
UCHWAŁA Nr XXVII/183/2009 

RADY GMINY OBRYTE 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 

w sprawie przyjęcia „Program usuwania azbestu dla Gminy Obryte na lata 2009-2019 z perspektywą  

do 2032 roku”. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. 

Nr 142, poz. 1591 z póňn. zm.), art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Ņrodowiska 

(Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z póňn. zm.), w związku z art. 14 ust 6, art. 15 ust. 7a ustawy z dnia 27 kwiet-

nia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z póňn. zm.) – Rada Gminy Obryte uchwala, co nastę-

puje: 

§ 1. Uchwala się „Program usuwania azbestu dla Gminy Obryte na lata 2009-2019 z perspektywą do 

2032 roku” w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obryte. 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy: 

Sławomir Podpora 

 

 

Załącznik 

do uchwały nr XXVII/183/2009 

Rady Gminy Obryte 

z dnia 29 grudnia 2009r. 

 

 

PROGRAM USUWANIA AZBESTU 

DLA GMINY OBRYTE 

na lata 2009-2019 z perspektywą do 2032 roku 

 

Wstęp 

Popularny „azbest" jest ogólną nazwą handlową szerokiej grupy minerałów w formie włóknistej, do której 

naleŊeć mogą: 

- chryzotyl (azbest biały); 

- krokidolit (azbest niebieski); 

- azbest gruenerytowy (amozyt, azbest brązowy); 

- azbest aktynolitowy; 

- azbest antofilitowy; 

- azbest tremolitowy. 

Chemicznie są to uwodnione krzemiany metali, w zaleŊnoņci od jego rodzaju wyróŊnić moŊna kilka rodza-

jów, charakteryzujących się róŊnym stopniem szkodliwoņci dla organizmu człowieka. Najgroňniejszy jest 

azbest niebieski (krokidolit), natomiast największe zastosowanie przemysłowe ma azbest biały (chryzotyl), 

następnie azbest niebieski oraz brązowy (amosyt). Obecnie uŊywana greckiego pochodzenia nazwa 

„azbest”, odzwierciedla cechy związane z jego odpornoņcią na ogień. Azbest, czyli „niegasnący" jest nazwą 

stosowaną w języku angielskim, niemieckim i wielu innych. 

Azbest ma teŊ bogatą historię. Ze wglądu na swoje cenne cechy jak miękkoņć, giętkoņć, odpornoņć na 

ogień, postrzegany był w czasach staroŊytnych, jako jedwab tajemniczego ņwiata minerałów. Nadawano 

mu wiele nazw, znany był m.in. jako kamień bawełniany, czy len kamienny, skalny oprzęd, płótno niepalne. 

W ņredniowieczu alchemicy przypisywali mu właņciwoņci magiczne twierdząc, Ŋe stanowi on owłosienie 

ogniotrwałych salamander. 



Stosowanie azbestu okreņlono juŊ na ok. 4500 lat temu na podstawie wykopalisk dokonanych w Finlandii. 

W Europie Południowej znany jest od ponad 2500 lat. Wzmianki w róŊnego rodzaju kronikach ņwiadczą, Ŋe 

azbest od XV do XIX wieku był dodawany do róŊnorodnych surowców w celu uzyskania m.in., knotów do 

ņwiec, niepalnego papieru, skóry, a takŊe do wyrobów tekstylnych np. tkanin na płaszcze wojskowe. 

W końcu XIX wieku rozpoczęto wydobywanie azbestu na skalę przemysłową, początkowo w Kanadzie, na-

stępnie w Rosji. Dalsze kopalnie powstawały w Afryce na obszarach obecnej RPA. Po roku 1910 nastąpił 

szereg dalszych odkryć i eksploatacji złóŊ w róŊnych rejonach ņwiata. 

W latach 60 - tych ubiegłego stulecia przełomem było wykorzystanie azbestu do wyrobu niepalnej papy, 

zwłaszcza w okresie, gdy poŊary budynków były prawdziwą plagą. W pierwszych latach ubiegłego stulecia 

mieszaniny azbestu i cementu wkroczyły do przemysłu materiałów budowlanych w postaci lekkich i wy-

trzymałych płyt, znanych, jako eternit. 

Znajdowały one teŊ zastosowanie, jako okładziny ņcienne oraz wytłaczane panele do dekoracji ņcian i sufi-

tów. 

Minerał stał się jeszcze bardziej popularny dzięki silnikom parowym, których niezbędnym elementem, pod-

danym działaniom gorącej pary były róŊnego typu szczeliwa i uszczelki. Azbest w połączeniu z gumą w peł-

ni spełniał oczekiwania konstruktorów. 

Dzięki wspomnianym niepowtarzalnym właņciwoņciom azbest był wykorzystywany, jako surowiec w ponad 

3000 opisanych technologii. Początkowo, stosowany był do produkcji wyrobów azbestowo - cementowych, 

wyrobów włókienniczych, przędzy, sznurów, szczeliw, wyrobów ciernych, takich jak klocki hamulcowe, tar-

cze sprzęgłowe, wyrobów hydroizolacyjnych: lepiki, papy dachowe, płytki podłogowe, do filtrów w przemy-

ņle piwowarskim i farmaceutycznym oraz masek przeciwgazowych i przeciwpyłowych. 

Pomimo udowodnionego działania chorobotwórczego uznawany za mniej szkodliwy od krokidolitu nadal 

pozostaje, np. w USA, waŊnym elementem wielu technologii o kluczowym znaczeniu m.in. jest stosowany 

w amerykańskim programie wahadłowców kosmicznych, których silniki rakietowe pokrywane są osłoną 

impregnowaną azbestem, a takŊe w przemyņle okrętowym. 

Historia azbestu zatoczyła więc koło począwszy od zachwytu połączonego z przypisywaniem mu właņciwo-

ņci magicznych w czasach staroŊytnych, róŊnorodnego wykorzystywania ogromnych iloņci surowca na ska-

lę przemysłową w pierwszej połowie poprzedniego wieku, do całkowitego zakazu jego zastosowań w wielu 

krajach ņwiata w latach 90-tych. 

W Polsce zuŊycie azbestu do celów przemysłowych w latach 70-tych XX wieku wynosiło około 100 rys. ton 

w ciągu roku, z czego 90% importowane głównie ze Związku Radzieckiego, a około 10% RPA. Liczbę osób 

zatrudnionych w zakładach przerabiających azbest szacowano w tym okresie na około 10 tys. W latach 80-

tych poprzedniego stulecia zuŊycie azbestu wynosiło około 60 tys. ton rocznie, a zatrudnienie zmniejszyło 

się do około 4 tys. osób, aby w 1991r. zmniejszyć się do 30 tys. ton. W połowie lat 80-tych ubiegłego wieku 

zuŊycie azbestu w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiło w Polsce 1,7 kg (16 miejsce w ņwiecie), a najwięk-

sze zuŊycie było w ZSRR - 8,3 kg na mieszkańca. Około 65% azbestu zuŊywano do produkcji wyrobów azbe-

stowo-cementowych. W latach 60-tych w Polsce rozpoczęły produkcję cztery duŊe zakłady wyrobów azbe-

stowo-cementowych, co spowodowało wzrost jego zuŊycia. Głównym surowcem stosowanym do produkcji 

wyrobów azbestowo-cementowych był azbest chryzotylowy, jednakŊe do połowy lat 80-tych do produkcji 

rur ciņnieniowych stosowane były takŊe inne odmiany. Łączne zuŊycie azbestu do produkcji wyrobów azbe-

stowo-cementowych w Polsce po II wojnie ņwiatowej do 1993r. szacowano na około 1,4 min ton. Prawie 

72% (około 60 tys. ton) ogólnej iloņci azbestu krokidolitowego stosowanego w Polsce w latach 1959-1984 

zuŊywał tylko jeden zakład produkujący rury ciņnieniowe o duŊej ņrednicy. 

W Polsce zaprzestano od 1985r. stosowania azbestu krokidolitowego. Natomiast od dnia 19 czerwca 1999r. 

obowiązująca ustawa o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. RP z dnia 28 sierpnia 

1997r. Nr 101, poz. 628) stanowi, iŊ Minister Gospodarki w porozumieniu z Ministrem Ochrony Ņrodowiska, 

Zasobów Naturalnych i Leņnictwa okreņla corocznie wykaz wyrobów zawierających azbest dopuszczonych 

do produkcji oraz wprowadzenia na polski obszar celny. 

Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania programu usuwania azbestu dla gminy Obryte na lata 2009-2019 jest poprawa warun-

ków Ŋycia mieszkańców poprzez doprowadzenie do stopniowej eliminacji wyrobów zawierających azbest z 

terenu gminy. Opracowanie to jest jednoczeņnie skutkiem przyjęcia przez Polskę Rezolucji z dnia 19 czerwca 

1997 w sprawie przyjęcia programu wycofywania azbestu z gospodarki (M.P. Nr 38, poz. 373), realizacji 

ustawy z dnia 19 czerwca 1997 o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 101, poz. 628 



z póňn. zm.) oraz programów usuwania azbestu na poszczególnych szczeblach samorządowych, od krajo-

wego, poprzez wojewódzki do powiatowego. 

Zakres programu obejmuje przyczyny i podstawy do koniecznoņci ustalenia programu, opis sytuacji zwią-

zanej z obecnoņcią azbestu na terenie gminy oraz plan działań naprawczych łącznie z ofertą pomocową 

gminy w stosunku do mieszkańców decydujących się na usunięcie szkodliwego materiału z pokryć dacho-

wych. Pomoc ta ma na celu podwyŊszenie ņwiadomoņci oraz powinna stanowić zachętę do podejmowania 

tego typu działań. 

Podstawy prawne 

Ustawa z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 101, poz. 

628 z 1998r. z póňn. zm.) - zakazuje wprowadzania na polski obszar celny azbestu, wyrobów zawierających 

azbest, produkcji wyrobów zawierających azbest oraz obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi azbest. 

Zgodnie z ustawą produkcja płyt azbestowo-cementowych została zakończona we wszystkich zakładach w 

1998r., a od 1999r. nastąpił zakaz obrotu tymi płytami. Ustawa ta praktycznie zamknęła okres stosowania 

wyrobów zawierających azbest w Polsce. Pozostaje natomiast problem sukcesywnego usuwania zuŊytych 

wyrobów w sposób niezagraŊający zdrowiu ludzi i zanieczyszczeniu ņrodowiska. 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z póňn. zm.) – okreņla zasady 

postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę Ŋycia i zdrowia ludzi oraz ochronę ņrodowiska 

zgodnie z zasadą zrównowaŊonego rozwoju, a w szczególnoņci zasady zapobiegania powstawaniu odpa-

dów i ich negatywnego oddziaływania na ņrodowisko, a takŊe odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. W 

ustawie okreņlone są obowiązki wytwórców i posiadaczy odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych. 

Ustawa reguluje całokształt spraw administracyjnych związanych z postępowaniem przy zbieraniu, trans-

porcie, odzysku, unieszkodliwianiu, w tym składowaniu odpadów, a takŊe wymagań technicznych i organi-

zacyjnych dotyczących składowisk odpadów. Ustawa wprowadziła obowiązek opracowywania Planów go-

spodarki odpadami na szczeblu: krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118). Zawiera 

zapis mający zastosowanie w przypadkach występowania azbestu. Art. 30 ust. 3 stanowi: właņciwy organ 

moŊe nałoŊyć w drodze decyzji obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie okreņlonego obiektu lub 

robót budowlanych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 tego art. jeŊeli ich realizacja 

moŊe naruszyć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować: zagro-

Ŋenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia, pogorszenie stanu ņrodowiska lub stanu zachowania zabytków, po-

gorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych, wprowadzenie, utrwalenie, bądň zwiększenie ograniczeń lub 

uciąŊliwoņci dla terenów sąsiednich. 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony ņrodowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z póňn. zm.) - 

okreņla zasady ochrony ņrodowiska i warunki korzystania z jego zasobów z uwzględnieniem wymagań 

zrównowaŊonego rozwoju. Zawiera postanowienia dotyczące m.in.: państwowego monitoringu ņrodowi-

ska, jako systemów pomiarów, ocen i prognoz stanu ņrodowiska oraz gromadzenia, przetwarzania i rozpo-

wszechniania informacji o ņrodowisku, opracowania prognoz oddziaływania na ņrodowisko, w tym gospo-

darki odpadami, a takŊe programów wojewódzkich zmierzających do przestrzegania standardów jakoņci 

ņrodowiska, ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem, sposobu postępowania z substancjami stwarzają-

cymi szczególne zagroŊenie dla ņrodowiska kar i odpowiedzialnoņci za nieprzestrzeganie zasad i przepisów 

dotyczących ochrony ņrodowiska, koniecznoņci oznaczenia instalacji lub urządzeń, w których był lub jest 

wykorzystywany azbest oraz miejsc, w których się on znajduje. 

Ustawa z 27 Lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony ņrodowiska, ustawy o odpadach oraz 

zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085 z póňn. zm.) - reguluje tryb postępowania oraz obowiązki 

podmiotów okreņlonych ustawą. W art. 54 odnosi się do odpowiednich zapisów ustawy z 19 czerwca 1997r. 

o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. Ustawa udziela delegacji ministrowi właņciwemu do 

spraw gospodarki, do okreņlenia w drodze rozporządzenia w porozumieniu z ministrami właņciwymi do 

spraw: wewnętrznych, transportu i ņrodowiska - sposobów i warunków bezpiecznego uŊytkowania i usu-

wania wyrobów zawierających azbest. 

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz. 84 z póňn. 

zm.) - reguluje problematykę dotyczącą substancji i preparatów chemicznych w tym niebezpiecznych. Okre-

ņla warunki, zakazy lub ograniczenia produkcji, wprowadzania do obrotu lub stosowania substancji i prepa-

ratów chemicznych w celu ochrony przed szkodliwym wpływem tych substancji i preparatów na zdrowie 

człowieka lub na ņrodowisko. 



Ustawa z dnia 28 paňdziernika 2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 199, poz. 

1671) - okreņla zasady przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, wymagania w stosunku do kierow-

ców i innych osób wykonujących czynnoņci związane z tym przewozem oraz organy właņciwe do sprawo-

wania nadzoru i kontroli w tych sprawach. Przy przewozach materiałów niebezpiecznych w kraju obowiązu-

ją przepisy zawarte w załącznikach A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu 

drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) -jednolity tekst umowy ADR (Dz.U. z 1999r. Nr 30, poz. 287). 

Przepisy umowy ADR oraz ustawy okreņlają warunki załadunku i wyładunku oraz przewozu odpadów nie-

bezpiecznych na składowisko. Pojazdy powinny być zaopatrzone w ņwiadectwo dopuszczenia pojazdu do 

przewozów materiałów niebezpiecznych wydane przez upowaŊnioną stację kontroli pojazdów, zaņ kierowcy 

pojazdów winni być przeszkoleni w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych. 

Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie dopuszczanych stęŊeń i 

natęŊeń czynników szkodliwych da zdrowia, wydzielonych przez materiały budowlane, urządzenia i 

e/cementy wyposaŊenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (MP Nr 19, poz. 231) – okreņla 

jako niedopuszczalny dodatek azbestu w materiałach budowlanych z terminem obowiązywania od dnia 1 

stycznia 1997r.  

Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie dopuszczenia wyrobów zawierających azbest do produkcji 

lub wprowadzania na polski obszar cenny (z 1998r. Dz.U. Nr 44, poz. 268, z 1999r. Nr 25, poz. 222, z 2000r. 

Nr 15, poz. 188, z 2001r. Nr 10, poz. 77, z 2002r. Nr 1, poz. 11, z 2003r. Nr 5, poz. 50). Zgodnie z ustawą z 19 

czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, Minister właņciwy do spraw gospo-

darki w porozumieniu z Ministrem właņciwym do spraw ochrony ņrodowiska, okreņla corocznie w drodze 

rozporządzenia, na wniosek producenta lub innego podmiotu wprowadzającego na polski obszar celny 

wyroby zawierające azbest wykaz wyrobów dopuszczonych do produkcji lub wprowadzenia na polski ob-

szar celny spoņród wyrobów okreņlonych w załączniku nr 1 do ustawy. W załączniku tym znajdują się: płyty 

uszczelniające azbestowo-kauczukowe, uszczelki z tych płyt, azbest włóknisty. 

Są to wyroby, które ze względów technicznych i technologicznych nie moŊna jeszcze w wielu przypadkach 

zastąpić wyrobami bezazbestowymi. Dotyczy to przede wszystkim wyrobów o specjalnym przeznaczeniu 

dla potrzeb, m.in. przemysłu chemicznego, rafineryjnego i energetyki. 

Rozporządzenie Ministra Ņrodowiska z 27 wrzeņnia 2001r. w sprawie katabgu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 

1206) - zamieszcza rodzaje odpadów zawierających azbest na liņcie odpadów niebezpiecznych w nw. gru-

pach i podgrupach z przypisanym kodem klasyfikacyjnym: 

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 konstrukcyj-

nego (np. azbest) włącznie z pustymi pojemnikami ciņnieniowymi, 

01 11 * - okładziny hamulcowe zawierające azbest, 

02 12* - zuŊyte urządzenia zawierające azbest, 

06 01* - materiały izolacyjne zawierające azbest, 

06 05* - materiały konstrukcyjne zawierające azbest, (* - oznacza odpady niebezpieczne). 

Rozporządzenie Ministra Ņrodowiska z dnia 14 lutego 2006r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych 

na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. Nr 30, poz. 213) - okreņla wzory dokumentów stosowanych do pro-

wadzenia iloņciowej i jakoņciowej ewidencji odpadów celem zapewnienia kontroli ich przemieszczania. Do 

prowadzenia ewidencji odpadów obowiązani są posiadacze odpadów, w tym takŊe wytwórcy odpadów. 

Ewidencję odpadów prowadzi się za pomocą dwóch dokumentów: karty ewidencji odpadów oraz karty 

przekazania odpadów. Karta przekazania odpadu wypełniana jest w dwóch egzemplarzach - przez posiada-

cza przekazującego odpady na rzecz innego posiadacza odpadów. Posiadacz odpadów, który odpady 

przejmuje (np. zarządzający składowiskiem odpadów) zobowiązany jest do potwierdzenia na karcie przeka-

zania odpadu fakt przyjęcia odpadu. Karty informacyjne słuŊą do naliczania opłat za umieszczenie w danym 

roku odpadów na składowisku wnoszonych na rachunek dystrybucyjny urzędu marszałkowskiego właņci-

wego ze względu na miejsce składowania odpadów. 

Rozporządzenie Ministra Ņrodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów 

formularzy słuŊących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz.U. Nr 152, poz. 



1737) - okreņla wzory formularzy do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia odpowiednich 

danych. 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyŊszych do-

puszczanych stęŊeń i natęŊeń czynników szkodliwych dla zdrowia w ņrodowisku pracy (Dz.U. Nr 217, poz. 

1833) - okreņla najwyŊsze dopuszczalne stęŊenia w ņrodowisku pracy - pyłów zawierających azbest: 

pyły zawierające azbest chryzotyl -1,0 mg/m3, 

włókna respirabilne - 0,2 włókien w cm3, 

pyły zawierające azbest krokidolit - 0,5mg/m3, 

włókna respirabilne - 0,2 włókien w cm3. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie zakresu i sposobu stosowana 

przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 236, poz. 1986 z póňn. zm.). 

Przepisy o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych stosuje się odpowiednio do transportu odpa-

dów niebezpiecznych spełniających okreņlone w tych przepisach kryteria klasyfikacyjne dla zaliczenia ich do 

jednej z klas towarów niebezpiecznych. Przy przewozach materiałów niebezpiecznych w kraju obowiązują 

przepisy zawarte w załącznikach A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu 

drogowego towarów niebezpiecznych ADR -jednolity tekst umowy ADR (Dz.U. z 1999r. Nr 30, poz. 287). 

Odpady zawierające azbest pochodzące z budowy, remontu i demontaŊu obiektów budowlanych oraz od-

pady izolacyjne zawierające azbest zgodnie z ADR zaliczone zostały do klasy 9 - róŊne materiały i przedmio-

ty niebezpieczne, z czego wynikają okreņlone wymagania przy ich transporcie. Posiadacz odpadów zawiera-

jących azbest, który prowadzi działalnoņć w zakresie zbierania lub transportu odpadów, obowiązany jest do 

uzyskania zezwolenia na prowadzenie tej działalnoņci. Zgodnie z ustawą o odpadach zezwolenie wydaje, w 

drodze decyzji starosta, właņciwy ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania posiadacza odpadów. 

Transportujący odpady niebezpieczne obowiązany jest do posiadania karty ewidencji odpadu, dokumentu 

obrotu odpadami niebezpiecznymi i dokumentu przewozowego materiałów niebezpiecznych wg wymagań 

ADR. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2002r. w sprawie kursów dokształcających dla 

kierowców pojazdów przewoŊących towary niebezpieczne (Dz.U. Nr 236, poz. 1987 z póňn. zm.). Okreņla 

szczegółowe wymagania w stosunku do podmiotów prowadzących kursy dokształcające oraz wzory zezwo-

leń na ich powadzenie. Kierowca wyznaczony do przewozu odpadów zawierających azbest obowiązany jest 

posiadać ņwiadectwo ukończenia kursu dokształcającego kierowców pojazdów przewoŊących materiały 

niebezpieczne, wydane przez jednostkę upowaŊnioną przez marszałka województwa. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie ņwiadectwa dopuszczenia pojaz-

du do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 237, poz. 2011) – okreņla szczegółowe wa-

runki i tryb wydawania ņwiadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu towarów niebezpiecznych, jego 

wzór i sposób wypełnienia. 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 wrzeņnia 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za 

korzystanie ze ņrodowiska (Dz.U. Nr 161, poz. 1335) - zmienia w istotny sposób (obniŊa) stawki opłaty za 

umieszczenie odpadów zawierających azbest na składowisku. Od 1 stycznia 2003r. są to następujące opłaty: 

06 07 01 * - odpady azbestowe z elektrolizy - 40,70zł/t 

06 13 04* - odpady z przetwarzania azbestu - 40,70zł/t 

10 11 81* - odpady zawierające azbest (z hutnictwa szkła) - 40,70zł/t 

10 13 09* - odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-azbestowych - 40,70zł/t 

01 11* - opakowania z metali zawierające niebezpieczne, porowate elementy, wzmocnienia konstrukcyjne-

go (np. azbest) włącznie z pustymi pojemnikami ciņnieniowymi - 40,70zł/t 

01 11 * - okładziny hamulcowe zawierające azbest - 40,70zł/t 

02 12* - zuŊyte urządzenia zawierające azbest - 40,70zł/t 

06 01* - materiały izolacyjne zawierające azbest - 16,01zł/t 

17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawierające azbest 16,01zł/t. 

Rozporządzenie Ministra Ņrodowiska z dnia 9 paňdziernika 2002r. w sprawie sposobu przedkładania woje-

wodzie informacji o rodzaju, moņci i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagro-



Ŋenie dla ņrodowiska (Dz.U. Nr 175, poz. 1439) - okreņla terminy, sposoby przedkładania wojewodzie przez 

organa władz samorządowych informacji o rodzaju, iloņci i miejscu występowania azbestu oraz wyrobów 

zawierających azbest. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpie-

czeństwa i ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126) - okreņla za-

kres i formę informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz szczegółowy zakres rodzajów robót budowlanych stwarzających zagroŊenia bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi (wyroby zwierające azbest). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 paňdziernika 2003r. w sprawie 

wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania in-

stalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz.U. Nr 192, poz. 1876). Rozporządze-

nie Rady Ministrów z dna 9 listopada 2004r. w sprawie okreņlenia rodzajów przedsięwziąć mogących zna-

cząco oddziaływać na ņrodowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przed-

sięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na ņrodowisko (Dz.U. 2004r. Nr 257, poz. 2573 z póňn. 

zm.). Sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na ņrodowisko wymaga transport lub uniesz-

kodliwianie azbestu lub produktów zawierających azbest w iloņci nie niŊszej 200 ton rocznie. 

Rozporządzenie Ministra Ņrodowiska z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie wartoņci odniesienia dla niektórych 

substancji w powietrzu (Dz. U z 2003r. Nr 1, poz. 12). Wartoņć odniesienia dla azbestu (włókna na m3) wy-

nosi uņredniona 2350 ug/m3 w ciągu godziny i 250 ug/m3 dla roku kalendarzowego. Rozporządzenie Mini-

stra Ņrodowiska z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie zakresu, czasu i sposobu oraz warunków prowadzenia 

monitoringu składowisk odpadów (Dz.U. Nr 220, poz. 1858). Przepisy rozporządzenia nie stosuje się do 

składowiska odpadów materiałów izolacyjnych oraz konstrukcyjnych zawierających azbest oraz składowi-

ska odpadów obojętnych. 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 paňdziernika 2002r. w sprawie rodzajów odpadów, które 

mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz.U. Nr 191, poz. 1595). W sposób nieselektywny mogą 

być składowane odpady: 17 06 01* - materiały izolacyjne zawierające azbest, 17 06 05* - materiały kon-

strukcyjne zawierające azbest. Oznacza to, Ŋe odpady obu rodzajów mogą być składowane wspólnie, na 

tym samym składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Natomiast nie wolno tych odpa-

dów mieszać i składować z innymi odpadami niebezpiecznymi. 

Rozporządzenie Ministra Ņrodowiska z dnia 24 marca 2003r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczą-

cych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składo-

wisk odpadów (Dz.U. Nr 61, poz. 549). Okreņla m.in. wymagania dotyczące składowania dla odpadów za-

wierających azbest, wymienionych w katalogu odpadów oznaczonych kodami: 17 06 01* i 170605*. 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Poetyki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposo-

bów i warunków bezpiecznego uŊytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 Nr 71, 

poz. 649). Okreņla obowiązki wykonawcy prac polegających na bezpiecznym uŊytkowaniu i usuwaniu wy-

robów zawierających azbest sposoby i warunki bezpiecznego uŊytkowania oraz usuwania wyrobów zawie-

rających azbest; warunki przygotowania do transportu i transportu wyrobów i odpadów zawierających 

azbest do miejsca ich składowania; wymagania, jakim powinno odpowiadać oznakowanie wyrobów i od-

padów zawierających azbest. 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 paňdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w 

zakresie bezpiecznego uŊytkowania takich wyrobów (Dz.U. z 2005r. Nr 216, poz. 1824) Okreņla obowiązki 

pracodawcy zatrudniającego pracowników przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2005r. w sprawie wzoru ksiąŊeczki badań profilaktycz-

nych da osoby, która była lub jest zatrudniona w warunkach naraŊenia zawodowego w zakładach stosują-

cych azbest w procesach technologicznych, sposobu jej wypełnienia i aktualizacji (Dz.U. z 2005r. Nr 13, poz. 

109). Pracodawca, który zatrudnia lub zatrudniał osobę w warunkach naraŊenia zawodowego na działanie 

pyłów zawierających włókna azbestu, wpisuje i aktualizuje w ksiąŊeczce badań profilaktycznych tej osoby 

dane osobowe wraz z danymi dotyczącymi okresu zatrudnienia w warunkach naraŊenia na pył azbestu oraz 

szczegółowe parametry tego naraŊenia. 

Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie dopuszczalnych stęŊeń i 

natęŊeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielonych przez materiały budowlane, urządzenia i 

e/cementy wyposaŊenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M. P. Nr 19, poz. 23). Program 

usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski - przyjęty przez Radę 

Ministrów w dniu 14 maja 2002r. Okreņla główne kierunki działania w okresie 30-tu lat, potrzebne ņrodki na 



realizację "Programu...", a takŊe podaje szacunkowe iloņci wyrobów zawierających azbest w całym kraju 

oraz poszczególnych województwach. 

Programu oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032", przyjęty przez Radę Ministrów 14 lipca 2009r. 

Główne cele Programu to: 

- usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest; 

- minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnoņcią azbestu na terytorium 

kraju; 

- likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na ņrodowisko. 

Program tworzy nowe moŊliwoņci, m.in.: 

składowanie odpadów azbestowych na składowiskach podziemnych, wdraŊanie nowych technologii umoŊ-

liwiających unicestwianie włókien azbestu, pozostawianie w ziemi - w dopuszczonych prawem przypadkach 

- wyrobów azbestowych wycofanych z uŊytkowania. 

Ponadto Program przewiduje: 

- do 2012 roku przeprowadzenie pełnej i rzetelnej inwentaryzacji oraz ustalenie rozmieszczenia terytorial-

nego azbestu i wyrobów zawierających azbest; 

- utworzenie i uruchomienie elektronicznego Systemu Informacji Przestrzennej do monitoringu usuwania 

wyrobów zawierających azbest; 

- podjęcie prac legislacyjnych umoŊliwiających egzekwowanie obowiązków nałoŊonych na podmioty fi-

zyczne i prawne oraz zasilanie danymi elektronicznego systemu monitorowania realizacji Programu; 

- zwiększenie zaangaŊowania administracji samorządowej, szczególnie gmin. 

Charakterystyka Gminy Obryte 

Gmina Obryte to gmina wiejska połoŊona w województwie mazowieckim, w powiecie pułtuskim. W latach 

1975-1998 gmina połoŊona była w województwie ostrołęckim. Siedziba gminy to Obryte. 

DANE DLA GMINY (2007, GUS) 

Ludnoņć 

5.06 tys. 

9.84% ludnoņci powiatu 

w tym: 

- w miastach: 0.00%  

zaludnienie: 36 mieszk./km2 

Powierzchnia 

139.73 km2 

16.86% powierzchni powiatu 

w tym: 

- uŊytki rolne: 57.00% 

- uŊytki leņne: 38.00% 

W gminie występuje w większoņci zabudowa jednorodzinna. 

Szkodliwość azbestu dla zdrowia ludzkiego 

Azbest jest szeroką grupą minerałów w formie włóknistej. Ze względu na swoje doskonałe właņciwoņci, 

przede wszystkim odpornoņć na czynniki chemiczne (kwasy, zasady, sole) i fizyczne (skrajne temperatury), 

wytrzymałoņć (ogniotrwały oraz elastycznoņć i spręŊystoņć był popularnym materiałem stosowanym od 

wielu lat głownie jako element materiałów budowlanych, przede wszystkim pokryć dachowych oraz rur, 

wczeņniej równieŊ jako okładziny szczęk hamulcowych, a nawet w ņrodkach ochrony układu oddechowego 

przed pyłami. 



Od kilkudziesięciu juŊ lat znana jest szkodliwoņć azbestu, stąd liczne wymagania prawne zabraniające pro-

dukcji i uŊytkowania wyrobów z zawartoņcią azbestu oraz nakazy usuwania i zamiany na bezpieczniejsze 

materiały. 

RównieŊ usuwanie obecnego jeszcze azbestu nie jest kwestią łatwą. NaleŊy stosować odpowiednie ņrodki 

ochrony, trzymać się okreņlonych procedur i zachowywać ostroŊnoņć. Usunięty azbest musi być równieŊ 

zagospodarowany w odpowiedni, bezpieczny sposób. W chwili obecnej najczęņciej jest składowany na 

składowiskach odpadów niebezpiecznych, ale znaczenia nabiera równieŊ nowoczesna metoda utylizacji 

oparta na unieszkodliwianiu róŊnych rodzajów odpadów niebezpiecznych w wysokiej temperaturze. Meto-

da ta jest jednoczeņnie bezpieczna dla ludzi i ņrodowiska. Pozwala teŊ na utylizację odpadów azbestowych 

zanieczyszczonych olejami z PCB, farbami czy lakierami, których składowanie jest zabronione. Szkodliwoņć 

azbestu dla zdrowia ludzkiego wiąŊe się wyłącznie z wdychaniem włókien zawieszonych w powietrzu. W 

związku z tym, dopóki włókna są związane i nie następuje ich uwolnienie do powietrza, wyroby z zawarto-

ņcią azbestu nie powinny wywierać negatywnego wpływu na zdrowie człowieka. Jednoczeņnie na moŊli-

woņć i rodzaj wywołanej patologii ma wpływ rodzaj azbestu oraz wymiary i stęŊenie włókien, jak równieŊ 

czas naraŊenia. 

Rzeczywista agresywnoņć biologiczna zgromadzonego w płucach azbestu zaleŊy od stopnia penetracji, licz-

by włókien oraz ich fizycznych cech, przede wszystkim ņrednicy. Za ņrednice graniczne uwaŊa się 3 µm i 5 

um. Włókna cienkie, poniŊej 3 µm przenoszą się łatwiej i dalej w układzie oddechowym, a grubsze, powyŊej 

5 µm osadzają się wyŊej w tym układzie. Największe zagroŊenie stanowią włókna o ņrednicy poniŊej 3 µm i 

długoņci powyŊej 5 µm, przy stosunku długoņć: gruboņć przynajmniej 3:1. Są to tzw. włókna respirabilne, 

trwale występujące w powietrzu i przedostające się z nim do pęcherzyków płucnych. NaraŊenie na wpływ 

azbestu moŊe mieć skutek w postaci: 

- azbestozy (pylicy azbestowej), 

- zmian opłucnowych, 

- nowotworowych zmian płuc, 

- międzybłoniaków opłucnej i otrzewnej. 

Najczęņciej występującym w przypadku naraŊenia przemysłowego najczęņciej występują azbestozy. W la-

tach 1976-96 zanotowano ich 1314 przypadków. W Europie juŊ w XXI w. rocznie odnotowuje się nadal wiele 

tysięcy przypadków ņmiertelnych w wyniku wczeņniejszych kontaktów z azbestem. Jednak jeŊeli weňmie się 

pod uwagę czas dojrzewania choroby okreņlany wg róŊnych ňródeł na 30 a nawet na 60 lat, moŊna załoŊyć, 

iŊ liczba zachorowań będzie rosła jeszcze przez długi czas. 

Poza osobami naraŊonymi na wpływ azbestu z zanikającego przemysłu, istnieje wciąŊ zagroŊenie komunal-

ne: z uszkodzonych pokryć dachowych i elewacyjnych oraz z „dzikich" wysypisk odpadów. Wtedy najczęst-

szym efektem są zmiany międzybłoniakowe i inne nowotworowe. Dodatkowo zagroŊenie to moŊe się 

zwiększać poprzez przeprowadzanie procesu usuwania azbestu przez nieprofesjonalne, wręcz przypadkowe 

firmy. W związku z tym utworzony został Krajowy Program Usuwania Azbestu, przewidujący m.in. utwo-

rzenie Oņrodka Referencyjnego badającego zagroŊenie i skutki zdrowotne związane z azbestem. 

JeŊeli chodzi o azbest stosowany instalacjach do przesyłu wody, mimo wczeņniejszych podejrzeń, nie ma 

większego zagroŊenia, poniewaŊ wg oficjalnego raportu WHO oraz PZH azbest spoŊyty w wodzie pitnej nie 

ma negatywnego wpływu na zdrowie człowieka, dlatego teŊ naleŊy stopniowo wymieniać podobne rury, 

ale nie jest to zadanie priorytetowe. 

Warunki BHP podczas usuwania azbestu 

Pracownikom zatrudnionym przy pracach związanych z zabezpieczaniu i usuwaniu azbestu naleŊy zapewnić 

bezpieczne warunki wykonywania pracy, w szczególnoņci na podstawie oceny ryzyka zawodowego, stoso-

wać odpowiednie ņrodki zapobiegawcze i ochronne np. zwilŊanie oraz kontrolować stopień naraŊenia w 

ņrodowisku pracy. NaleŊy równieŊ zapewnić szkolenie zawierające w swoim programie tematykę bezpiecz-

nego uŊytkowania wyrobów zawierających azbest, (wg załącznika 12.5 z Rozporządzenia Ministra Gospo-

darki i Pracy z dnia 14 paňdziernika 2005r. w sprawie zasad bezpieczeństwa higieny pracy przy zabezpiecza-

niu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uŊytko-

wania takich wyrobów - Dz.U. Nr 216 poz. 1824). Ponadto naleŊy sporządzić plan prac zawierający informa-

cje dotyczące okreņlenia stosowanych ņrodków ochrony zbiorowej i indywidualnej, sposobów eliminowa-

nia lub ograniczania uwalniania włókien azbestowych oraz informowania pracowników i innych osób mo-

gących zostać naraŊonymi na ekspozycję na azbest podczas prowadzenia wspomnianych prac, a takŊe ko-

niecznoņci usunięcia materiałów azbestowych przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych, chyba, Ŋe wiązało-

by się to z większym naraŊeniem niŊ w przypadku sytuacji odwrotnej. Pracodawca zatrudniający pracowni-



ków do prac związanych z usuwaniem azbestu jest równieŊ obowiązany do zapewnienia liczby pracowni-

ków ograniczonej do niezbędnego minimum, w zaleŊnoņci od zakresu prac, jak równieŊ maszyn i urządzeń 

zapewniających eliminowanie lub przynajmniej ograniczanie do minimum powstawanie pyłu azbestowego, 

szczególnie jego emisji do ņrodowiska, a takŊe stosowania odpowiednio dobranych ņrodków ochrony in-

dywidualnej, zwłaszcza odzieŊy ochronnej i ochron układu oddechowego. Maszyny i urządzenia powinny 

być wyposaŊone w odciągi miejscowe, zaopatrzone w wysoko efektywne filtry, muszą być teŊ okresowo 

poddawane przeglądom i konserwacjom. OdzieŊ ochronna powinna być wykonania z materiałów uniemoŊ-

liwiających przenikanie pyłu azbestu oraz łatwe czyszczenie, a ņciągacze w rękawach i nogawkach muszą 

ņciņle przylegać do ciała. Ņrodki ochrony układu oddechowego powinny być wymieniane po kaŊdej zmianie 

roboczej lub gdy opory oddychania odczuwalnie wzrosną. Zmiana filtrów, spoŊywanie posiłków, picie na-

pojów, palenie tytoniu, przechowywanie rzeczy osobistych są dozwolone wyłącznie po przemieszczeniu się 

do strefy niezagroŊonej wpływem azbestu, nigdy w strefie zanieczyszczonej. 

NaleŊy równieŊ zapewnić odpowiednie przerwy na odpoczynek w warunkach nienaraŊenia na wpływy 

azbestu, a w przypadku przekroczenia wartoņci stęŊeń dopuszczalnych wstrzymać prace i podjąć działania 

zmierzające do obniŊenia stęŊenia do co najmniej dopuszczalnego. JeŊeli działania takie nie odnoszą skut-

ków, moŊna prowadzić prace z zastosowaniem ņrodków ochrony układu oddechowego, jednak tylko w za-

kresie ograniczonym do minimum, nigdy stale. Ņrodki ochronne tego typu nie mogą być jedynym rozwią-

zaniem zabezpieczającym, ani zastępować technicznych rozwiązań ograniczających naraŊenia pracowników 

na wpływ pyłu azbestu. 

Pracodawca powinien po zakończeniu omawianych prac zapewnić oczyszczenie wysoko skutecznymi urzą-

dzeniami filtracyjno-wentylacyjnymi lub na mokro, w sposób uniemoŊliwiający przedostanie się pyłu do 

powietrza, odzieŊy, obuwia roboczych oraz ņrodków ochrony indywidualnej oraz przechowywania ich w 

sposób wykluczający kontakt z prywatną odzieŊą pracowników. Nie mogą one być stosowane poza miej-

scem pracy. OdzieŊ zanieczyszczona pyłem azbestu przeznaczona do prania powinna być pakowana i ozna-

kowana w sposób okreņlony w przepisach dot. zakazu stosowania azbestu (wzór w załączniku). 

Podczas wykonywania prac przy usuwaniu i zabezpieczaniu wyrobów zawierających azbest naleŊy ograni-

czać do niezbędnego minimum iloņć odpadów, zwłaszcza drobnych i słabo związanych. Odpadów zawiera-

jących azbest nie wolno mieszać z innymi rodzajami odpadów. Stanowiska pracy, na których występuje 

ekspozycja na azbest i wysiłek fizyczny naleŊy ograniczać do minimum oraz zapewnić brak jednoczesnego 

naraŊenia na inne czynniki rakotwórcze. Po zakończeniu prac naleŊy uprzątnąć teren prac z odpadów zawie-

rających azbest oraz pyłu azbestowego w sposób zapewniający niemoŊnoņć przenikanie ich do ņrodowiska. 

Stanowiska pracy, maszyny i urządzenia oraz drogi komunikacyjne powinny być czyszczone pod koniec 

kaŊdej zmiany roboczej, a czynnoņci te wykonywane z maksymalną starannoņcią, z wykorzystaniem podci-

ņnieniowego sprzętu filtracyjno-wentylacyjnego z wysoko skutecznym filtrem lub metodą „na mokro" nie-

dopuszczalne jest ręczne zamiatanie na sucho lub czyszczenie przy uŊyciu spręŊonego powietrza. Worki i 

filtry wykorzystane w urządzeniach stosowanych przy omawianych pracach powinny być jednorazowego 

uŊytku, a po przepełnieniu naleŊy czyņcić je z zachowaniem ostroŊnoņci, stosując odpowiednie ņrodki 

ochrony indywidualnej, a zuŊyte traktować jak odpad zawierający azbest. 

Informacje o ilości i stanie wyrobów azbestowych na terenie gminy 

Zadania na poziomie gminy zakładane przez krajowy Program: 

- uwzględnianie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w gminnych planach gospodarki od-

padami; 

- współpraca z lokalnymi mediami w celu rozpowszechniania informacji dotyczących zagroŊeń związa-

nych z azbestem; 

- przygotowanie wykazów obiektów zawierających azbest oraz rejonów naraŊonych na ekspozycję zawie-

rających trójstopniową skale priorytetu realizacji usuwania; 

- przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych z realizacji programu. 

Dane dotyczące iloņci wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie gminy Obryte pochodzą z 

inwentaryzacji przeprowadzonej w gminie. 

 

 

 

 



Wykaz wyrobów azbestowych na terenie gminy Obryte 

 

Lp. Nazwa wsi Iloņć m2 

1 Obryte 31 543,60 

2 Psary 24 860,40 

3 Bartodzieje 16 703 

4 Wielgolas 14 164 

5 Sadykierz 12 583 

6 Płusy 4 129 

7 Zambski Stare 10 378 

8 Zambski Koņcielne 12 701 

9 Sokołowo Włoņciańskie 16 263 

10 Sokołowo Parcele 7 701 

11 Ciółkowo Rządowe 6 150 

12 Ciółkowo Małe 16 274 

13 Gródek Rządowy 39 805 

14 Gródek Nowy 10 289 

15 Ulaski 4 136 

16 Tocznabiel 1290 

17 Mokrus 160 

18 Cygany 8 356 

19 Gostkowo 1270 

20 Rozdziały 2 385 

21 Rowy 120 

22 Kalinowo 1060 

23 Skłudy 2 050 

Razem Gmina Obryte 231 371 

Ňródło: Inwentaryzacja wyrobów azbestowych wykonana przez Urząd Gminy. 

Priorytet usunięcia na podstawie Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 

kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego uŊytkowania i usuwania wyrobów zawiera-

jących azbest (Dz.U. Nr 71 poz. 649) ustala się w skali trzystopniowej: 

I stopień pilnoņci - bezzwłoczna wymiana lub naprawa wyrobu; 

II stopień pilnoņci - ponowna ocena w czasie do jednego roku moŊliwoņci uŊytkowania wyrobu; 

III stopień pilnoņci - ponowna ocena w czasie do pięciu lat moŊliwoņci uŊytkowania wyrobu. 

Na terenie gminy wyroby zawierające azbest występują jedynie w postaci pokryć dachowych (płyt falistych, 

eternitu), brak natomiast danych na temat obecnoņci rur azbestowo - cementowych. 

Postępowanie z odpadami zawierającymi azbest 

Właņciciel (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 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego uŊytkowania i 

usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 71 poz. 649) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodar-

ki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 paňdziernika 2003r. 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. Nr 192 poz. 1876). Wszelkie prace związane z usuwaniem wyrobów zawiera-

jących azbest naleŊy dokonywać zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, 

rozdz. 4 "Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych", rozdz. 5 "Budowa i oddawanie do 

uŊytku obiektów budowlanych". W przypadku koniecznoņci usunięcia elementów zawierających azbest z 

obiektów budowlanych, inwestor musi przestrzegać przepisów Prawa Budowlanego oraz przepisów spe-

cjalnych dotyczących azbestu. Inwestor jest zobowiązany do zorganizowania procesu budowy, z uwzględ-

nieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególnoņci 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 2001r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane. 

JeŊeli przy usuwaniu, demontaŊu 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 jednoczeņnie 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 właņciwemu 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 takŊe wymaga uzyskania takiej decyzji. Wykonawca prac zobowiązany jest 

sporządzić szczegółowy plan prac, który zawiera przede wszystkim: 

- iloņć 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 wy-

stępowania, wykonawca prac obowiązany jest do: 

1. izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie osłon zabezpieczających przenikanie azbestu do 

ņrodowiska; 

2. ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odległoņci od traktów komunikacyjnych dla osób 

pieszych, nie mniejszej niŊ 1 m, przy zastosowaniu osłon zabezpieczających przed przenikaniem azbestu 

do ņrodowiska; 

3. umieszczenia w strefie prac w widocznym miejscu tablic informacyjnych o następującej treņci: "Uwaga! 

ZagroŊenie azbestem"; w przypadku prowadzenia prac z wyrobami zawierającymi krokidolit treņć tablic 

informacyjnych powinna być następująca: "Uwaga! ZagroŊenie azbestem - krokidolitem"; 

4. zastosowania odpowiednich ņrodków technicznych ograniczających do minimum emisję azbestu do 

ņrodowiska; 

5. zastosowania w obiekcie, gdzie prowadzone są prace, odpowiednich zabezpieczeń przed pyleniem i na-

raŊeniem na azbest, w tym uszczelnienia otworów okiennych i drzwiowych, a takŊe innych zabezpieczeń 

przewidzianych w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

6. codziennego usuwania pozostałoņci pyłu azbestowego ze strefy prac przy zastosowaniu podciņnienio-

wego sprzętu odkurzającego lub metodą czyszczenia na mokro; 

7. izolowania pomieszczeń, w których zostały przekroczone dopuszczalne wartoņci stęŊeń pyłu azbestowe-

go dla obszaru prac, w szczególnoņci izolowania pomieszczeń w przypadku prowadzenia prac z wyro-

bami zawierającymi krokidolit; 

8. stosowania zespołu szczelnych pomieszczeń, w których następuje oczyszczenie pracowników z azbestu 

(komora dekontaminacyjna), przy usuwaniu pyłu azbestowego przekraczającego dopuszczalne wartoņci 

stęŊeń; 

9. zapoznania pracowników bezpoņrednio zatrudnionych przy pracach z wyrobami zawierającymi azbest 

lub ich przedstawicieli z planem prac, a w szczególnoņci z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa i hi-

gieny pracy w czasie wykonywania prac. 

Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest prowadzi się w sposób uniemoŊliwiający emi-

sję azbestu do ņrodowiska oraz powodujący zminimalizowanie pylenia poprzez: nawilŊanie wodą wyrobów 

zawierających azbest przed ich usuwaniem lub demontaŊem i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez cały 

czas pracy; demontaŊ całych wyrobów (płyt, rur, kształtek) bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam gdzie jest to 

technicznie moŊliwe; 



- odspajanie materiałów trwale związanych z podłoŊem przy stosowaniu wyłącznie narzędzi ręcznych lub 

wolnoobrotowych, wyposaŊonych w miejscowe instalacje odciągające powietrze; 

- prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza w przypadku stwierdzenia występowania przekroczeń 

najwyŊszych dopuszczalnych stęŊeń pyłu azbestu w ņrodowisku pracy, w miejscach prowadzonych prac, 

w tym równieŊ z wyrobami zawierającymi krokidolit; 

- codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobów i odpadów zawierających azbest oraz ich maga-

zynowanie na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu. Wykonawca usuwający azbest zobowiązany jest 

złoŊyć pisemne oņwiadczenie o prawidłowoņci wykonanych prac i oczyszczeniu terenu z pyłu azbesto-

wego. Oņwiadczenie to przechowuje się przez okres co najmniej 5 lat. Ponadto wykonawca pakuje i 

przygotowuje odpady azbestowe do transportu. Transport wyrobów i odpadów zawierających azbest, 

naleŊy wykonać w sposób uniemoŊliwiający emisję azbestu do ņrodowiska, w szczególnoņci przez: 

- szczelne opakowanie w folię polietylenową o gruboņci nie mniejszej niŊ 0,2mm wyrobów i odpadów 

o gęstoņci objętoņciowej równej lub większej niŊ 1.000 kg/m3; 

- zestalenie przy uŊyciu cementu, a następnie po utwardzeniu szczelne opakowanie w folię polietyle-

nową o gruboņci nie mniejszej niŊ 0,2mm odpadów zawierających azbest o gęstoņci objętoņciowej 

mniejszej niŊ 1.000 kg/m3; 

- szczelne opakowanie odpadów pozostających w kontakcie z azbestem i zakwalifikowanych jako od-

pady o gęstoņci objętoņciowej niniejszej niŊ 1.000 kg/m3 w worki z folii polietylenowej o gruboņci nie 

mniejszej niŊ 0,2mm, a następnie umieszczenie w opakowaniu zbiorczym z folii polietylenowej i 

szczelne zamknięcie; 

- utrzymywanie w stanie wilgotnym odpadów w trakcie ich przygotowywania do transportu; 

- oznakowanie opakowań; 

- magazynowanie przygotowanych do transportu opakowań w osobnych miejscach zabezpieczonych 

przed dostępem osób niepowołanych. 

Odpady moŊe przekazać tylko podmiotom, które uzyskały zezwolenie właņciwego organu na prowadzenie 

działalnoņci w zakresie unieszkodliwiania odpadów azbestowych i transportu tych odpadów. Prawidłowoņć 

wykonywanych działań w tym zakresie powinna być potwierdzona kartami ewidencji i przekazania odpa-

dów. 

Wytyczne dla jednostek samorządu gminnego, właścicieli i wykonawców prac polegających na zabezpie-

czeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest. 

Wytyczne dla jednostek samorządu gminnego, właņcicieli, zarządców nieruchomoņci i wykonawców prac 

polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest: 

- Informowanie mieszkańców gminy o skutkach naraŊenia na azbest i obowiązku sukcesywnego usuwania 

go przez właņcicieli nieruchomoņci - Gmina w pierwszej kolejnoņci powinna skupić się na działaniach 

edukacyjno - informacyjnych skierowanych do mieszkańców. 

Na Gminę nałoŊony został obowiązek informowania mieszkańców na temat negatywnych skutków od-

działywania azbestu na stan zdrowia mieszkańców oraz o moŊliwoņci usunięcia wyrobów zawierających 

azbest, co ma na celu skłonienie właņcicieli nieruchomoņci do wypełnienia nałoŊonego na nich ustawo-

wo obowiązku usunięcia wyrobów zawierających azbest do 2032r. Gmina powinna więc zadbać, aby 

formularze, na podstawie których dokonywana ma być ocena stanu nieruchomoņci pod kątem obecno-

ņci azbestu i stopnia jego zuŊycia, były dostępne w urzędzie oraz - o ile istnieje taka moŊliwoņć - równieŊ 

na stronie internetowej gminy. Gmina ma takŊe słuŊyć pomocą swoim mieszkańcom na temat wymaga-

nych procedur usuwania, zabezpieczania, wywoŊenia i składowania azbestu. Informacje te powinny zna-

leňć się na stronie internetowej urzędu gminy, na tablicach informacyjnych w jego budynku, ulotkach i 

plakatach, a takŊe być przekazywane podczas spotkań z mieszkańcami. Gmina powinna szukać sojuszni-

ków swoich działań wņród lokalnych organizacji pozarządowych, dziennikarzy starając się zainteresować 

ich tematyką azbestu, szczególnie w skali regionu, oraz słuŊąc informacjami na temat jego usuwania tak, 

aby wzmacniać prowadzone przez siebie działania informacyjno-edukacyjne. 

- Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy 

Informacje podawane przez właņcicieli nieruchomoņci zbierane są w postaci wypełnionych arkuszy 

„Oceny stanu i moŊliwoņci bezpiecznego uŊytkowania wyrobów zawierających azbest" (załącznik 1). Na 

ich podstawie jest sporządzony zbiorczy wykaz obiektów zawierających azbest, wg trzech grup pilnoņci, 

w zaleŊnoņci od stopnia zagroŊenia. Oprócz zbierania informacji od prywatnych właņcicieli nieruchomo-



ņci, gmina dokonuje oceny stanu nieruchomoņci, których sama jest właņcicielem. Uczciwa i rzetelna 

ocena oraz inwentaryzacja są jedynym sposobem na uzyskanie wsparcia finansowego na cele związane 

z usuwaniem azbestu. O tym takŊe mieszkańcy powinni zostać poinformowani przez Gminę. 

- Opracowanie sprawozdania dotyczącego stanu i moŊliwoņci bezpiecznego uŊytkowania 

wyrobów zawierających azbest 

Informacje zebrane na podstawie arkuszy ocen powinny być przekazywane raz w roku do właņciwego 

urzędu nadzoru budowlanego w powiecie. Sprawozdania mają być sporządzone - podobnie do 

zbiorczego wykazu obiektów zawierających azbest - według trzech grup pilnoņci. 

- Pozyskiwanie ņrodków finansowych 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest, szczególnie w przypadku elementów budowlanych jest kosz-

towne i wymaga odpowiednich nakładów finansowych. Istnieje jednak moŊliwoņć uzyskania wsparcia ze 

strony krajowych lub zagranicznych funduszy na ochronę ņrodowiska (z uwzględnieniem wymogu art. 

16 ustawy o odpadach). Pieniądze te przeznaczone są na realizację duŊych projektów, dlatego właņcicie-

le powinni łączyć się w większe grupy i aplikować o pieniądze wspólnie. Takie postępowanie wymaga 

ustanowienia przedstawiciela mogącego występować i działać w ich imieniu. MoŊe nim być m.in. Gmina 

lub związek gmin. Inicjująca rola Gminy w tych działaniach jest bardzo waŊna, bowiem wielu mieszkań-

ców nie będzie stać na pokrycie kosztów usunięcia azbestu samodzielnie, a w konsekwencji będzie on 

nadal stanowił zagroŊenie. 

Obowiązki właņcicieli, zarządców lub uŊytkowników nieruchomoņci: 

- kontrola wyrobów zawierających azbest znajdujących się w obiektach, urządzeniach budowlanych, urzą-

dzeniach przemysłowych lub innych miejscach zawierających azbest, 

- sporządzenie i przedłoŊenie organowi nadzoru budowlanego oceny stanu i dokumentacji miejsca zawie-

rającego azbest, 

- usuwanie wyrobów zawierających azbest zakwalifikowanych zgodnie z oceną do wymiany na skutek 

nadmiernego zuŊycia wyrobu lub jego uszkodzenia, 

- sporządzenie (corocznie) planu kontroli jakoņci powietrza obejmującej pomiar stęŊenia azbestu, dla kaŊ-

dego pomieszczenia, w którym znajdują się instalacje lub urządzenia zawierające azbest lub wyroby za-

wierające azbest, 

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

wany azbest lub wyroby zawierające azbest, 

- sporządzenie inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest poprzez sporządzenie spisu 

z natury, 

- sporządzenie i przedłoŊenie Marszałkowi Województwa (dot. przedsiębiorców) lub Wójtowi Gminy (dot. 

osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami) i coroczna aktualizacja informacji o: 

- wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania (załącznik 2); 

- wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zastało zakończone (załącznik 3); 

- zgłoszenie właņciwemu organowi architektoniczno-budowlanemu prac polegających na zabezpiecza-

niu 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 złoŊenie organowi informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobie gospodarowania 

- odpadami niebezpiecznymi (zaleŊnie od iloņci wytwarzanych odpadów), 

- przeszkolenie przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników i osób kierujących lub nadzoru-

jących, 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 szczególnoņci: 



- identyfikację azbestu w przewidzianych do usunięcia materiałach, na podstawie udokumentowanej 

informacji od właņciciela lub zarządcy obiektu albo teŊ na podstawie badań przeprowadzonych przez 

akredytowane laboratorium, 

- informacje o metodach wykonywania planowanych prac, 

- zakres niezbędnych zabezpieczeń pracowników oraz ņrodowiska przed naraŊeniem na szkodliwoņć 

emisji azbestu, w tym problematykę okreņloną przepisami dotyczącymi planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia, 

- ustalenie niezbędnego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza; posiadanie nie-

zbędnego wyposaŊenia technicznego i socjalnego zapewniającego prowadzenie okreņlonych planem 

prac oraz zabezpieczeń pracowników i ņrodowiska przed naraŊeniem na działanie azbestu, 

- zgłoszenie prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest z obiek-

tu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, właņciwemu organowi nadzoru budowlane-

go oraz właņciwemu okręgowemu inspektorowi pracy. 

- zapewnienie warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest z miejsca ich wystę-

powania w sposób okreņlony w § 8 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 

dnia 21 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego uŊytkowania i usuwania wy-

robów zawierających azbest, 

- złoŊenie właņcicielowi, uŊytkownikowi wieczystemu lub zarządcy nieruchomoņci, urządzenia budow-

lanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest, pisemnego oņwiadczenia o 

prawidłowoņci wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem wła-

ņciwych przepisów technicznych i sanitarnych. 

Na terenie Województwa Mazowieckiego funkcjonuje 1 składowisko przyjmujące odpady zawierające 

azbest (czasowe magazynowanie), znajdujące się w Rachocinie, w Powiecie Sierpeckim. W perspektywie 

planuje się budowę kwatery do składowania azbestu na tym składowisku, po jego wczeņniejszej rozbudo-

wie. Przewidywana pojemnoņć kwatery, to około 150 000Mg. Pojemnoņć i okres uŊytkowania składowisk 

odpadów jest ograniczony. Składowiska, które działały, ale obecnie juŊ nie funkcjonują, spełniły swoją 

funkcję, poniewaŊ przyjmowały do składowania odpady azbestowe. ZałoŊenie budowy kolejnych składo-

wisk odpadów jest o tyle słuszne, o ile przyjmie się, iŊ w danym okresie ņrednio przyjmuje odpady azbe-

stowe do składowania dana iloņć składowisk. Sieć składowisk odpadów ma zapewnić moŊliwoņci unieszko-

dliwiania odpadów azbestowych zgodnie z prawem. 

Wykaz istniejących i przygotowywanych składowisk odpadów zawierających azbest na podstawie 

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

 
Lp. Nazwa składowiska 

Lokalizacja 

Nazwa i adres zarządzającego 

składowiskiem 

Wolna pojemnoņć 

składowiska [m3] 

Województwo dolnoņląskie 

1 Składowisko Odpadów Przemysłowych,  

ul. Górnicza 1  

58-303 Wałbrzych 

Mo-Bruk 

Korzenna 214 

33-322 Korzenna 

105 796 

2 Składowisko odpadów przemysłowych -Zakład w Godzikowicach  

ul. Stalowa 12  

55-200 Oława 

Dolnoņląska Korporacja  

Ekologiczna  

ul. Kopalniana 7  

59-101 Polkowice 

500 

3 Składowisko odpadów w Marcinowie,  

gm. Trzebnica 

Urząd Miasta Trzebnica,  

ul. Piłsudskiego 1  

55-100 Trzebnica 

10 000 

4 Teren KGHM „Polska Miedň" w Lubinie  

Oddział Huta Miedzi Głogów  

ul. ŉukowicka 1  

67-200 Głogów 

KGHM „Polska Miedň" S.A.  

w Lubinie 

Oddział Huta Miedzi Głogów 

Wykorzystywane  

przez właņciciela 

Województwo kujawsko-pomorskie   

5 Składowisko Odpadów Niebezpiecznych 

Małociechowo, 

gm. Pruszcz 

„ECO-POL" Sp. z o.o.  

ul. Ņw. Jana 18 D  

87-140 ChełmŊa 

13 840 

Województwo lubelskie   

6 Składowisko Odpadów Niebezpiecznych 

Poniatowa Wieņ 

gm. Poniatowa 

Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. 

ul. MłodzieŊowa 4 

24-320 Poniatowa 

1 500 

7 Składowisko Piaski Zarzecze II WOD-BUD Sp. z o.o. 149 930 



Kraņnik ul. Piłsudskiego 14 

23-200 Kraņnik 

Województwo lubuskie   

8 Składowisko Odpadów Azbestowych 

ul. Małaszyńska 180 

Chróņcik 

gm. Gorzów Wielkopolski 

Zakład Utylizacji Odpadów  

Sp. z o.o.,  

ul. Teatralna 49 

66-400 Gorzów Wielkopolski 

29 320 

Województwo łódzkie   

9 Składowisko Odpadów Niebezpiecznych 

Jadwinówka 

gm. Radomsko 

Metalurgia S.A. 

ul. Reymonta 62 

97-500 Radomsko 

28 960 

10 „Bagno-Lubień" - teren Elektrowni Bełchatów S.A. Elektrownia Bełchatów S.A. 

 z/s w Rogowcu 

ul. Wyzwolenia 30 

97-406 Rogowiec 

Wykorzystywane 

przez właņciciela 

Województwo małopolskie 

11 Składowisko Komunalne w Ujkowie Starym 

gm. Bolesław 

Zakład Gospodarki Komunalnej 

„Bolesław” Sp. z o.o.,  

ul. Osadowa 1 

32-329 Bolesław 

60 540 

12 Składowisko odpadów „Za rzeką Białą” 

ul. Kwiatkowskiego 8 

33-101 Tarnów 

Jednostka Ratownictwa 

Chemicznego Sp. z o.o. 

ul. Kwiatkowskiego 8 

33-101 Tarnów 

13 780 

Województwo mazowieckie 

13 Składowisko odpadów komunalnych w Rachocinie Zakład Gospodarki  

Mieszkaniowej ul. Traugutta 33 

 09-200 Sierpc 

45 000 

Województwo opolskie 

Brak składowisk 

Województwo podkarpackie 

14 Składowisko Odpadów w Młynach gm. Radymno Zakład Gospodarki Komunalnej  

Gminy Radymno z/s  

w Skołoszowie 341  

37-550 Radymno 

36 828 

15 Składowisko Odpadów Pysznica gm. Pysznica Gminny Zakład Komunalny  

ul. Wolnoņci 295  

37-403 Pysznica 

969 

P Kozodrza gm. Ostrów Zakład Usług Komunalnych  

w Ostrowie 

(17 740) 

Województwo podlaskie 

16 Składowisko Odpadów Miastkowo pow. ŁomŊa MPGKiM 

ul. Poznańska 141 

18-400 ŁomŊa 

700 

P Składowisko odpadów budowlanych zawierających azbest  

na terenie składowiska odpadów komunalnych  

w m. Korytki gm. Jedwabne 

Komunalny Zakład BudŊetowy  

ul. Mickiewicza 4  

18-420 Jedwabne 

(I etap – 20 000) 

(II etap – 21 500) 

Województwo pomorskie   

17 Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie 

Bierkowo 120 

76-261 Bruskowo Wielkie  

gm. Słupsk 

Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o.  

w Słupsku, 

ul. Szczecińska 112  

76-200 Słupsk 

14 380 

18 Składowisko Odpadów w Gilwie Małej 

Gilwa Mała 8  

82-500 Kwidzyn 

Zakład Utylizacji Odpadów  

Sp. z o.o. 

Gilwa Mała 8,  

82-500 Kwidzyn 

58 360 

P Kwatera na odpady zawierające azbest Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.  

w Gdańsku 

ul. Jabłoniowa 55 

80-180 Gdańsk Szadółki 

[b.d] 

Województwo ņląskie   

19 Sektor III na odpady azbestowe, wydzielony  

w ramach składowiska odpadów innych niŊ 

niebezpieczne i obojętne w Knurowie Szybowa 44, Knurów 

PPHU „Komart" Sp. z o.o. 

ul. Szpitalna 7  

44-194 Knurów 

284 740 

P Składowisko odpadów komunalnych 

Ņwiętochłowice - teren po eksploatacji hałdy Huty „Florian" 

Miejskie Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej  

Sp. z o.o. 

ul. Łagiewnicka 76  

41-608 Ņwiętochłowice 

[30 000] 

20 Kwatera X na odpady azbestowe w ramach 

składowiska odpadów innych niŊ niebezpieczne  

i obojętne w Dąbrowie Górniczej 

Koksownia „Przyjaňń" Sp. z o.o. 

ul. Koksownicza 1  

42-523 Dąbrowa Górnicza 

186 

21 Składowisko odpadów azbestowych na terenie ARCELOR MłTTAL POLAND Wykorzystywane 



Oczyszczalni Ņcieków Deszczowo-Przemysłowych 

Huty Katowice Dąbrowa Górnicza 

S.A. Oddział w Dąbrowie  

Górniczej, 

ul. J. Piłsudskiego 92 

41-308 Dąbrowa Górnicza 

przez właņciciela 

22 Wydzielona subkwatera na odpady zawierające azbest w ramach  

sektora III składowiska odpadów innych niŊ niebezpieczne i obojętne  

w Jastrzębiu Zdroju 

Cofinco-Poland Sp. z o.o.  

ul. Graniczna 29  

40-956 Katowice 

16 000 

Województwo ņwiętokrzyskie 

23 Składowisko Odpadów Niebezpiecznych 

Dobrów 

gm. Tuczępy 

Ņrodowisko i Innowacje  

Sp. z o.o.  

Dobrów 8  

28-142 Tuczępy 

163 440 

Województwo warmińsko-mazurskie 

24 Składowisko odpadów zawierających azbest 

Półwieņ 

gm. Zalewo 

Przedsiębiorstwo Usług  

Komunalnych Sp. z o.o.  

ul. 3-go Maja 8  

14-100 Ostróda 

19 500 

25 Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.  

ul. Szańcowa 1  

82-300 Elbląg 

Zakład Utylizacji Odpadów  

Sp. z o.o. 

ul. Szańcowa 1 

82-300 Elbląg 

3 984 

Województwo wielkopolskie 

26 Składowisko odpadów niebezpiecznych,  

ul. Sulańska 11  

62-510 Konin 

Zakład Utylizacji Odpadów  

Sp. z o.o. 

ul. Sulańska 11 

62-510 Konin 

162 990 

Województwo zachodniopomorskie 

27 Zakład odzysku odpadów  

ul. Łubuszan 80 Sianów 

Przedsiębiorstwo Gospodarki  

Komunalnej Sp. z o.o.  

ul. Komunalna 75-724 Koszalin 

15 685 

28 Składowisko odpadów Dalsze  

gm. Myņlibórz 

„Eko-Myņl" Sp. z o.o.  

Dalsze 36  

74-300 Myņlibórz 

1800 

Razem - istniejące 1 258 728 

Razem - przygotowywane 69 240 

P -przygotowywane składowiska odpadów zawierających azbest 

Finansowanie 

Do dokonania szacunkowej kalkulacji kosztów całoņci przedsięwzięcia został przyjęty koszt demontaŊu i 

utylizacji 1m2 pokrycia dachowego zawierającego azbest na poziomie 20zł. Szacunkowy koszt usunięcia 

aktualnie zinwentaryzowanej iloņci azbestu wynosi więc łącznie 4 627 420zł. 

W związku z zagroŊeniem dla zdrowia i Ŋycia powodowanym przez azbest, powstało wiele regulacji praw-

nych zakazujących stosowania i produkcji wyrobów zawierających ten minerał, a takŊe nakazujących usu-

nięcie wyrobów zawierających azbest juŊ istniejących. 

Ňródła finansowania inwestycji ekologicznych związanych z gospodarką odpadami moŊna podzielić na trzy 

grupy: 

- publiczne - np. pochodzące z budŊetu państwa, gminy lub instytucji publicznych; 

- prywatne - np. z banków komercyjnych, funduszy inwestycyjnych, towarzystw leasingowych; 

- prywatno - publiczne - np. ze spółek prawa handlowego z udziałem gminy. 

Dominującymi formami finansowania inwestycji ekologicznych są: 

- zobowiązania kapitałowe - kredyty, poŊyczki, obligacje, leasing; 

- udziały kapitałowe - akcje i udziały w spółkach; 

- dotacje. 

W Polsce występują najczęņciej następujące formy finansowania inwestycji w zakresie gospodarki odpa-

dami: 

- fundusze własne inwestorów; 

- poŊyczki, dotacje i dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów udzielane przez Narodowy i 

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Ņrodowiska i Gospodarki Wodnej; 

- kredyty preferencyjne udzielane np. przez Bank Ochrony Ņrodowiska (BOŅ S.A.) z dopłatami do opro-

centowania lub ze ņrodków donatorów, kredyty komercyjne, kredyty konsorcjalne; 



- zagraniczna pomoc finansowa udzielana poprzez fundacje i programy pomocowe; 

- kredyty międzynarodowych instytucji finansowych (Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju -EBOiR, Bank 

Ņwiatowy); 

- kredyty i poŊyczki udzielane przez banki komercyjne; 

- leasing. 

Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

Zasady funkcjonowania narodowego, wojewódzkich, powiatowych i gminnych funduszy ochrony ņrodowi-

ska i gospodarki wodnej okreņla ustawa z dnia 27 kwietnia 200Ir. - Prawo ochrony ņrodowiska (Dz.U. Nr 62, 

poz. 627 z póňniejszymi zmianami). Zasadniczym celem Narodowego Funduszu jest wspieranie finansowe 

przedsięwzięć podejmowanych dla poprawy jakoņci ņrodowiska w Polsce. Główne kierunki jego działalno-

ņci okreņla Polityka Ekologiczna Państwa, natomiast co roku aktualizowane są cele szczegółowe, dokumen-

ty wewnętrzne Narodowego Funduszu, w tym zwłaszcza zasady udzielania pomocy finansowej oraz lista 

przedsięwzięć priorytetowych. W zakresie ochrony powierzchni ziemi, w tym ochrony ņrodowiska przed 

odpadami, zakłada się dofinansowanie zadań inwestycyjnych zgodnych z niŊej wymienionymi programami 

priorytetowymi: 

- likwidacja uciąŊliwoņci starych składowisk odpadów niebezpiecznych; 

- unieszkodliwianie odpadów powstających w związku z transportem samochodowym (autozłom, płyny 

eksploatacyjne, akumulatory, ogumienie, tworzywa sztuczne) oraz zbiórka i wykorzystanie olejów prze-

pracowanych; 

- przeciwdziałanie powstawaniu i unieszkodliwianie odpadów przemysłowych i odpadów niebezpiecz-

nych; 

- realizacja międzygminnych i regionalnych programów zagospodarowania odpadów komunalnych (w 

tym budowa zakładów przetwórstwa odpadów oraz wspomaganie systemów zagospodarowywania 

osadów ņciekowych). 

Rolą Wojewódzkiego Funduszu jest wspieranie finansowe przedsięwzięć proekologicznych o zasięgu regio-

nalnym, a podstawowym ňródłem ich przychodów są wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze ņrodowiska i 

administracyjnych kar pienięŊnych. W kaŊdym województwie WFOSiGW przygotowują na wzór NFOŅiGW 

listy zadań priorytetowych, które mogą być dofinansowywane z ich ņrodków oraz zasady i kryteria, które 

będą obowiązywać przy wyborze zadań do realizacji. 

Warunki udzielenia dofinansowania: 

- udokumentowane pełne pokrycie planowanych kosztów przedsięwzięcia; 

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

dowego Funduszu oraz wywiązywania się z innych zobowiązań w stosunku do Funduszu; 

- przedsięwzięcie nie moŊe być zakończone; 

- udzielone dofinansowanie nie moŊe przekroczyć kosztów przedsięwzięcia. 

Fundusze, oprócz udzielania poŊyczek i przyznawania dotacji, zgodnie z art. 411 ust. 1 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001r. - Prawo ochrony ņrodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z póňn. zm.) takŊe mogą: 

- udzielać dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów i poŊyczek; 

- wnosić udziały do spółek działających w kraju; 

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

W kryteriach oceny wniosku o dofinansowanie punktowana jest takŊe pozycja przedsięwzięcia na liņcie 

przedsięwzięć priorytetowych wojewódzkich funduszy ochrony ņrodowiska i gospodarki wodnej. Ustawa z 

dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony ņrodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z póňn. zm.) w dziale II rozdziale 

4 okreņla przeznaczenie ņrodków finansowych funduszy gminnych, powiatowych i wojewódzkich. I tak 

ņrodki gminnych funduszy zgodnie z art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony ņrodowiska 

(Dz.U. Nr 62, poz. 627 z póňn. zm.) przeznaczone są na: 

- edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównowaŊonego rozwoju; 

- wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu ņrodowiska; 



- wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu ņrodowiska, a takŊe sys-

temów pomiarowych zuŊycia wody i ciepła; 

- realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, słuŊących ochronie ņrodowiska i gospodarce 

wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej; 

- urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków; 

- realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami; wspieranie działań przeciwdziałających 

zanieczyszczeniom; 

- profilaktykę zdrowotną dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakoņci 

ņrodowiska; 

- wspieranie wykorzystania lokalnych ňródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania bardziej 

przyjaznych dla ņrodowiska noņników energii; 

- wspieranie ekologicznych form transportu; 

- działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpoņrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, 

w szczególnoņci na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi połoŊo-

nych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody; 

- inne zadania ustalone przez radę gminy, słuŊące ochronie ņrodowiska i gospodarce wodnej, wynikające 

z zasady zrównowaŊonego rozwoju, w tym na programy ochrony ņrodowiska. 

Ņrodki powiatowych funduszy przeznacza się na wspomaganie działalnoņci wymienionej powyŊej a ponad-

to na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi, inne zadania ustalone przez radę 

powiatu, słuŊące ochronie ņrodowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównowaŊonego rozwo-

ju, w tym na programy ochrony ņrodowiska. 

Fundacje i programy pomocowe 

EkoFundusz jest fundacją powołaną w 1992r. przez Ministra Finansów dla efektywnego zarządzania ņrod-

kami finansowymi pochodzącymi z zamiany częņci zagranicznego długu na wspieranie przedsięwzięć w 

ochronie ņrodowiska (tzw. konwersja długu). Dotychczas decyzję o ekokonwersji polskiego długu podjęły 

Stany Zjednoczone, Francja, Szwajcaria, Włochy, Szwecja i Norwegia. Tak więc EkoFundusz zarządza ņrod-

kami finansowymi pochodzącymi z ekokonwersji łącznie ponad 571 min USD do wydatkowania w latach 

1992 - 2010. EkoFundusz jest niezaleŊną fundacją działającą według prawa polskiego, a w szczególnoņci wg 

Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (t.j. Dz.U. Nr 21 poz. 97,) a takŊe Statutu. Obecnie Fundatorem 

jest Minister Skarbu Państwa. W Statucie EkoFunduszu pięć sektorów ochrony ņrodowiska uznanych zosta-

ło za dziedziny priorytetowe. Są nimi: 

- ograniczenie transgranicznego transportu dwutlenku siarki i tlenków azotu oraz eliminacja niskich ňródeł 

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 róŊnorodnoņci biologicznej; 

- gospodarka odpadami i rekultywacja gleb zanieczyszczonych. 

W zakresie gospodarki odpadami priorytetami EkoFunduszu są: 

- tworzenie kompleksowych systemów selektywnej zbiórki, recyklingu i unieszkodliwiania odpadów ko-

munalnych i niebezpiecznych; 

- przedsięwzięcia związane z: eliminacją powstawania odpadów niebezpiecznych w procesach przemy-

słowych (promocja „czystszych technologii”) i likwidacją składowisk odpadów tego rodzaju;  

- rekultywacja gleb zanieczyszczonych odpadami niebezpiecznymi stanowiącymi zagroŊenie dla zdrowia 

ludzi lub ņwiata przyrody. 

We wszystkich pięciu sektorach pomoc finansową EkoFunduszu uzyskać mogą tylko te projekty, które wy-

kazują się wysoką efektywnoņcią, 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 ņrodowiska; 



- szczególne znaczenie dla ochrony zdrowia. 

EkoFundusz udziela wsparcia finansowego w formie bezzwrotnych dotacji, a takŊe preferencyjnych poŊy-

czek. Dotacje uzyskać mogą jedynie projekty dotyczące inwestycji związanych bezpoņrednio z ochroną ņro-

dowiska (w ich fazie implementacyjnej), a w dziedzinie przyrody równieŊ projekty nie inwestycyjne. Eko-

Fundusz nie dofinansowuje badań naukowych, akcji pomiarowych, a takŊe studiów i opracowań oraz two-

rzenia wszelkiego rodzaju dokumentacji projektowej. Z reguły wysokoņć dotacji dla przedsięwzięć inwesty-

cyjnych obliczana jest ze wskaňników NPV oraz IRR. JeŊeli wniosek o dofinansowanie składa jednostka go-

spodarcza, dotacja EkoFunduszu z reguły nie przekracza 20% kosztów projektu, a jedynie w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach moŊe dochodzić do 30%. 

Gdy inwestorem są władze samorządowe, dotacja moŊe pokryć do 30% kosztów (w przypadkach szczegól-

nych do 50%), a dla jednostek budŊetowych, podejmujących inwestycje proekologiczne wykraczające poza 

ich zadania statutowe, dofinansowanie EkoFunduszu moŊe pokryć do 50% kosztów. W odniesieniu do pro-

jektów, prowadzonych przez pozarządowe organizacje społeczne (przyrodnicze, charytatywne) nie nasta-

wione na generowanie zysków, dotacja EkoFunduszu moŊe pokryć do 80% kosztów w projekcie z dziedziny 

ochrony przyrody i do 50% w inwestycjach związanych z ochroną ņrodowiska. EkoFundusz moŊe wspierać 

zarówno projekty dopiero rozpoczynane, jak i będące w fazie realizacji, jeŊeli ich rzeczowe zaawansowanie 

nie przekracza 60%. Racjonalna gospodarka odpadami została włączona do sektorów priorytetowych Eko-

Funduszu dopiero w 1998r.  

Inne fundacje: Agencja Rozwoju Komunalnego w Warszawie, Environmental Know-How Fund w Warsza-

wie, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej Counterpart Fund w Warszawie, Fundacja Współpracy Pol-

sko-Niemieckiej, Polska Agencja Rozwoju Regionalnego, Program Małych Dotacji GEF, Projekt Umbrella. 

Banki najbardziej aktywnie wspierające inwestycje ekologiczne: Bank Ochrony Ņrodowiska S.A. -statutowo 

nałoŊony obowiązek kredytowania inwestycji słuŊących ochronie ņrodowiska, Bank Gdański S.A., Bank 

Rozwoju Eksportu S.A., Polski Bank Rozwoju S.A., Bank Ņwiatowy, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. 

Instytucje leasingowe finansujące gospodarkę odpadami: Towarzystwo Inwestycyjno - Leasingowe 

EKOLEASING S.A., BEL Leasing Sp. z o.o., BISE Leasing S.A., Centralne Towarzystwo Leasingowe S.A., 

Europejski Fundusz Leasingowy Sp. z o.o. 

Fundusze Strukturalne, Fundusz Spójności oraz Programy operacyjne 

Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej istnieje moŊliwoņć finansowania inwestycji w ochronie ņrodowi-

ska z Funduszy Strukturalnych oraz Funduszu Spójnoņci, a takŊe moŊliwoņć finansowania inwestycji z re-

gionalnych programów operacyjnych na lata 2007 - 2013. 

Harmonogram realizacji programu 

W pierwszej kolejnoņci naleŊy usunąć te pokrycia azbestowe, które wykazują się złym stanem technicznym. 

NaleŊy równieŊ pamiętać Ŋe zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej w priorytetowo naleŊy traktować usu-

nięcie materiałów azbestowych z obiektów uŊytecznoņci publicznej (szkoły, przedszkola, urzędy). Obowiązu-

je bezwzględny nakaz natychmiastowego usunięcia materiałów azbestowych z obiektów przetwórstwa rol-

no-spoŊywczego. 

Harmonogram usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Obryte 

(na lata 2009-2019) 

 

Rodzaj obiektu Powierzchnia  

zawierająca azbest [m2] 

Lata Koszt (zł) 

Budynki mieszkalne i gospodarcze 30 000 2009-2019 600 000zł 

 

Okresowa aktualizacja programu 

Z uwagi na fakt, iŊ realizacja całoņciowa programu jest procesem długoterminowym naleŊy brać pod uwa-

gę potrzebę jego aktualizacji w celu dostosowania do zmieniających się warunków i wymogów prawnych, 

technicznych i technologicznych oraz finansowych. Niezbędna aktualizacja następować będzie w razie 

stwierdzenia niezgodnoņci z w/w warunkami. Program powinien być aktualizowany nie rzadziej niŊ co 4 lata 

Podsumowanie 

W związku ze znanymi od dłuŊszego czasu, niezwykle negatywnymi skutkami oddziaływania azbestu na 

zdrowie ludzkie, oraz, co za tym idzie, wymienionymi wczeņniej licznymi wymogami prawnymi na szczeblu 



europejskim i krajowym przewiduje się stopniowe usuwanie i neutralizację tego typu wyrobów z terenu 

gminy Obryte. 

Przedsięwzięcie to zostanie przeprowadzone w latach 2009-2019 wg wczeņniej ukazanego harmonogramu, 

przy czym w pierwszej kolejnoņci zostaną usunięte wyroby azbestowe z budynków o I stopniu pilnoņci. Fi-

nansowanie planu zapewnione zostanie przez ņrodki własne właņcicieli nieruchomoņci, ewentualnie fundu-

sze gminne, unijne czy teŊ fundusze pomocowe i kredytowe. 

Niezbędne jest rozpowszechnianie informacji o negatywnych skutkach zdrowotnych oraz szkodach ņrodo-

wiskowych powodowanych przez wyroby zawierające azbest wņród społecznoņci lokalnej. Wskazane jest 

takŊe zorganizowanie fachowej pomocy przez samorząd lokalny dla wszystkich właņcicieli obiektów przy 

wypełnianiu arkuszy ocen (załącznik 4), oraz udzielanie informacji o moŊliwoņciach uzyskania pomocy kre-

dytowej i innych. 

 

Literatura: 

- Dyrektywa Rady 76/769/EWG z dnia 27 lipca 1976r. w sprawie zbliŊenia przepisów ustawowych, wyko-

nawczych 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 wrze-

ņnia 1976r., str. 201); 

- Dyrektywa Rady 83/477/EWG z dnia 19 wrzeņnia 1983r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem 

związanym z naraŊeniem na działanie azbestu w miejscu pracy (Dz. Urz. WE 263 z 29 wrzeņnia 1983, str. 

25); 

- Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 101, poz. 

628 z póňn. zm.); 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z póňn. zm.); 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony ņrodowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z póňn. 

zm.); 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z póňn. zm.); 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 paňdziernika 2003r. w sprawie 

wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania 

instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz.U. Nr 192, poz. 1876 z póňn. 

zm.); 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie spo-

sobów i warunków bezpiecznego uŊytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 71, 

poz. 649); 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 paňdziernika 2005r. w sprawie zasad bezpieczeń-

stwa higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szko-

lenia w zakresie bezpiecznego uŊytkowania takich wyrobów (Dz.U. Nr 216, poz. 1824); 

- Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski przyjęty 

przez Radę Ministrów RP w dniu 14 maja 2002; 

- Programu oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, przyjęty przez Radę Ministrów 14 lipca 2009r. 

- Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego. Załącznik nr 

23 do WPGO. 

- Raport z realizacji w latach 2003-2007 Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest sto-

sowanych na terytorium Polski" przyjętego przez Radę Ministrów 14 maja 2002r. 

- Komitet Starszych Inspektorów Pracy „Podręcznik dobrych Praktyk - Azbest"; 

- Foltyn M. „Azbest - kłopotliwa spuņcizna" Bezpieczeństwo pracy - nauka i praktyka 2007, Nr 4, str. 16-19; 

- Gołaņ M. „Azbest czyli niewygasający" Inspektor pracy 2007, Nr 1, str. 20-22; 

- Marek K. „Azbest jako szkodliwoņć ņrodowiskowa" Medycyna Ņrodowiskowa 2004, Nr 1, str. 1-8; 

- Bryła R. „Ocena ryzyka zawodowego dla pracownika zatrudnionego przy zabezpieczaniu i usuwaniu 

wyrobów zawierających azbest (cz. 1)”. Przyjaciel przy Pracy 2009, Nr 3, str. 10-12; 



- Komar M. „Azbest wciąŊ groňny", Inspektor Pracy 2006. Nr 7-8, str. 26-30; 

 

Spis załączników: 

1. Wykaz firm posiadających decyzje wydane przez Starostę Pułtuskiego, zatwierdzające Programy gospo-

darki odpadami niebezpiecznymi. Firmy te na podstawie powyŊszych decyzji mogą prowadzić prace 

związane z usuwaniem odpadów zawierających azbest. 

2. Zestawienie iloņci pokryć dachowych z wyrobów zawierających azbest zinwentaryzowane na terenie 

gminy Obryte. 

3. Wzór oznaczenia wyrobów zawierających azbest, w tym odpadów. 

4. Wzorcowy arkusz oceny stanu wyrobów zawierających azbest na podstawie rozporządzenia Ministra 

Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 w sprawie sposobów i warunków bez-

piecznego uŊytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. 

5. Wzór formularza zawierającego informację o wyrobach zawierających azbest wg rozporządzenia Mini-

stra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 paňdziernika 2003 w sprawie wymagań w zakresie 

wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i czyszczenia instalacji lub urządzeń, 

w których był lub jest wykorzystywany azbest. 

6. Program szkolenia bhp pracowników biorących udział w pracach związanych z usuwaniem i zabezpie-

czaniem azbestu. 

7. Wykaz istniejących i przygotowywanych składowisk odpadów zawierających azbest". Podając ňródło: 

wykaz znajduje się na stronie Ministerstwa Gospodarki w aktualnym Programie Oczyszczania Kraju z 

Azbestu (zał. 2 str. 54-56). 

 

Przewodniczący Rady Gminy: 

Sławomir Podpora 

 

 

Załącznik nr 1 

 

 

Wykaz firm, które uzyskały decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami w postaci azbestu  

na terenie powiatu Pułtusk 

 

1. Ramid Mirosław Dec ul. Kowalskiego 1/54, 03-288 Warszawa tel. 509199917 email:ramid@ramid.pl, 

strona: www.ramid.pl 

2. R&M Izomar Spółka z o.o. ul. Augustowska 24 02-981 Warszawa tel.0-29 7643118, 7664391, 7607988 

3. Budownictwo „Alfix" Jerzy Kostecki ul. Upalna 15 115-668 Białystok tel,0-86 6612880 

4. Algader Hofman Spółka z o.o. ul. Wólczyńska 11b 01-919 Warszawa tel.0-22 864987, 8649483, 8437353 

5. Termoexport ul. ŉurawia 24/7 00-515 Warszawa tel.0-22 82213467, 6214064, 6222197 

6. Asmabel Spółka z o.o. ul. Ciołka 16 01-443 Warszawa tel.0-22 8367160,8367450 

7. Sintac Polska Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 86 05-075 Wesoła tel.0-22 8125254,8127227,8124893 

8. MJ sp. z o.o. Reguły ul. Graniczna 6 Michałowice tel.7232061 w6 

9. „Gajawi" PPHU Gabriel Rogut ul. Odyńca 24 93-150 Łódň tel.0-42 6884370 

10. „Wolt Center" Grzegorz Lewandowski Nowa Biała 1a 09-411 Stara Biała tel.024-3656392 kom. 

509770658 

11. „Juko" Jerzy Szczukocki ul. Mała 25 97-300 Piotrków Trybunalski tel.044-7326964 

12. „System-Dach" Sp. j Brody 6 09-100 Płońsk tel. 023-6622538 

13. „AmbroŊy " Sp. j W.Ņliwińska, K. AmbroŊy ul. Meissneta 03-982 Warszawa 

14. Hydrogeotechnika Sp. z o.o. ul. Ņciegiennego 262 25-116 Kielce 

mailto:ramid@ramid.pl
http://www.ramid.pl/


15. PT. Astiment-Panorama Sp. z o.o. ul. Fabryczna 9 05-084 Leszno 

16. „Janusz" ul. Kasprowicza 18 96-100 Skierniewice 

17. Abba-Ekomed Sp. zo.o. ul. Moniuszki 11/13 87-100 Toruń 

18. „Dekar" ul. Pułtuska 9 06-400 Ciechanów tel.6729002 

19. „Albeko" Siegier spółka jawna gmina Skrwilno 87-510 Korowy 

 

Przewodniczący Rady Gminy: 

Sławomir Podpora 

 

 

Załącznik nr 2 

 

 

Wykaz wyrobów azbestowych na terenie gminy Obryte 

 

Lp. Nazwa wsi Iloņć m2 

1 Obryte 31 543,60 

2 Psary 24 860,40 

3 Bartodzieje 16 703 

4 Wielgolas 14 164 

5 Sadykierz 12 583 

6 Płusy 4 129 

7 Zambski Stare 10 378 

8 Zambski Koņcielne 12 701 

9 Sokołowo Włoņciańskie 16 263 

10 Sokołowo Parcele 7 701 

11 Ciółkowo Rządowa 6 150 

12 Ciółkowo Małe 16 274 

13 Gródek Rządowy 39 805 

14 Gródek Nowy 10 289 

15 Ulaski 4 136 

16 Tocznabiel 1 290 

17 Mokrus 160 

18 Cygany 8 356 

19 Gostkowo 1 270 

20 Rozdziały 2 385 

21 Rowy 120 

22 Kalinowo 1 060 

23 Skłudy 2 050 

Razem Gmina Obryte 231 371 

Ňródło: Inwentaryzacja wyrobów azbestowych wykonana przez Urząd Gminy. 

 

Priorytet usunięcia na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia  

2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego uŊytkowania i usuwania wyrobów zawie-

rających azbest (Dz.U. Nr 71 poz. 649) ustala się w skali trzystopniowej: 

I stopień pilnoņci - bezzwłoczna wymiana lub naprawa wyrobu; 

II stopień pilnoņci - ponowna ocena w czasie do jednego roku moŊliwoņci uŊytkowania wyrobu; 

III stopień pilnoņci - ponowna ocena w czasie do pięciu lat moŊliwoņci uŊytkowania wyrobu. 

Na terenie gminy wyroby zawierające azbest występują jedynie w postaci pokryć dachowych (płyt falistych, 

eternitu), brak natomiast danych na temat obecnoņci rur azbestowo – cementowych 



Przewodniczący Rady Gminy: 

Sławomir Podpora 

 

 

Załącznik nr 3 

 

 

OZNAKOWANIA INSTALACJI, URZĄDZEŃ LUB POMIESZCZEŃ ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 

 LUB WYROBY ZAWIERAJĄCE AZBEST 

 

 

 

Wszystkie wyroby zawierające azbest lub ich opakowania powinny być oznakowane w następujący sposób: 

a) oznakowanie zgodne z podanym wzorem powinno posiadać wymiary: co najmniej 5 cm wysokoņci (H) i 

2,5 cm szerokoņci, 

b) oznakowanie powinno składać się z dwóch częņci: 

- częņci górnej (h1 = 40% H) zawierającej literę "a" w białym kolorze na czarnym tle, 

- częņci dolnej (h2 = 60% H) zawierającej standardowy napis w białym lub czarnym kolorze na czerwo-

nym tle; napis powinien być wyraňnie czytelny, 

c) jeņli wyrób zawiera krokidolit, standardowo stosowany zwrot „zawiera azbest” powinien być zastąpiony 

zwrotem "zawiera krokidolit/azbest niebieski". 

 

Przewodniczący Rady Gminy: 

Sławomir Podpora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 4 

 

 

OCENA 

stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest 

 

Miejsce/ obiekt/ urządzenie budowlane /instalacja przemysłowa: 

……………………………………………………………………………….. 

Adres miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej: 

…………………………………………………………………………………. 

Pomieszczenie:……………………………………………………………… 

Rodzaj/nazwa wyrobu 1)…………………………………………………… 

Iloņć wyrobów (m2, tony)2)………………………………………………… 

 

Grupa/ Nr Wyrób - rodzaj Ocena Przyjęta 

 punktacja 

I. Sposób zastosowania azbestu   

1. Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)  30 

2. Tynk zawierający azbest  30 

3. Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (cięŊar obj. < 1.000 kg/m3)  25 

4. Pozostałe wyroby z azbestem  10 

II. Rodzaj azbestu   

5. Azbest chryzotylowy  5 

6. Inny azbest (np. krokidolit)  15 

III. Struktura powierzchni wyrobu z azbestem   

7. Rozluňniona (naruszona) struktura włókien  30 

8. Mocna struktura włókien, lecz bez albo z niewystarczającą powłoką 

farby zewnętrznej 

 10 

9. Pomalowana i nieuszkodzona powłoka zewnętrzna  0 

IV. Stan zewnętrzny wyrobu z azbestem   

10. DuŊe uszkodzenia  303) 

11. Małe uszkodzenia  104) 

12. Brak  0 

V. Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem   

13. Wyrób jest przedmiotem jakichņ prac  15 

14. Wyrób przez bezpoņrednią dostępnoņć naraŊony na uszkodzenia 

(do wysokoņci 2 m) 

 10 

15. Wyrób naraŊony na uszkodzenia mechaniczne  10 

16. Wyrób naraŊony na wstrząsy i drgania  10 

17. Wyrób naraŊony na działanie czynników atmosferycznych (na ze-

wnątrz obiektu) 

 10 

18. Wyrób znajduje się w zasięgu silnych ruchów powietrza  10 

19. Wyrób nie jest naraŊony na wpływy zewnętrzne  0 

VI. Wykorzystanie pomieszczenia   

20. Regularnie przez dzieci, młodzieŊ lub sportowców  35 

21. Trwałe lub częste przebywanie w pomieszczeniach innych osób  30 

22. Czasowo wykorzystywane pomieszczenie  20 

23. Rzadko wykorzystywane pomieszczenie  10 

VII. Usytuowanie wyrobu   



24. Bezpoņrednio w pomieszczeniu  30 

25. Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem  25 

26. W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)  25 

27. Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad 

pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentyla-

cyjnym 

 10 

 

 Suma punktów oceny  …………………….. 

Stopień pilności I 

(wymiana lub naprawa wymagana bezzwłocznie) – 65 i więcej punktów 

Stopień pilności II 

(ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku) powyŊej 35 do 60 punktów 

Stopień pilności III 

(ponowna ocena w terminie do 5 lat) do 35 punktów 

 

UWAGA: podkreņlić naleŊy tylko jedną pozycję w grupie, jeņli wystąpi więcej niŊ jedną, podkreņlić naleŊy 

najwyŊszą punktację. Zsumować iloņć punktów, ustalić ocenę końcową i stopień pilnoņci. 

 

 

………………………………………..     …………………………….……….. 

Oceniający nazwisko i imię       Właņciciel/Zarząd 

 

         ………………………………………… 

         Adres 

 

Data……………………………… 

 

1) Według klasyfikacji wyrobów przyjętych w sprawozdaniu rocznym – załącznik nr 2 do rozporządzenia 

Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 paňdziernika 2003r. w sprawie wymagań w za-

kresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywaniu i oczyszczaniu instalacji lub 

urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz.U. Nr 192, poz. 1876). 

2) Zgodnie z inwentaryzacją i sprawozdaniem rocznym - § 7 wymienionego w odnoņniku 1 rozporządzenia. 

3) DuŊe uszkodzenia – widoczne pęknięcia lub ubytki na powierzchni równej lub większej niŊ 3% po-

wierzchni wyboru. 

4) Małe uszkodzenia – brak widocznych pęknięć, a ubytki na powierzchni mniejszej niŊ 3% powierzchni 

wyboru. 

 

Przewodniczący Rady Gminy: 

Sławomir Podpora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 5 

 

 

Wzór formularza wg rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 paňdziernika 

2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i 

oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz.U. 03.192.1876) 

 

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST I MIEJSCU ICH WYKORZYSTYWANIA 

1. Miejsce, adres 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Właņciciel/zarządca/uŊytkownik*): 

a) osoba prawna - nazwa, adres.......…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres…………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 

3. Tytuł własnoņci……………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Nazwa, rodzaj wyrobu (2)…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. Iloņć (m2, tony) (3)…………………………………………………………………………………………………………. 

6. Przydatnoņć do dalszej eksploatacji (4)………………………………………………………………………………… 

7. Przewidywany termin usunięcia wyrobu;. 

a) okresowej wymiany z tytułu zuŊycia wyrobu (5)…………………………………………………………………. 

b) całkowitego usunięcia niebezpiecznych materiałów i substancji……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

8. Inne istotne informacje o wyrobach (6) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………….….. 

(podpis) 

 

 

Data……………………………… 

 

 

Objaņnienia: 

*) Niepotrzebne skreņlić. 

1) Za wyrób zawierający azbest uwaŊa się kaŊdy wyrób o stęŊeniu równym lub wyŊszym od 0,1% azbestu. 

2) Przy okreņlaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest naleŊy stosować następującą klasyfikację:  

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie, 

- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa, 

- rury i złącza azbestowo-cementowe, 

- izolacje natryskowe ņrodkami zawierającymi w swoim składzie azbest, 

- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe, 

- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione, 



- szczeliwa azbestowe, 

- taņmy 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. 

3) Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, pomiar z natury). 

4) Według "Oceny stanu i moŊliwoņci bezpiecznego uŊytkowania wyrobów zawierających azbest" - załącznik nr 1 do 

rozporządzenia ministra właņciwego do spraw gospodarki w sprawie sposobów bezpiecznego uŊytkowania oraz wa-

runków usuwania wyrobów zawierających azbest. 

5) Na postawie corocznego rozporządzenia ministra właņciwego do spraw gospodarki w sprawie dopuszczenia wyro-

bów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny. 

6) Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest. 

 

Przewodniczący Rady Gminy: 

Sławomir Podpora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 7 

 

 

Wykaz istniejących i przygotowywanych składowisk odpadów zawierających azbest na podstawie 

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

 
Lp. Nazwa składowiska 

Lokalizacja 

Nazwa i adres 

zarządzającego  

składowiskiem 

Wolna pojemnoņć 

składowiska [m3] 

Województwo dolnoņląskie 

1 Składowisko Odpadów Przemysłowych,  

ul. Górnicza 1  

58-303 Wałbrzych 

Mo-Bruk  

Korzenna 214  

33-322 Korzenna 

105 796 

2 Składowisko odpadów przemysłowych -Zakład w Godzikowicach  

ul. Stalowa 12  

55-200 Oława 

Dolnoņląska Korporacja  

Ekologiczna ul. Kopalniana 7  

59-101 Polkowice 

500 

3 Składowisko odpadów w Marcinowie,  

gm. Trzebnica 

Urząd Miasta Trzebnica,  

ul. Piłsudskiego 1  

55-100 Trzebnica 

10 000 

4 

 

Teren KGHM „Polska Miedň" w Lubinie  

Oddział Huta Miedzi Głogów  

ul. ŉukowicka 1  

67-200 Głogów 

KGHM „Polska Miedň" S.A.  

w Lubinie 

Oddział Huta Miedzi Głogów 

Wykorzystywane  

przez właņciciela 

Województwo kujawsko-pomorskie   

5 Składowisko Odpadów Niebezpiecznych 

Małociechowo, 

gm. Pruszcz 

„ECO-POL" Sp. z o.o.  

ul. Ņw. Jana 18 D  

87-140 ChełmŊa 

13 840 

Województwo lubelskie   

6 Składowisko Odpadów Niebezpiecznych  

Poniatowa Wieņ  

gm. Poniatowa 

Przedsiębiorstwo  

Gospodarki Komunalnej  

Sp. z o.o.  

ul. MłodzieŊowa 4  

24-320 Poniatowa 

1 500 

7 Składowisko Piaski Zarzecze II Kraņnik WOD-BUD Sp. z o.o.  

ul. Piłsudskiego 14  

23-200 Kraņnik 

149 930 

Województwo lubuskie 

8 Składowisko Odpadów Azbestowych 

ul. Małaszyńska 180 

Chróņcik 

gm. Gorzów Wielkopolski 

Zakład Utylizacji Odpadów  

Sp. z o.o.,  

ul. Teatralna 49 

66-400 Gorzów Wielkopolski 

29 320 



Województwo łódzkie   

9 Składowisko Odpadów Niebezpiecznych 

Jadwinówka 

gm. Radomsko 

Metalurgia S.A. 

ul. Reymonta 62 

97-500 Radomsko 

28 960 

10 „Bagno-Lubień" - teren Elektrowni Bełchatów S.A. Elektrownia Bełchatów S.A.  

z/s w Rogowcu 

ul. Wyzwolenia 30 

97-406 Rogowiec 

Wykorzystywane 

przez właņciciela 

Województwo małopolskie 

11 Składowisko Komunalne w Ujkowie Starym  

gm. Bolesław 

Zakład Gospodarki  

Komunalnej „Bolesław” 

Sp. z o.o.,  

ul. Osadowa 1 

32-329 Bolesław 

60 540 

12 Składowisko odpadów „Za rzeką Białą"  

ul. Kwiatkowskiego 8  

33-101 Tarnów 

Jednostka Ratownictwa  

Chemicznego Sp. z o.o. 

ul. Kwiatkowskiego 8 

33-101 Tarnów 

13 780 

Województwo mazowieckie 

13 Składowisko odpadów komunalnych w Rachocinie Zakład Gospodarki  

Mieszkaniowej  

ul. Traugutta 33  

09-200 Sierpc 

45 000 

Województwo opolskie 

Brak składowisk 

Województwo podkarpackie 

14 Składowisko Odpadów w Młynach gm. Radymno Zakład Gospodarki  

Komunalnej Gminy  

Radymno z/s  

w Skołoszowie 341  

37-550 Radymno 

36 828 

15 Składowisko Odpadów Pysznica gm. Pysznica Gminny Zakład Komunalny 

ul. Wolnoņci 295  

37-403 Pysznica 

969 

P Kozodrza gm. Ostrów Zakład Usług Komunalnych  

w Ostrowie 

[17 740] 

Województwo podlaskie 

16  Składowisko Odpadów Miastkowo pow. ŁomŊa MPGKiM 

ul. Poznańska 141 

18-400 ŁomŊa 

700 

P Składowisko odpadów budowlanych zawierających azbest na terenie 

składowiska odpadów komunalnych w m. Korytki gm. Jedwabne 

Komunalny Zakład  

BudŊetowy ul. Mickiewicza 4  

18-420 Jedwabne 

[I etap –20 000] 

[II etap -21 500] 

Województwo pomorskie   

17 Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie 

Bierkowo 120 

76-261 Bruskowo Wielkie 

gm. Słupsk 

Przedsiębiorstwo  

Gospodarki Komunalnej  

Sp. z o.o. w Słupsku,  

ul. Szczecińska 112  

76-200 Słupsk 

14 380 

18 Składowisko Odpadów w Gilwie Małej Gilwa Mała 8 82-500 Kwidzyn Zakład Utylizacji Odpadów  

Sp. z o.o. 

Gilwa Mała 8,  

82-500 Kwidzyn 

58 360 

P Kwatera na odpady zawierające azbest Zakład Utylizacyjny  

Sp. z o.o. w Gdańsku 

ul. Jabłoniowa 55 

80-180 Gdańsk Szadółki 

[b.d] 

Województwo ņląskie 

19 Sektor III na odpady azbestowe, wydzielony w ramach składowiska 

odpadów innych niŊ niebezpieczne i obojętne w Knurowie  

Szybowa 44, Knurów 

PPHU „Komart” Sp. z o.o.  

ul. Szpitalna 7 

44-194 Knurów 

284 740 

P Składowisko odpadów komunalnych 

Ņwiętochłowice – teren po eksploatacji hałdy Huty „Florian” 

Miejskie Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej 

Sp. z o.o., 

ul. Łagiewnicka 76 

41-608 Ņwiętochłowice 

(30 000) 

20 Kwatera X na odpady azbestowe w ramach składowiska odpadów innych 

niŊ niebezpieczne i obojętne w Dąbrowie górniczej 

Koksownia „Przyjaňń” 

Sp. z o.o. 

ul. Koksownicza 1 

42-523Dąbrowa Górnicza 

186 

21 Składowisko odpadów azbestowych na terenie Oczyszczalni Ņcieków 

Deszczowo – Przemysłowych Huty Katowice Dąbrowa Górnicza 

ARCELOR MITTAL POLAND 

S.A. Oddział  

w Dąbrowie Górniczej, 

ul. J. Piłsudskiego 92 

Wykorzystywane  

przez właņciciela 



41-308 Dąbrowa Górnicza 

22 Wydzielona subkwatera na odpady zawierające azbest w ramach sektora 

III składowiska odpadów innych niŊ niebezpieczne i obojętne w Jastrzębiu 

Zdroju 

Cofinco-Poland Sp. z o.o.  

ul. Graniczna 29  

40-956 Katowice 

16 000 

Województwo ņwiętokrzyskie 

23 Składowisko Odpadów Niebezpiecznych 

Dobrów 

gm. Tuczępy 

Ņrodowisko i Innowacje  

Sp. z o.o. Dobrów 8  

28-142 Tuczępy 

163 440 

Województwo warmińsko-mazurskie 

24 Składowisko odpadów zawierających azbest 

Półwieņ 

gm. Zalewo 

Przedsiębiorstwo Usług  

Komunalnych Sp. z o.o.  

ul. 3-go Maja 8  

14-100 Ostróda 

19 500 

25. Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. ul. Szańcowa 1 82-300 Elbląg Zakład Utylizacji Odpadów  

Sp. z o.o. 

ul. Szańcowa 1 

82-300 Elbląg 

3 984 

Województwo wielkopolskie 

26 Składowisko odpadów niebezpiecznych, ul. Sulańska 11  

62-510 Konin 

Zakład Utylizacji Odpadów  

Sp. z o.o. 

ul. Sulańska 11 

62-510 Konin 

162 990 

Województwo zachodniopomorskie 

27 Zakład odzysku odpadów ul. Łubuszan 80 Sianów Przedsiębiorstwo  

Gospodarki Komunalnej  

Sp. z o.o. ul. Komunalna  

75-724 Koszalin 

15 685 

28 Składowisko odpadów Dalsze »m. Myņlibórz „Eko-Myņl” Sp. z o.o.  

Dalsze 36  

74-300 Myņlibórz 

1800 

Razem - istniejące 1 258 728 

Razem- przygotowywane 69240 

P -przygotowywane składowiska odpadów zawierających azbest 

 

Przewodniczący Rady Gminy: 

Sławomir Podpora 

 

 

 


