 
 

Cel 2: 
Zwiększenie efektywności energetycznej i redukcja emisji, w szczególności gazów 
cieplarnianych i niebezpiecznych substancji 
 

Cel 3: 
Poprawa zarządzania, bezpieczeństwa, wydajności i niezawodności lokalnych/regionalnych 
publicznych systemów transportowych 
 

W ramach w/w obszaru tematycznego, stosowane są następujące poziomy 
dofinansowania: 
 

a) dofinansowanie do 60 proc. całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu,  
z wyjątkiem sytuacji wskazanych w punkcie b), 

b) dofinansowanie do 85 proc. całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu  
w przypadku, gdy 15 proc. lub więcej całkowitych kosztów kwalifikowalnych będzie 
współfinansowane z budżetu jednostek administracji publicznej szczebla centralnego, 
regionalnego lub lokalnego. 

 

Rodzaje kwalifikowalnych projektów w ramach Celu 1 - Poprawa usług  
z zakresu infrastruktury miejskiej w celu podniesienia standardu życia i promowania 
rozwoju gospodarczego: 

 

I. Uzupełnienie istniejącego systemu gospodarowania odpadami przez zbieranie, składowanie 
i segregację oraz oczyszczanie odpadów niebezpiecznych, w tym odpadów szpitalnych,  
a także redukcja zagrożenia azbestem. 
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W ramach ww. rodzaju projektu można realizować działania z zakresu: 

1) tworzenia sieci odbioru odpadów niebezpiecznych (włączając odpady szpitalne)  
i tworzenia,  remontu i/lub modernizacji instalacji ich unieszkodliwiania drogą 
termiczną (z urządzeniami do oczyszczania spalin) lub metodami 
fizykochemicznymi (automaty ciśnieniowe, dezynfekcja parowa, dezynfekcja 
chemiczna),  

2) demontażu wyrobów zawierających azbest i zdeponowanie ich na 
składowiskach tworzonych w tym celu lub wydzielenie kwater 
dostosowanych do składowania azbestu na wysypiskach już istniejących. 

 

W ramach Celu 1 potencjalnymi Instytucjami Realizującymi są: 
 
� jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty realizujące zadania związane  

z Wdrażaniem Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, tj. jednostki administracji 
publicznej, Ministerstwo Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska oraz 
wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska,  

 

� publiczne zakłady opieki zdrowotnej, które mają podpisane z Narodowym Funduszem 
Zdrowia kontrakty na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo udzielają 
świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych 
tytułów (podmioty świadczące swoje usługi w ramach krajowego systemu ochrony 
zdrowia i realizujące politykę ochrony zdrowia). 

 

Proces wnioskowania o dofinansowanie podlega dwustopniowej procedurze: 
 

a) przygotowanie Zarysu Projektu, oraz 
b) opracowanie Kompletnej Propozycji Projektu 

 
Składając Zarys Projektu, Instytucja Realizująca może wnioskować również o środki  

z Funduszu na Przygotowanie Projektów (FPP) w celu sfinansowania przygotowania 
dokumentacji dla Kompletnej Propozycji Projektu. Środki w ramach FFP przekazywane są 
Instytucji Realizującej na zasadzie refundacji. 
 
9.  Bank Ochrony Środowiska 
 

Instrumenty oferowane przez BOŚ we współpracy z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie 
 
Oddział BOŚ w Lublinie 
20-002 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 54 
tel. (81) 535-06-10, faks (81) 532-56-33 
e-mail: lublin@bosbank.pl 

BOŚ Oddział w Lublinie współpracuje z WFOŚiGW w zakresie preferencyjnego 
kredytowania inwestycji polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest  
i realizowanych na terenie województwa lubelskiego w ramach linii kredytowej nr 4 . Umowa 
została zawarta na czas określony do 31 grudnia 2010 r. 
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Podmioty uprawnione 
 

Kredyty preferencyjne z dopłatami do oprocentowania Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie są przeznaczone dla: 
 

1) wspólnot mieszkaniowych, 
2) osób fizycznych. 

 

Przedmiot kredytowania 
 

Bank oferuje linie kredytowa nr 4 z dopłata do odsetek bankowych Inwestycje  
w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest. Przedmiotem kredytowania w ramach 
linii objęta jest wymiana powierzchni dachowych i elewacyjnych z materiałów zawierających 
azbest (w zakresie demontażu, transportu i składowania azbestu) oraz wymiana rur 
wodociągowych z materiałów zawierających azbest (w zakresie demontażu, transportu  
i składowania materiałów azbestowych). 
 

Warunki kredytowania 
 

1) oprocentowanie: zmienne [(1 srw powiększona o 1,4 pp.)*0,5], 
2) kwota kredytu: nie może być wyższa niż 100 000 zł, do 100% kwalifikowanych 

kosztów zadania, 
3) okres kredytowania: do 5 lat, 
4) okres karencji: do 6 miesięcy od daty zakończenia inwestycji. 

 

Termin i miejsce złożenia wniosku kredytowego 
 

Aktualnie obowiązujący wzór wniosku kredytowego wraz z wykazem niezbędnych 
załączników można odebrać w Oddziale Banku. Wszelkich informacji na temat kredytu, 
wniosku i niezbędnych załączników udziela Główny Ekolog Oddziału. Wnioski można 
składać w oddziale Banku w dowolnym terminie, najlepiej w momencie planowania 
inwestycji. Ważne jest to, aby wnioskodawca nie dokonał płatności za zakupy i usługi, 
ponieważ Bank w przypadku kredytów preferencyjnych nie refunduje poniesionych kosztów. 
Wypłata środków kredytu dokonywana jest bezgotówkowo, na rachunek dostawców  
i wykonawców, pod przedłożone faktury lub inne dokumenty finansowe. Wysokość dopłat jest 
akceptowana przez WFOŚiGW. 
 

10.  Linia KfW5 
 

Bank Ochrony Środowiska S.A. oferuje kredyty z linii kredytowej KfW5 
(Kreditanstalt für Wiederaufbau), w ramach której finansowane są przedsięwzięcia polegające 
na unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest. Podstawą udzielenia każdego rodzaju 
kredytu jest posiadanie przez wnioskodawcę zdolności do zaciągnięcia kredytu i ustanowienie 
odpowiednich form zabezpieczenia spłaty kredytu. 
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Podmioty uprawnione 
 

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o kredyt są małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MSP), które nie korzystały do tej pory z finansowania w ramach programu 
SME Finance Facility (KfW2 i KfW4): 

1) zatrudniające do 250 pracowników, 
2) o rocznych obrotach do 40 000 000 euro lub sumie bilansowej do 27 000 000 euro, 
3) spełniające warunek niezależności UE (nie więcej niż 25% udziałów należy do firmy 

nie będącej MSP zgodnie z definicją Unii Europejskiej). 
 
Przedmiot kredytowania 
 

W ramach linii KfW5 przedmiotem kredytowania objęte jest unieszkodliwianie 
wyrobów zawierających azbest, w tym w szczególności: 

 

1) budowa wodociągów w technologii rur bezazbestowych w miejsce wodociągów z rur 
azbestowych (zakup i instalacja nowych rur wodociągowych), 

2) wymiana lub zabezpieczenie powierzchni dachowych lub elewacyjnych z płyt 
azbestowych. 

 
Warunki kredytowania  
 

1) okres kredytowania: min. 5 lat, max. 10 lat (aktualnie do 10.03.2017), 
2) karencja w spłacie kapitału (nieobowiązkowa): do 2 lat, 
3) waluta: euro lub zł, 
4) maksymalna kwota indywidualnego kredytu: 250 000 euro lub równowartość w zł, 
5) maksymalny udział KfW5 w finansowaniu projektu wynosi 85%, minimalny wkład 

własny kredytobiorcy wynosi 15%, 
6) prowizja przygotowawcza - 0,75% kwoty kredytu, 
7) minimalna marża odsetkowa: warunki kredytowania są zróżnicowane ze względu na 

rating podmiotu kredytowania, okres kredytowania oraz rodzaj waluty i są zgodne  
z obowiązującą Uchwałą Zarządu BOŚ w sprawie oprocentowania środków 
pieniężnych, kredytów i pożyczek w BOŚ. 

 

Termin i miejsce złożenia wniosku kredytowego 
 

Aktualnie obowiązujący wzór wniosku wraz z wykazem niezbędnych załączników 
można odebrać w Oddziale Banku. Wszelkich informacji na temat kredytu, wniosku  
i niezbędnych załączników udziela Główny Ekolog Oddziału. 

Wnioski kredytowe można składać w Oddziałach Banku w dowolnym terminie. 
Adresy placówek BOŚ w poszczególnych województwach znajdują się w rozdziale 2 
Poradnika. 

Kredyt na zakup i montaż urządzeń i wyrobów służących ochronie środowiska 
 

BOŚ oferuje kredyt na zakup i montaż urządzeń służących ochronie środowiska w 
ramach porozumienia ze sprzedawcami i dystrybutorami wyrobów służących ochronie 
środowiska. Klient, ubiegający się o kredyt w ramach porozumienia z dystrybutorem, do 
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usuwania azbestu i montażu nowego pokrycia dachowego powinien wybrać firmę, z która 
Bank ma podpisane porozumienie o współpracy. 
 

Podmioty uprawnione 
 

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o kredyt są osoby fizyczne, przedsiębiorcy 
oraz jednostki samorządu terytorialnego. 

 

Przedmiot kredytowania 
 

Przedmiotem kredytowania objęte są koszty demontażu, transportu i unieszkodliwienie 
azbestu oraz koszty zakupu i położenia nowego pokrycia dachowego. 

 

Warunki kredytowania 
 

1) oprocentowanie: zmienne, ustalone na podstawie uchwały Zarządu BOŚ,  
w przypadku zawarcia umowy pomiędzy Bankiem, a sprzedawcą bądź producentem 
urządzeń, kredyty udzielone na zakupy tych urządzeń mogą być oprocentowane od 
1% w skali roku (szczegółowe informacje w Oddziałach Banku), 

2) kwota kredytu: do 100% kosztów zakupu i kosztów montażu, przy czym koszty 
montażu mogą być kredytowane w jednym z poniższych przypadków: 
a) gdy Sprzedawca, z którym Bank podpisał porozumienie jest jednocześnie 

Wykonawca, 
b) gdy Wykonawca jest jednostką autoryzowana przez Sprzedawcę, z którym Bank 

podpisał porozumienie, 
c) gdy Bank podpisał z Wykonawcą porozumienie dotyczące montażu urządzeń  

i wyrobów zakupionych wyłącznie na zasadach obowiązujących dla niniejszego 
produktu, 

d) okres realizacji inwestycji: do 6 miesięcy od daty postawienia kredytu do 
dyspozycji kredytobiorcy 

3) okres kredytowania: do 5 lat. 
 

Termin i miejsce złożenia wniosku 
 

Aktualnie obowiązujący wzór wniosku wraz z wykazem niezbędnych załączników 
można odebrać w Oddziale Banku. Wszelkich informacji na temat kredytu, wniosku  
i niezbędnych załączników udziela Główny Ekolog Oddziału. 

Wnioski kredytowe można składać w Oddziałach Banku w dowolnym terminie. 
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11.  Bank Gospodarki Żywnościowej 
 

Kredyt oferowany przez BGŻ we współpracy z ARiMR 
 
Bank BGŻ S.A. 
ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa 
tel. (022) 860-40-00, faks (022) 860-50-00 
www.bgz.pl 
 

Bank Gospodarki Żywnościowej (BGŻ) współpracuje z Agencja Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa w zakresie udzielania kredytów preferencyjnych. Podstawa do 
udzielania przez ARiMR pomocy ze środków krajowych, w tym dopłat do oprocentowania 
kredytów, jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji 
niektórych zadań ARiMR. Zasady udzielania dopłat do oprocentowania ustalane są przez 
ARiMR. 
 

Podmioty uprawnione 
 
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o kredyt preferencyjny są: 
 

1) osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem 
emerytów i rencistów, 

2) osoby prawne, 
3) jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. 

Przedmiot kredytowania 
 

Kredyt może zostać udzielony na działalności wymienione w Wykazie działalności  
w zakresie rolnictwa i przetwórstwa produktów rolnych wspomaganych przez ARiMR  
w postaci dopłat do oprocentowania kredytów, zawartym w części I, w grupach: 

 

1) uprawy rolne; warzywnictwo; ogrodnictwo - 01.1, 
2) chów i hodowla zwierząt - 01.2, 
3) uprawy rolne połączone z chowem zwierząt (działalność mieszana) - 01.30.Z, 
4) działy specjalne produkcji rolnej - DS, 
5) produkcja artykułów spożywczych - podsekcja DA. 

 
 
 

Przedmiotem kredytowania w ramach linii o symbolu nIP zgodnie z Warunkami  
i zasadami udzielania kredytów na realizacje inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach 
specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych, m.in. mogą być objęte 
koszty rozbiórki i unieszkodliwienia materiałów szkodliwych, w tym wyrobów 
azbestowych, pod warunkiem realizowania inwestycji polegającej na budowie, 
przebudowie lub remoncie obiektów służących do prowadzenia działalności rolniczej  
w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej. 
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Warunki kredytowania 
 

1) oprocentowanie: zmienne, ustalane w oparciu o aktualną stopę redyskonta, nie mniej 
niż 2%, 

2) kwota kredytu: nie może przekroczyć: 
a) 80% wartości nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne i wynosić więcej 

niż 4 000 000 zł, 
b) 70% wartości nakładów inwestycyjnych na działy specjalne produkcji rolnej  

i wynosić więcej 8 000 000 zł, 
c) 70% wartości nakładów inwestycyjnych w przetwórstwie produktów rolnych  

i wynosić więcej niż 16 000 000 zł, 
d) łączna kwota kredytów udzielonych jednemu podmiotowi na realizacje 

równocześnie kilku inwestycji wymienionych w pkt a) i b) nie może przekroczyć  
8 000 000 zł, 

e) łączna kwota kredytów udzielonych jednemu podmiotowi na realizacje 
równocześnie kilku inwestycji wymienionych w pkt a) - c) nie może przekroczyć  
16 000 000 zł. 

3) okres kredytowania: do 8 lat, 
4) okres karencji: do 2 lat. 

 

Termin i miejsce złożenia wniosku 
 

Wnioski kredytowe wraz z planem inwestycji i innymi dokumentami niezbędnymi do 
określenia zdolności kredytowej można składać w Oddziałach Banku. 
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14.  Zgodność „Programu …” z przepisami prawnymi oraz dokumentami 
programowymi i strategicznymi 

 
1. Krajowe akty prawne 
 

„Program jest zgodny ze wszystkimi krajowymi przepisami prawnymi 
dotyczącymi gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, w tym odpadami azbestowymi.   

 

W polskim prawodawstwie obowiązuje wiele ustaw oraz rozporządzeń i zarządzeń, 
które są związane z azbestem i pracą w kontakcie z azbestem. 

 

28 września 1997 r. w życie weszła ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie 
stosowania wyrobów zawierających azbest. Tekst ustawy ujednolicono obwieszczeniem 
Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tekst 
jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 z późn. zm.). 

 

Ustawa ta zapoczątkowała oczyszczenie kraju z tej niebezpiecznej substancji. Ustawa 
zakazuje również wprowadzania na polski obszar celny wyrobów zawierających azbest, 
azbestu oraz obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi ten surowiec. Zgodnie z tą ustawą 
produkcja płyt azbestowo - cementowych została zakończona we wszystkich zakładach do 28 
września 1998 r., a z dniem 28 marca 1999 r. nastąpił zakaz obrotu tymi płytami.  

 

Przepisy Ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest uregulowały 
również kwestie związane z opieką zdrowotną nad osobami pracującymi z azbestem oraz nad 
byłymi pracownikami. Ochrona pracowników wynika z faktu, iż azbest uznany został za 
substancję rakotwórczą pierwszej kategorii oraz udowodniono chorobotwórcze oddziaływanie 
azbestu na człowieka. Regulują to przepisy rozporządzeń Ministra Zdrowia  
z 2003 i 2004 r.: 

� Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu 
substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 201, poz. 1674). 

� Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów  
i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 171, 
poz. 1666 z poźn. zm.). 

� Rozporządzanie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, 
preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub 
mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 280, poz. 2771 z poźn. zm.). 
 

W związku z tym, ze Polska jest członkiem Unii Europejskiej - przyjęła jej 
uregulowania prawne: 

 

� Dyrektywa Komisji 1999/77/WE z dnia 26 lipca 1999 r. dostosowująca po raz szósty 
do postępu technicznego załącznik I do dyrektywy Rady 76/769/EWG w sprawie 
zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw 
Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu  
o stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (azbest) (Dz. Urz. 
WE L 207 z 6.08.1999, s. 18, Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 24, 
str. 193-195). 
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� Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakazie stosowania wyrobów 
zawierających azbest (Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz.72). 
 

Od 1 stycznia 1997 r. obowiązuje również zakaz dodatku azbestu w materiałach 
budowlanych. Został on wprowadzony zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki zdrowotnej: 

� Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych 
przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 
przeznaczonych na pobyt ludzi (Monitor Polski z 1996 r. Nr 19, poz. 231). 
 

Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast mają obowiązek przedkładać 
marszałkowi raz na rok informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania wyrobów 
azbestowych. 

Terminy oraz sposoby przedkładania informacji określa rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi 
województwa informacji o występowaniu substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla 
środowiska (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1033). 

 

Aby wójt, burmistrz lub prezydent miasta mógł sporządzić taką informację, powinien 
pozyskać odpowiednie dane od właścicieli, zarządców lub użytkowników miejsc, w których 
jest azbest. Dane powinny również być uzyskane od osób fizycznych.  

Podstawą do pozyskania takich danych jest dokonanie inwentaryzacji wyrobów 
zawierających azbest. Inwentaryzacja powinna być wykonana przez właściciela, zarządcę lub 
użytkownika na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 
dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania  
i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania  i oczyszczania instalacji lub urządzeń,  
w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1876). 

 
Rozporządzenie to określa wymagania w zakresie wykorzystywania  

i przemieszczania azbestu lub wyrobów zawierających azbest oraz oznaczania miejsc ich 
występowania, wymagania w zakresie wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub 
urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest, 
wymagania techniczne, jakie należy spełnić przy wykorzystywaniu i przemieszczaniu 
wyrobów zawierających azbest oraz przy wykorzystywaniu i oczyszczaniu instalacji lub 
urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest, 
sposób oznaczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub 
wyroby zawierające azbest, oraz pomieszczeń, w których one się znajdują, itp. 

Rozporządzenie to dopuszcza wykorzystywanie azbestu lub wyrobów zawierających 
azbest w użytkowanych instalacjach lub urządzeniach, nie dłużej jednak niż do dnia  
31 grudnia 2032 r. 

 

Azbest należy usunąć z budynków do 2032 r. Usuwanie tych wyrobów podlega 
przepisom Ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), ze 
względu na to, że jest to działalność budowlana. W art. 30 ust. 7 ustawa ta wprowadza 
możliwość nałożenia w drodze decyzji wydawanej przez właściwy organ obowiązku 
uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robot budowlanych objętych 
obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego lub spowodować: 
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1) zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia, 
2) pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków, 
3) pogorszenie warunków zdrowotno - sanitarnych, 
4) wprowadzenie, utrwalenie, bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów 

sąsiednich. 
 

Przepis ten powoduje, iż przy zgłoszeniu robót polegających na zabezpieczaniu  
lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest składający wniosek winien liczyć się  
z możliwością konieczności uzyskania pozwolenia na wykonanie planowanych robot. 

Pracodawca, który zatrudnia pracowników przy usuwaniu azbestu ma obowiązek 
wykonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących  
w środowisku pracy  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 73, poz. 645 z późn. zm.). 

 

Podczas zabezpieczania i demontażu wyrobów azbestowych powinny być spełnione 
określone obowiązki związane z bezpieczeństwem oraz higieną pracy w stosunku do ludzi 
wykonujących takie prace. Obowiązki pracodawców zatrudniających pracowników przy 
usuwaniu wyrobów zawierających azbest zostały określone w rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa  
i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz 
programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 216, poz. 1824). 

 

Zgodnie z tym rozporządzeniem pracodawca powinien stosować środki ochrony 
pracowników przed szkodliwym działaniem pyłu zawierającego azbest, a także kontrolować 
stopień narażenia pracowników na działanie pyłu azbestu w sposób określony w przepisach 
dotyczących badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. 
Dodatkowo zarówno pracownicy, którzy są zatrudnieni przy pracach związanych z azbestem, 
pracodawcy oraz osoby kierujące pracami muszą być przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy. Rozporządzenie to reguluje również zasady prowadzenia prac w warunkach 
narażenia na pyt azbestowy.  

 

Kolejny akt prawny – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
29 listopada 2002 r. określa najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników 
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2002 r. Nr 217, poz. 1833 z późn. 
zm.). Rozporządzenie określa najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy pyłów 
zawierających azbest. 
 

Zdemontowane wyroby azbestowe traktowane są jako odpady niebezpieczne. 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz. U. z 2001 Nr 112, poz. 1206) zamieszcza rodzaje odpadów zawierających azbest na 
liście odpadów niebezpiecznych w wymienionych poniżej grupach i podgrupach  
z odpowiednim przypisanym kodem klasyfikacyjnym: 
 

� 06 07 01* - odpady azbestowe z elektrolizy, 
� 06 13 04* - odpady z przetwarzania azbestu, 
� 10 11 81* - odpady zawierające azbest, 
� 10 13 09* - odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-

azbestowych, 
� 15 01 11* - opakowania z metali zawierających niebezpieczne, porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie z pustymi pojemnikami 
ciśnieniowymi, 

� 16 01 11* - okładziny hamulcowe zawierające azbest, 
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� 16 02 12* - zużyte urządzenia zawierające wolny azbest, 
� 17 06 01 * - materiały izolacyjne zawierające azbest, 
� 17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawierające azbest. 

 

Całokształt spraw związanych z tego typu odpadami określa ustawa z dnia  
27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. 
zm.). Reguluje ona w szczególności zasady postępowania z odpadami, obowiązki posiadaczy 
i wytwórców odpadów, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie, w tym składowanie 
odpadów. Ustawa ta reguluje również wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące 
składowisk odpadów.  

 

Azbest, jako materiał niebezpieczny podlega również ustawie z dnia 28 października 
2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 199, poz. 
1671, z późn. zm.). Ustawa określa zasady przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, 
wymagania w stosunku do kierowców i innych osób wykonujących czynności związane z tym 
przewozem, zasady dokonywania oceny zgodności ciśnieniowych urządzeń transportowych 
oraz organy właściwe do sprawowania nadzoru i kontroli w tych sprawach. Odpady 
zawierające azbest powinny być składowane na odpowiednich składowiskach odpadów 
niebezpiecznych. Zagadnienia dotyczące składowania odpadów zawierających azbest regulują 
rozporządzenia Ministra Środowiska oraz Ministra Gospodarki: 

 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji  
i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 61, poz. 549 z późn. zm.). 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie 
rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny  
(Dz. U. z 2002 r. Nr 191, poz. 1595). 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, 
czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów  
(Dz. U. z 2002 r. Nr 220, poz. 1858). 

  

Bardzo ważnymi aktami prawnymi są: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
Ochrony Środowiska i ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony 
środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw:  

 

� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska  (t.j. Dz. U. z 2008 r. 
Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). 

� Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, 
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2001 r. Nr 100,  
poz. 1085 z późn. zm.). 

 

Przepisy pierwszej ustawy zakwalifikowały azbest do grupy substancji stwarzających 
szczególne zagrożenie dla środowiska. Wiąże się to ze specjalnym traktowaniem wyrobów 
zawierających azbest. Ustawa ta określa także zasady ochrony środowiska oraz warunki 
korzystania z jego zasobów, z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju.  

 

Ustawa zawiera szereg istotnych i ważnych postanowień dotyczących m. in.: 
 

� państwowego monitoringu środowiska, jako systemu pomiarów, ocen i prognoz stanu 
środowiska oraz gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji  
o środowisku, 
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� opracowania prognoz oddziaływania na środowisko, w tym gospodarki odpadami,  
a także programów wojewódzkich, zmierzających do przestrzegania standardów 
jakości środowiska, 

� ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem, sposobu postępowania z substancjami 
stwarzającymi szczególne zagrożenie dla środowiska, 

� kar i odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad i przepisów dotyczących ochrony 
środowiska. 

 

Azbest zgodnie z art. 160 ustawy Prawo ochrony środowiska należy do substancji 
stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska. Substancje te powinny podlegać 
sukcesywnej eliminacji zgodnie z art. 162 ustawy. Występowanie substancji zawierających 
azbest powinno zostać udokumentowane, a informacje o rodzaju, ilości i miejscu 
występowania powinny być przekazane do marszałka, wójta, burmistrza lub prezydenta 
miasta zgodnie z rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy Prawo ochrony środowiska. 

 

Ważnym aspektem są regulacje na gruncie prawa europejskiego odnoszące się  
do problematyki substancji i preparatów chemicznych, w tym niebezpiecznych. Regulacje  
te zostały zapisane w ustawie o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity  
Dz. U. z 2009 r. Nr 152  poz. 1222.). Ustawa ta określa warunki, zakazy lub ograniczenia 
produkcji, wprowadzania do obrotu lub stosowania substancji i preparatów chemicznych,  
w celu ochrony przed szkodliwym wpływem tych substancji i preparatów na zdrowie 
człowieka lub na środowisko. Zgodnie z ustawą został powołany Urząd Inspektora do Spraw 
Substancji i Preparatów Chemicznych. 

 

Innymi krajowymi aktami prawnymi wykonawczymi odnoszącymi się do azbestu są: 
 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 
określające m.in. zakres rodzajów robot budowlanych, stwarzających zagrożenie 
bezpieczeństwa lub zdrowia ludzi (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126), 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie 
sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających 
azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.), 

� Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań i pomiarów czynników 
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy – określające  m.in. obowiązki 
wykonywania badań właściwych dla prowadzenia prac z czynnikami szkodliwymi  
(w tym azbest) (Dz. U.  z 2005 r. Nr 73, poz. 645 z późn. zm.), 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu i sposobu stosowania 
przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu odpadów 
niebezpiecznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 236, poz. 1986 z późn. zm.), 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sporządzania planów gospodarki 
odpadami – określające szczegółowy zakres oraz formę sporządzania wojewódzkiego, 
powiatowego i gminnego planu gospodarki odpadami (w wojewódzkim planie 
gospodarki odpadami należy zaplanować działania dotyczące unieszkodliwiania 
substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska a w szczególności 
azbestu) (Dz. U. z 2003 r. Nr 66, poz. 620 z późn. zm.), 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu 
do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych – określające szczegółowe warunki 
i tryb wydawania świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu towarów 
niebezpiecznych, jego wzór i sposób wypełnienia (Dz. U. z 2002 r. Nr 237, poz. 2011 
z późn. zm.). 
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Uzupełnieniem ustaw oraz rozporządzeń jest „Program Oczyszczania Kraju  
z Azbestu na lata 2009-2032” ustanowiony uchwałą Nr 122/2009 Rady Ministrów z dnia  
14 lipca 2009 r. 

 

„Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” jest kontynuacją  
i aktualizacją celów oraz działań ustalonych w „Programie usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” przyjętym przez Radę Ministrów  
w dniu 14 maja 2002 r., do którego opracowania została zobowiązana Rada Ministrów  
w drodze przyjętej przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Rezolucji z dnia 19 czerwca 1997 r. -  
w sprawie programu wycofania azbestu z gospodarki (M.P. Nr 38, poz. 373). 

 
2. Europejskie akty prawne 
 

„Program jest zgodny ze wszystkimi unijnymi przepisami prawnymi dotyczącymi 
użytkowania odpadami niebezpiecznymi, w tym odpadami azbestowymi.   

 

W prawie ochrony środowiska Wspólnoty Europejskiej kwestie związane  
z użytkowaniem azbestu, a następnie jego eliminowaniem zawarte są w wielu aktach 
prawnych. Dokładny spis dyrektyw i rozporządzeń oraz innych europejskich aktów prawnych 
został zamieszczony poniżej: 
 

1. Konwencja Nr 162 Konferencji Ogólnej Międzynarodowej Organizacji Pracy z dnia 
24 czerwca 1986 r. - dotycząca bezpieczeństwa w stosowaniu azbestu. 

2. Zalecenia Międzynarodowej Organizacji Pracy Nr 172 z dnia 24 czerwca 1986 r. 
dotyczące ochrony pracowników przed działaniem azbestu. 

3. Dyrektywa Rady Nr 80/1107/EWG z dnia 27 listopada 1980 r. w sprawie ochrony 
osób narażonych na ekspozycję szkodliwych substancji (ze zmianami wynikającymi  
z dyrektywy Nr 91/322/EWG z dnia 29 maja 1991 r.). 

4. Dyrektywa Rady 83/477/EWG z dnia 19 września 1983 r. w sprawie ochrony 
pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu  
w miejscu pracy (Dz. Urz. WE 263 z 29.09.1983, str. 25) (znowelizowana Dyrektywą 
Rady Nr 91/382/EWG). 

5. Dyrektywa Rady Nr 90/394/EWG z dnia 28 czerwca 1990 r. w sprawie ochrony 
pracowników przed narażeniem na z czynniki rakotwórcze w środowisku pracy 
(znowelizowana Dyrektywą Rady Nr 99/38/WE). 

6. Dyrektywa Rady 91/382/EWG z dnia 25 czerwca 1991 r. zmieniająca dyrektywę 
83/477/EWG w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym  
z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy (Dz. Urz. WE 206 z 29.07.1991,  
str. 16). 

7. Dyrektywa Rady 94/33/WE z dnia 22 czerwca 1994 r. w sprawie ochrony pracy osób 
młodych (Dz.Urz. WE L 216 z 20.08.1994, str. 12). 

8. Dyrektywa Rady Nr 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów. 
9. Dyrektywa Rady 76/769/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia przepisów 

ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich 
odnoszących się do, ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych 
substancji i preparatów niebezpiecznych (Dz.Urz WE L 262 z 27.09.1976, str. 201). 

10. Dyrektywa Rady 83/478/EWG z dnia 19 września 1983 r. zmieniająca po raz piąty 
dyrektywę 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych 
i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń  
we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów 
niebezpiecznych (azbest) (Dz. Urz. WEL 263 z 24.09.1983, str. 33). 
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11. Dyrektywa Rady 85/610/EWG z dnia 20 grudnia 1985 r. zmieniająca po raz siódmy 
(azbest)   dyrektywę   76/769/EWG  w  sprawie  zbliżenia przepisów   ustawowych, 
wykonawczych i   administracyjnych   Państw   Członkowskich   odnoszących   się   
do   ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji  
i preparatów niebezpiecznych (Dz.Urz. WEL 375 z 31.12.1985, str. 1). 

12. Dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia 
środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy 
(Dz.Urz. WE L 183 z 29.06.1989, str. 1). 

13. Dyrektywa Rady 87/217/EWG z dnia 19 marca 1987 r. w sprawie ograniczenia 
zanieczyszczenia środowiska azbestem i zapobiegania temu zanieczyszczeniu 
(Dz.Urz. WE L 85 z 28.03.1987, str. 40. 

14. Dyrektywa Rady Nr 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżania 
ustawodawstwa, przepisów i postanowień administracyjnych krajów członkowskich, 
dotyczących produktów budowlanych. 

15. Dyrektywa Komisji 91/659/EWG z dnia 3 grudnia 1991 r. dostosowująca do postępu 
załącznik I do dyrektywy Rady 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów 
ustawowych, wykonawczychi administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących 
się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji  
i preparatów niebezpiecznych (azbest) (Dz.Urz. WE L 362 z 31.12.1991, str. 36). 

16. Dyrektywa 2004/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony 
pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników 
rakotwórczych lub mutagennych podczas pracy (szósta dyrektywa szczegółowa  
w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy rady 89/391 EWG) (Dz.Urz. WE L 229  
z 29.06.2004, str. 23). 

17. Dyrektywa Rady 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony zdrowia  
i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie 
czynników chemicznych przy pracy (czternasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu 
art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG (Dz.Urz. WEL 131 z 5.05.1998, str. 11). 

18. Dyrektywa Rady 99/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania 
odpadów. 

19. Dyrektywa Rady 91/689/WE z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie odpadów 
niebezpiecznych. 

20. Rozporządzenie Rady 259/93 z dnia 1 lutego 1993 r. w sprawie nadzoru i kontroli 
przesyłania odpadów w obrębie Wspólnoty, do Wspólnoty i poza jej obszar. 

21. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/18/WE z dnia 27 marca 2003 r. 
zmieniająca dyrektywę Rady 83/477/EWG w sprawie ochrony pracowników przed 
ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy (Dz. Urz. 
WE 197, z 15.04.2003, str. 48). 

22. Dyrektywa Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. w sprawie zintegrowanego 
zapobiegania zanieczyszczeniom i kontroli. 

23. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r.  
w sprawie oceny skutków oddziaływania na środowisku niektórych planów  
i programów. 

24. Dyrektywa Rady 91/692/WE z dnia 23 grudnia 1991 r. w sprawie normalizacji  
i racjonalizacji sprawozdań dotyczących realizacji niektórych Dyrektyw Rady 
dotyczących środowiska. 
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3. Dokumenty programowe i strategiczne 

 

„Program ...” jest zgodny ze wszystkimi krajowymi i lokalnymi dokumentami  
programowymi i strategicznymi dotyczącymi gospodarowania odpadami 
niebezpiecznymi, w tym zawierającymi azbest. 

 

„Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” 
 

Zadania przewidziane w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest dla 
Gminy Sosnówka” są spójne z zadaniami „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 
2009-2032” i będą realizowane na poziomie lokalnym. 

 

Zgodnie z zapisami „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”, 
szczegółowe zadania jednostek samorządowych na poziomie lokalnym są następujące: 
 

Samorząd powiatowy: 
 
� przygotowywanie i aktualizacja programów usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest, także w ramach planów gospodarki odpadami, 
� współpraca z gminami oraz marszałkiem województwa w zakresie opracowywania 

programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, w szczególności  
w zakresie weryfikacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, lokalizacji 
składowisk odpadów zawierających azbest oraz urządzeń przewoźnych do 
przetwarzania odpadów zawierających azbest, 

� organizowanie usuwania wyrobów zawierających azbest przy wykorzystaniu 
pozyskanych na ten cel środków krajowych lub unijnych z uwzględnieniem zasad 
zawartych w Programie, 

� inspirowanie właściwej postawy obywateli w zakresie obowiązków związanych  
z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, 

� współpraca z mediami w celu propagowania odpowiednich inicjatyw społecznych oraz 
rozpowszechniania informacji dotyczących zagrożeń powodowanych przez azbest, 

� współpraca z organizacjami społecznymi wspierającymi realizację Programu, 
� współpraca z organami kontrolnymi (inspekcja sanitarna, inspekcja pracy, inspekcja 

nadzoru budowlanego, inspekcja ochrony środowiska). 
 
Samorząd gminny: 
 
� gromadzenie przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta informacji o ilości, rodzaju  

i miejscach występowania wyrobów zawierających azbest oraz przekazywanie jej do 
marszałka województwa z wykorzystaniem dostępnego narzędzia informatycznego 
www.bazaazbestowa.pl, 

� przygotowywanie i aktualizacja programów usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest, także w ramach planów gospodarki odpadami, 

� organizowanie szkoleń lokalnych w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest 
z terenu nieruchomości bez korzystania z usług wyspecjalizowanych firm, 

� organizowanie usuwania wyrobów zawierających azbest przy wykorzystaniu 
pozyskanych na ten cel środków krajowych lub unijnych z uwzględnieniem zasad 
zawartych w Programie, 
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� inspirowanie właściwej postawy obywateli w zakresie obowiązków związanych  
z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, 

� współpraca z marszałkiem województwa w zakresie inwentaryzacji wyrobów 
zawierających azbest oraz opracowywania programów usuwania wyrobów 
zawierających azbest, w szczególności w zakresie lokalizacji składowisk odpadów 
zawierających azbest oraz urządzeń przewoźnych do przetwarzania odpadów 
zawierających azbest, 

� współpraca z mediami w celu propagowania odpowiednich inicjatyw społecznych oraz 
rozpowszechniania informacji dotyczących zagrożeń powodowanych przez azbest, 

� współpraca z organizacjami społecznymi wspierającymi realizację Programu. 
� współpraca z organami kontrolnymi (inspekcja sanitarna, inspekcja pracy, inspekcja 

nadzoru budowlanego, inspekcja ochrony środowiska). 
 

Zadania wynikające z „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego 

2011” 
 

Zadania przewidziane w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest dla 
Gminy Sosnówka” są spójne z zadaniami „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa 
Lubelskiego 2011”. 
 

„Plan gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2011” obejmuje wszystkie 
rodzaje odpadów powstających na obszarze województwa oraz przywożonych na jego obszar, 
a w szczególności odpady komunalne z uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji, 
odpady opakowaniowe, odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych 
oraz infrastruktury drogowej, zużyte opony oraz odpady niebezpieczne, w tym pojazdy 
wycofane z eksploatacji, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, PCB, azbest, odpady 
medyczne i weterynaryjne, oleje odpadowe, baterie i akumulatory. 
 
Zadania samorządu województwa w zakresie gospodarki odpadami azbestowymi: 
 

L.p. Zakres 
Termin 

realizacji 
Wykonawca 

1. 
Kontrole prac związanych z usuwaniem azbestu 

oraz kontrole budynków 
Działanie ciągłe Nadzór budowlany 

2. 
Akcja edukacyjno-informacyjna dotycząca 

możliwości finansowania i usuwania wyrobów 
zawierających azbest 

Działanie ciągłe Marszałek 

3. 
Inwentaryzacja budynków i urządzeń 

zawierających azbest 
2008 – 2009 

Właściciele nieruchomości, 
przedsiębiorcy 

4. 

Realizacja zadań w zakresie gospodarowania 
azbestem, określonych w „Programie usuwania 

wyrobów zawierających azbest dla terenu 
województwa lubelskiego” (2005). 

2008 – 2019 

Marszałek, starostowie, 
wójtowie, burmistrzowie  

i prezydenci miast, samorządy 
powiatowe i gminne 

5. 
Budowa składowisk odpadów zawierających 

azbest 
2008 – 2019 Przedsiębiorcy, gminy 
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Cele i zadania wynikające z „Planu gospodarki odpadami dla powiatu bialskiego na lata 
2010-2013 z perspektywą do 2017” oraz  „Programie usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest w powiecie bialskim na lata 2009-2032” 
 

Zadania i cele przewidziane w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest 
dla Gminy Sosnówka” są spójne z zadaniami „Planie gospodarki odpadami dla powiatu 
bialskiego na lata 2010-2013 z perspektywą do 2017” oraz „Programie usuwania azbestu  
i wyrobów zawierających azbest w powiecie bialskim na lata 2009-2032” 

 

W  „Planie gospodarki odpadami dla powiatu bialskiego ...” zakłada się sukcesywne 
osiąganie celów określonych w przyjętym w dniu 14 maja 2002 roku przez Radę Ministrów 
„Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium 
Polski” przewidzianym do 2032 roku, a także „Programie usuwania wyrobów zawierającym 
azbest na terenie województwa lubelskiego” (2008) i „Programie usuwania azbestu  
i wyrobów zawierających azbest w powiecie bialskim na lata 2009-2032” 

 
 
15. Zarządzanie „Programem …”,  monitoring i ocena wdrażania 

„Programu …”  
 
1. Organizacja zarządzania „Programem …” 
 

Prawidłowa organizacja zarządzania „Programem ...” wymaga koordynacji działań 
podejmowanych przez wszystkie jednostki przedmiotowo odpowiedzialne za realizację 
poszczególnych zadań lub pośrednio biorących udział w ich realizacji. 

Wszelkie aktualizacje danych powinny być dokonywane z wykorzystaniem 
specjalistycznego programu komputerowego do gromadzenia danych dotyczących wyrobów 
zawierających azbest. Program powinien posiadać możliwość archiwizacji wykazów 
obiektów zawierających azbest, miejsc ich występowania (adres) oraz ilości i stanu 
technicznego, wraz z zestawieniami zbiorczymi. Dane te w dalszej kolejności powinny być 
przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, gdzie służyć będą 
do sporządzania zestawień zbiorczych, zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Środowiska  
z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa 
informacji o występowaniu substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska. 

Za realizację zadań bezpośrednio związanych z usuwaniem odpadów zawierających 
azbest będą odpowiedzialne przedsiębiorstwa, które posiadają stosowne zezwolenie na 
prowadzenie tego typu prac. 
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2. Koncepcja i schemat zarządzania „Programem …” 
 

Schemat nr 1.  Zarządzanie „Programem usuwania wyrobów zawierających azbest dla 

Gminy Sosnówka” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: Opracowanie własne 
 

Interdyscyplinarność „Programu ...” powoduje konieczność koordynacji wszystkich 
jednostek i instytucji przedmiotowo odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań 
lub pośrednio biorących udział w ich realizacji. 

W celu realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest  
dla Gminy Sosnówka na lata 2011-2032” założono, iż będzie on realizowany przez istniejące 
struktury samorządowe i nie będzie powodować tworzenia nowych stanowisk w administracji. 
Nieodzownym elementem wspierającym założenia Programu będzie także współpraca  
z organizacjami pozarządowymi, instytutami naukowymi oraz mediami. 

 
Według „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032”  do zadań 

szczebla lokalnego należy: 
 

 

� gromadzenie przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta informacji o ilości, rodzaju  
i miejscach występowania wyrobów zawierających azbest oraz przekazywanie jej do 
marszałka województwa z wykorzystaniem dostępnego narzędzia informatycznego 
www.bazaazbestowa.pl, 

� przygotowywanie i aktualizacja programów usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest, także w ramach planów gospodarki odpadami, 

� organizowanie szkoleń lokalnych w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest  
z terenu nieruchomości bez korzystania z usług wyspecjalizowanych firm, 
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� organizowanie usuwania wyrobów zawierających azbest przy wykorzystaniu 
pozyskanych na ten cel środków krajowych lub unijnych z uwzględnieniem zasad 
zawartych w Programie, 

� inspirowanie właściwej postawy obywateli w zakresie obowiązków związanych  
z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, 

� współpraca z marszałkiem województwa w zakresie inwentaryzacji wyrobów 
zawierających azbest oraz opracowywania programów usuwania wyrobów 
zawierających azbest, w szczególności w zakresie lokalizacji składowisk odpadów 
zawierających azbest oraz urządzeń przewoźnych do przetwarzania odpadów 
zawierających azbest, 

� współpraca z mediami w celu propagowania odpowiednich inicjatyw społecznych oraz 
rozpowszechniania informacji dotyczących zagrożeń powodowanych przez azbest, 

� współpraca z organizacjami społecznymi wspierającymi realizację Programu, 
� współpraca z organami kontrolnymi (inspekcja sanitarna, inspekcja pracy, inspekcja 

nadzoru budowlanego, inspekcja ochrony środowiska). 
 
Zarządzanie „Programem Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla Terenu 
Województwa Lubelskiego na lata 2009-2032 
 

„Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla Terenu Województwa 
Lubelskiego na lata 2009-2032” wprowadził szereg rozwiązań pozwalających stworzyć 
nowatorski system zarządzania Programem. Składa się na niego: 
 

1. Powołanie Koordynatora Regionalnego Programu, który w większym stopniu 
koncentrował się będzie na bieżącym koordynowaniu działań i inicjatyw cząstkowych 
składających się na cały obszar zagadnień związanych z usuwaniem azbestu  
z terenu województwa. 

2. Określenie jednostki koordynującej poprzez bardziej jednoznaczne wydzielenie zadań 
związanych z usuwaniem azbestu z całej problematyki gospodarki odpadami. 

3. Powołanie struktury doradczej, opiniującej elementy merytoryczne zarówno  
w odniesieniu do samego Programu jak też elementów otoczenia, zapewniających 
Marszałkowi oraz jednostce koordynującej lepsze warunki podejmowania decyzji  
i wytyczania celów strategicznych oraz operacyjnych w obszarze problematyki 
związanej z azbestem na terenie województwa.  

4. Powołanie Regionalnego ośrodka badawczo-monitorującego. Ośrodek ten, zważywszy 
na miejsce jakie województwo lubelskie zajmuje w obszarze problemowym usuwania 
azbestu w skali kraju, we współpracy z funkcjonującymi  
w skali kraju ośrodkami centralnymi w Łodzi (IMP) oraz Krakowie (AGH)  
i Katowicach (GIG) zapewniałby właściwe warunki realizacji Programu. 
Umożliwiałby ponadto efektywną i skuteczną implementację rozwiązań 
przyjmowanych na szczeblu centralnym. Umożliwiałby właściwe monitorowanie 
zagrożeń związanych z oddziaływaniem włókien azbestu na ludność województwa. 

 
3. Monitoring i ocena wdrażania „Programu …” 
 

Celem aktualizacji danych będą, wykorzystywane dotychczasowe formy danych 
pochodzące z kontroli WIOŚ, informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania 
wyrobów zawierających azbest przedkładane marszałkowi do dnia 31 marca za poprzedni rok 
kalendarzowy (sporządzane przez Wójta Gminy Sosnówka), zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi 
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województwa informacji o występowaniu substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla 
środowiska. Informacje te będą wykorzystywane do aktualizowania i monitorowania 
„Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sosnówka na lata 2011-
2032”, oraz monitorowaniu środowiska przez WIOŚ. 

 

Posiadacze wyrobów zawierających azbest będą przekazywać informacje odpowiednio 
marszałkowi (osoby prawne) lub wójtowi (osoby fizyczne) oraz do właściwego terytorialnie 
Inspektoratu Nadzorowi Budowlanemu. Szczegółowa kontrola tych informacji będzie 
dokonywana przez właściwy terytorialnie Inspektorat Nadzoru Budowlany oraz Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wójt przekazuje zebrane informacje 
o wyrobach zawierających azbest marszałkowi, gdzie dokonywany jest ich zapis  
w Wojewódzkiej Bazie Danych. 

 

Tabela  nr ....  Wskaźniki monitorowania celów „Programu ...” 
 

L.p. Wskaźniki monitoringu Jednostka 
miary 

A. Wskaźniki efektywności realizacji  „Programu ...” 
 

Cel operacyjny 1. Zorganizowanie, wdrożenie i sukcesywne udoskonalanie lokalnego 
systemu usuwania wyrobów zawierających azbest. 
Cel operacyjny 2. Spowodowanie oczyszczenia obszaru gminy z azbestu oraz usunięcie 
stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest. 
Cel operacyjny 3. Wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców 
gminy spowodowanych azbestem oraz ustalenie koniecznych do tego uwarunkowań. 
Cel operacyjny 4. Spowodowanie sukcesywnej likwidacji oddziaływania azbestu na środowisko i 
doprowadzenie, w określonym horyzoncie czasowym, do spełnienia wymogów ochrony środowiska. 
Cel operacyjny 5. Pomoc mieszkańcom gminy w realizacji kosztownej wymiany płyt 
cementowo – azbestowych zgodnie z przepisami prawa 

1. 
Ilość odpadów zawierających azbest w przeliczeniu na m2 powierzchni gminy 
przed rozpoczęciem realizacji „Programu ...’ 

kg/m2/rok 

2. 
Ilość odpadów zawierających azbest w przeliczeniu na m2 powierzchni gminy  
w kolejnych latach realizacji „Programu ...” 

kg/m2/rok 

3. 
Ilość usuniętych odpadów zawierających azbest w stosunku do ilości 
zinwentaryzowanej przed realizacją „Programu ...” 

% 

4. 
Ilość usuniętych odpadów zawierających azbest w stosunku do ilości 
zinwentaryzowanej w poprzednim roku realizacji „Programu ...”  

% 

5. Nakłady poniesione na usunięcie odpadów zawierających azbest PLN/rok 

6. 
Stopień wykorzystania środków finansowych zaplanowanych na realizacji 
„Programu ...” w danym roku. 

% 

7. Ilość dzikich wysypisk odpadów zawierających azbest szt. 

 B.    Wskaźniki świadomości społecznej 
 

Cel operacyjny 6. Realizacja działań edukacyjno-informacyjnych skierowanych do dzieci i 
młodzieży oraz szkolenia pracowników administracji. 
Cel operacyjny 7. Podniesienie świadomości mieszkańców Gminy odnośnie zagrożeń 
powodowanych przez wyroby zawierające azbest. 
Cel operacyjny 8. Monitoring realizacji „Programu ...” w postaci ewidencji rodzaju i ilości 
usuniętych wyrobów zawierających azbest. 
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1. Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz realizacji  „Programu ...” % 

2. 
Ilość i jakość interwencji (wniosków) zgłaszanych przez mieszkańców (np. co do 
sposobu wykonywania prac wynikających z  „Programu ...”) 

Liczba/opis 

3. 

Liczba, jakość i skuteczność kampanii edukacyjno – informacyjnej 
� ilość szkół uczestniczących w konkursach związanych z problematyką 

azbestową, 
� liczba jakość i skuteczność wydawnictw, publikacji z zakresu usuwania 

wyrobów i odpadów zawierających azbest, 
� szkolenia kadry administracji jednostek samorządowych w zakresie 

problematyki azbestowej 
� inicjatywy społeczności lokalnych w zakresie problematyki azbestowej.  

Liczba/opis 

4. 
Interwencje podejmowane przez jednostki kontrolne (Nadzór Budowlany, 
Inspekcja Ochrony Środowiska, Inspekcja Sanitarna, jednostki gminy) 

Liczba/opis 
 

Źródło: Opracowanie własne 
 

Schemat nr 2. Schemat funkcjonowania bazy danych zawierającej informacje  

o wyrobach i odpadach zawierających azbest 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Źródło: Opracowanie własne 
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4. Zmiany w „Programie …” 
 

Realizacja „Programu ...” jest procesem długotrwałym, w związku z tym zakłada się 
jego okresową weryfikację i aktualizację celem dostosowania do zmieniających się warunków 
prawnych, finansowych i możliwości realizacyjnych. „Program ...” może ulec pewnym 
zmianom bądź uzupełnieniom w drodze stosownej uchwały Rady Gminy Sosnówka. 
W szczególności „Program ...” może zostać zmieniony bądź uzupełniony na wniosek Rady 
Gminy lub Wójta Gminy. 

Przesłankami do wprowadzenia zmian mogą być wnioski mieszkańców albo ich grup, 
podmiotów gospodarczych, organizacji społecznych, a w szczególności zespołu pracowników 
Urzędu Gminy prowadzących monitoring wdrażania „Programu ...”. Zasadność 
wprowadzenia proponowanych zmian oceniać będzie Wójt Gminy. 
 
 
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 
 

1. Wykaz firm posiadających pozwolenie na terenie Gminy Sosnówka do prowadzenia 

prac w wyniku, których powstają odpady zawierające azbest. 

2. Druk informacji o wyrobach zawierających azbest w miejscu ich wykorzystania. 

3. Druk informacji o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało 

zakończone. 

4. Druk wniosku o dofinansowanie utylizacji azbestu. 

5. Druk oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających 

azbest. 
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Załącznik nr 1 
 
 

Wykaz firm uprawnionych do wykonywania prac związanych z usuwaniem azbestu  
na terenie powiatu bialskiego 

 

Lp. Nazwa firmy Miejscowość/Adres Telefon 

1. Zakład Usług Budowlanych 
Grzegorz Czarnocki 

Żabokliki 120 
08-110 Siedlce 

644 07 17 
644 07 16 

 

2. Przedsiębiorstwo El-IN 
Tomasz Wach i Wspólnicy Sp. J 

ul. Kościuszki 8 
96-100 Skierniewice (046) 833 27 57 

3. GAJAWI  P.P.H.U 
Gabriel Rogut 

ul. Odyńca 24 
93-150 Łódź 501 028 153 

4. 
Przedsiębiorstwo Usług Wodno-

Budowlanych WOD-BUD 
Sp. z o. o 

ul. Piłsudskiego 14 
23-200 Kraśnik 

 
(081) 825 26 05 

5. R&M PLETTAC Sp. z o. o. ul .Kościuszki 19 
63-500 Ostrzeszów  

6. 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno –

Handlowo-Usługowe ABB-EKOMED 
Sp. z o. o. 

ul.Moniuszki11/13 
87-100 Toruń  

7. BUDEKSPOL  A Bukowski, K. Wójcik, 
Sp. J 

Kalinówka 165 
21-040 Świdnik  

8. TRANSPORT i METALURGIA 
Sp. z o.o. 

ul. Reymonta 62 
97-500 Radomsko  

9. ROB-DUB Sp. z o.o. ul. Stacyjna 15 
21-550 Biała Podlaska  

10. INTER-TECH Sp. z o.o. ul. Piękna 14 
20-423 Lublin 

745 98 65, 
745 98 66 

11. RAMID- Mirosław Dec ul. Kowalskiego 1/54 
03-288 Warszawa  

12. Firma Handlowa-Budowlana 
ELBUD Jakub Chruściel 

ul. Wiatraki 1 
21-400 Łuków 

25 798 54 56 
604 470 985 
604 962 404 

13. DOM-RAD Nosal, Wej 
Sp. J 

ul. Podbora 38 
21-505 Janów Podlaski 

509 157 072 
833 41 87 

506 344 121 

14. BUDZAN 
Sp. z o.o. 

ul. Kresowa 4 
22-400 Zamość  

15. Firma Budowlana EKO-DACH 
Sławomir Krawczak 

Sławacinek Stary 140 B 
21-500 Biała Podlaska  

16. P.W.TAKO Sp. z o.o. ul. Batalionów Chłopskich 2 
42-680 Tarnowskie Góry 32 381 82 42 

17. Usługi Elektroinstalacyjne i 
Remontowo-Budowlane Dariusz Smoleń 

ul. Konareskiego32 
20-453 Lublin 

748 60 90 
748 65 26 

18. 
Firma Produkcyjno-Handlowo-

Usługowa KRUSZYNEX 
Boś Stanisław 

ul. Nowa 1 
25-43 Konstantynów  
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Lp. Nazwa firmy Miejscowość/Adres Telefon 

19. 
Zakład Remontowo-Budowlany 

AMBROŹY Sp. J Wiesława Śliwi ńska,  
Kazimierz Ambroży 

Ul. Meissnera 1/3 lokal.222 
Biuro:00-264 Warszawa 

ul. Piekarska 20 
831 07 64 

20. KAN-POL  P.P.H.U 
Iwona Łosiewicz 

ul .Storczykowa 30 
20-143 Lublin  

21. ALGADER HOFMAN 
S p .z o. ul.Wólczyńska133,bud.11B 22 864 94 97; 

0603124853 

22. 
Przedsiębiorstwo  Produkcyjno 
Handlowo-Usługowe GRAMA 

Piotr Grabowski 

ul .Os Gen. St. Maczka17/5 
37-100 Łańcut 17 852 15 51 

23. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe 
DOM-BUD Wojciech Czajka 

ul. Krochmalna 42 
21-401 Lublin 81 532 00 07 

24. Zakład  Handlowo-Usługowy GONT  
Janusz Świerk 

ul .Berezowska 48 
21-560 Międzyrzec Podlaski  

25. KRYSMARK s .c. 
Anna i Krzysztof Firysiuk 

Biuro:21-017 Łęczna, 
ul. Staszica7/48 Zakład: 20-510 

Lublin, ul. Lipska 7 
 

26. 
Przedsiębiorstwo  Robót 

Termoizalacyjnych i Antykorozyjnych 
TERMOEXPORT 

Ul. Żurawia 24/7 
00-551 Warszawa 

821 34 67 
621 21 97 
621 40 64 
821 41 75 

27. 
P H –U „JUKO” 
Jerzy Szczukocki 

 

97-300 Piotrków Trybun. 
Ul. 1- go Maja 25 

44 732 69 63 
732 69 64 

28. 
ALBEKO Sieger Sp. J. 

 
87-510 Kotowy 
gm. Skrwilno 54 280 02 88 

29. Transport-Metalurgia 
Sp. z o.o. 

97-500 Radomsko 
ul. Reymonta 62 44 685 42 90 

30. BUDEXPOL 
A.Bukowski, K. Wójcik 

Kalinówka 166 
21-040 Świdnik 81 721 72 42 

31. PPHU 
ABBA-EKOMED Sp. z o.o. 

87-100 Toruń 
ul. Moniuszki 11/13 

56 654 86 70 
651 36 67 

32. R M PLETTAC 
Sp. z o.o. 

63-500 Ostrzeszów 
ul. Kościuszki 19 62 587 01 00 

33. P U Wodno-Budowlanych 
„WOD-BUD” Sp. z o.o. 

23-200 Kraśnik 
ul. Piłsudskiego 14 81 825 26 05 

34. GAJAWI PPHU 
Gabriel Rogut 

93-150 Łódź 
ul. Odyńca 24 

501 028 153 
42 688 43 70 

35. Przedsiębiorstwo EL-IN 
Sp. J. 

96-100 Skierniewice 
ul. Kościuszki 8 46 833 27 57 

36. Lub – Eko – Plus Wiesław Łukasik 
Lublin 

20-313Lublin 
ul. Łęczyńska 59/62 

81 745 20 94 
441 02 77 

37. 
Przeds. Usługowo Produkcyjne 

„WAKRO” Kopisto Jacek 
w Kwidzynie 

82-500 Kwidzyn 
ul. Słowackiego 16 

55 261 20 96 
601 712 428 

38 Hydrogeotechnika 
Sp. z o.o. Kielce 

25-116 Kielce 
ul. Ściegiennego 262 A 

41 348 60 60 
41 361 01 59 

39 
Zakład Remontowo – Budowlany 

Stanisław Romaniuk 
Biała Podlaska 

21-500 Biała Podlaska 
ul. Terebelska 60 A 83 344 27 49 

40 Zakład Usług Serwisowych 
EKO-JURA Herby 

42-284 Herby 
ul. Żeromskiego 10 

34 357 43 51 
693 111 007 
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Lp. Nazwa firmy Miejscowość/Adres Telefon 

41 „IR-BUD” Ireneusz Goławski 
Wojcieszkow 

21-411 Wojcieszków 
ul. Kleeberga 15 

25 755 41 11 
f. 797 13 27 

42 P.P.U. „TEMIPOL” 
Sp. z o.o. Katowice 

40-155 Katowice 
ul. Konduktorska 42 32 258 90 04 - 9 

42 P.P.W. „AWAT” 
Spółka z o.o. Warszawa 

01-476 Warszawa 
ul. Kaliskiego 9 

22 683 92 48 
f. 666 89 41 

43 ECO-POL 
Sp. z o.o. Pruszcz 

86-120 Pruszcz 
ul. Dworcowa 9 

tel/fax 
52 330 80 65 

44 ECO-POL Wschód 
Katarzyna Kwiatkowska 

21-500 Biała Podlaska 
ul. Francuska  53 509 529 133 

45 
AUTO-ZŁOM Bogusław Paź 

 
Przewłoka 46 

27-670 Łoniów 509512931 

46 
PPHU EKO-MIX 

 
50-950 Wrocław 

ul. Grabiszyńska 163 600 703 713 

47 GRESBUD 
Grzegorz Kasianiuk 

20-148 Lublin 
ul. Związkowa 10 

81 444 15 45 
504 199 661 

48 
ZUL s.c. 

Mikucewicz Małgorzata 
Mikucewicz Krzysztof 

21-500 Biała Podlaska 
ul. Żwirki i Wigury 10 B  

49 
Arcadis Ekokonrem Sp. z o.o. 

 

50-512 Wrocław 
ul. Tarnogajska 18 

oddz. Lublin 
ul. Księżycowa 13 

71 782 30 30 
f71 782 30 10 
81 534 13 90 
81 536 70 45 
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Załącznik nr 2 
 

Urząd Gminy Sosnówka 
Sosnówka 55 

21-518 Sosnówka 
INFORMACJA  

o wyrobach zawierających azbest 1)  i miejscu ich wykorzystania 

 
1. Miejsce, adres ..................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................. 

 
2. Właściciel, zarządca, użytkownik*........................................................................................................ 

a) osoba prawna – nazwa, adres ........................................................................................................ 

b) osoba fizyczna – nazwisko, imię, adres ......................................................................................... 

 
3. Tytuł własności .................................................................................................................................... 

4. Nazwa/rodzaj wyrobu2) ........................................................................................................................ 

5. Ilość (m2, tony)3) ................................................................................................................................... 

6. Przydatność do dalszej eksploatacji4) .................................................................................................. 

7. Przewidywany termin usunięcia wyrobu .............................................................................................. 

a) okresowej wymiany z tytułu zużycia5) ............................................................................................ 

b) całkowitego usunięcia...................................................................................................................... 

8. Inne, istotne informacje o wyrobach 6).................................................................................................. 
 

Data .................................... 
 

................................................ 
Podpis 

Wyjaśnienia: 
 

*- niepotrzebne skreślić 
 
1) Za wyrób zawierający azbest, uważa się  każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1% azbestu. 
2) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następująca klasyfikację: 
 

• płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie, 
• płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa, 
• rury i złącza azbestowo-cementowe, 
• izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest, 
• wyroby cierne azbestowo-kauczukowe, 
• przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione, 
• szczeliwa azbestowe, 
• taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki, 
• wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych, 
• papier i tektura, 
• inne wyroby zwierające azbest, oddzielnie niewymienione. 

 
3)   Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, spis z natury). 
4) Według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” – załącznik 1  

do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów  
i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649). 

5) Na podstawie corocznego rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dopuszczenia 
wyrobów zawierających azbest do produkcji lub wprowadzania na polski obszar celny. 

6) Np. informacje o oznaczenie na planie sytuacyjnym terenu. 
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Załącznik nr 3 
 

Urząd Gminy Sosnówka 
Sosnówka 55 

21-518 Sosnówka 
INFORMACJA  

o wyrobach zawierających azbest, 1)  których wykorzystywanie zostało zakończone 

 
1. Miejsce, adres...................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................. 

 

2. Właściciel, zarządca *........................................................................................................................... 

a) osoba prawna – nazwa, adres......................................................................................................... 

b) osoba fizyczna – nazwisko, imię, adres.......................................................................................... 

.............................................................................................................................................................. 

 

3. Tytuł własności .................................................................................................................................... 

4. Nazwa, rodzaj wyrobu2) ....................................................................................................................... 

5. Ilość (m2, tony)3) ................................................................................................................................... 

6. Rok zaprzestania wykorzystania wyrobów........................................................................................... 

7. Planowane usunięcie wyrobów............................................................................................................ 

a) sposób .............................................. .................................................................................................. 

b) przez kogo ........................................................................................................................................... 

a) termin ................................................................................................................................................... 

8.   Inne, istotne informacje4) ................................................................................................................... 

 

Data .................................... 
 

................................................ 
Podpis 

 
Wyjaśnienia: 
 

*- niepotrzebne skreślić 
1) Za wyrób zawierający azbest, uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1% azbestu. 
2) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następująca klasyfikację: 
 

• płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie, 
• płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa, 
• rury i złącza azbestowo-cementowe, 
• izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest, 
• wyroby cierne azbestowo-kauczukowe, 
• przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione, 
• szczeliwa azbestowe, 
• taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki, 
• wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych, 
• papier i tektura, 
• inne wyroby zwierające azbest, oddzielnie niewymienione. 

 
3) Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, spis z natury). 
4) Np. informacje o oznaczeniu na planie sytuacyjnym. 
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Załącznik nr 4 
 

Urząd Gminy w Sosnówce 
Sosnówka 55 

21-518 Sosnówka 
 
 

WNIOSEK 
O DOFINANSOWANIE UTYLIZACJI ETERNITU  

 
 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów 

zawierających azbest (tekst jednolity Dz. U z 2004 r. Nr 3, poz. 20 z późn. zm.) oraz 

rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.  

w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 

zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.) oraz w związku  

z koniecznością dokonania zmiany pokrycia dachowego o powierzchni ................... m2  

na obiekcie .................................................................................... stanowiącym moją własność, 

zlokalizowanym na działce nr ............................ w obrębie ewid. ..................................... 

Gmina Sosnówka, proszę o dofinansowanie utylizacji eternitu. 

Wymiana pokrycia dachowego nastąpiła w terminie............................................... 

 
 

.................................................. 
(podpis) 
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Załącznik nr 5 
OCENA 

stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest 
 
Nazwa miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej: 
 
..................................................................................................................................................................................... 
 
Adres miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej: 
 
..................................................................................................................................................................................... 
 
Rodzaj zabudowy1): .................................................................................................................................................... 
 
Numer działki ewidencyjnej2): ................................................................................................................................... 
 
Numer obrębu ewidencyjnego2): ................................................................................................................................ 
 
Nazwa, rodzaj wyrobu3): ............................................................................................................................................ 
 
Ilość wyrobów4): ......................................................................................................................................................... 
 
Data sporządzenia poprzedniej oceny5): ..................................................................................................................... 
  

Grupa/ 
nr Rodzaj i stan wyrobu Punkty Ocena 

1 2 3 4 

I  Sposób zastosowania azbestu   

1 Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret) 30  

2 Tynk zawierający azbest 30  

3 Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1 000 kg/m3) 25  

4 Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne) 10  

II  Struktura powierzchni wyrobu z azbestem   

5 Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien 60  

6 
Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona 
struktura włókien 

30  

7 
Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych 
ubytkach 

15  

8 Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń 0  

III  Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem   

9 Wyrób jest przedmiotem jakichś prac 30  

10 Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m) 15  

11 Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne 10  

12 Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne 10  

13 Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne 0  

IV  Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych   

14 Bezpośrednio w pomieszczeniu 30  

15 Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem 25  

16 W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne) 25  

17 Na zewnątrz obiektu (np. tynk) 20  

18 Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne) 10  

19 
Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną 
powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym 

5  
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1 2 3 4 
 

20 
Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń 
mieszkalnych)  

0  

V Wykorzystanie miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej   

21 Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców 40  

22 Stałe lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy)  30  

23 Czasowe (np. domki rekreacyjne)  15  

24 Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki)  5  

25 
Nieużytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, 
wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje)  

0  

SUMA PUNKTÓW OCENY    

STOPIEŃ PILNOŚCI    

  
UWAGA:  W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie zostanie 
wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup, należy uwzględnić tylko pozycję  
o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności: 
 
Stopień pilności I     od 120 punktów 

wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie 

Stopień pilności II     od 95 do 115 punktów 

wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku 

Stopień pilności III     do 90 punktów 

wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat 
 
 
 
 
.....................................................             ....................................................... 

Oceniający                                                                                        Właściciel/Zarządca 
(nazwisko i imię)                                                                                              (podpis) 

 
 
 
................................................            ....................................................... 
        (miejscowość, data)                                                                                                                (adres lub pieczęć z adresem) 
 

 
 

Objaśnienia: 
1)  Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny. 
2)  Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu. 
3)  Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację: 

–  płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie, 
–  płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa, 
–  rury i złącza azbestowo-cementowe, 
–  izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest, 
–  wyroby cierne azbestowo-kauczukowe, 
–  przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione, 
–  szczeliwa azbestowe, 
–  taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki, 
–  wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych, 
–  papier, tektura, 
–  inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie. 

4)  Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m2, m3, mb). 
5)  Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać „pierwsza ocena”. 

 


