
Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Piekoszów 
 

Strona 1 z 25 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Program usuwania wyrobów zawierających azbest  

dla Gminy Piekoszów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Piekoszów 
 

Strona 2 z 25 
 

SPIS TREŚCI 

 

1. Charakterystyka obszaru Gminy Piekoszów.......................................................... 1 

2. Wprowadzenie .................................................................................................... 2 

3. Szkodliwość azbestu dla zdrowia ludzkiego.......................................................... 3 

4. Przepisy prawne dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami 

zawierającymi azbest i obowiązki z nich wynikające ............................................................4 

5. Cele programu..................................................................................................... 7 

6. Informacja o ilości i stanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Piekoszów.

.............................................................................................................................. 8 

6.1 Ilość i rozmieszczenie wyrobów zawierających azbest sporządzony w oparciu o dane 

zebrane od mieszkańców gminy Piekoszów. ...........................................................................8 

6.2 Ilość i rozmieszczenie wyrobów zawierających azbest sporządzony w oparciu o dane 

zebrane od władających obiektami użyteczności publicznej ......................................9 

7. Zadania do realizacji w zakresie usuwania odpadów zawierających azbest............. 9 

8. Eliminacja powstawania nielegalnych wysypisk z odpadami zawierającymi azbest10 

9. Edukacja mieszkańców w zakresie szkodliwości azbestu, obowiązków dotyczących 

postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz sposobów bezpiecznego ich usuwania 

oraz unieszkodliwiania. ..........................................................................................10 

10. Finansowe aspekty realizacji Programu .............................................................11 

11. Bieżący monitoring realizacji Programu i okresowe raportowanie jego realizacji 

władzom samorządowym oraz mieszkańcom 12 

12. Okresowa weryfikacja i aktualizacja Programu ..................................................12 

13. Podsumowanie .................................................................................................13 

14. Załączniki: 

Załącznik nr 1........................................................................................................14 

Załącznik nr 2........................................................................................................20 

Załącznik nr 3........................................................................................................22 
1. Charakterystyka obszaru Gminy Piekoszów  

 

Gmina Piekoszów położona jest w centralnej części województwa świętokrzyskiego, w obrębie 

Wyżyny Małopolskiej, na pograniczu Gór Świętokrzyskich i Wzgórz Łopuszańskich. Powierzchnia 
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gminy wynosi 10 248 ha, z czego 7 418 ha zajmują użytki rolne, 1 869 ha lasy, pozostałe 961 ha 

inne.  

W skład gminy wchodzą 21 sołectwa wraz z Piekoszowem, które zamieszkuje ogółem 15 298 

osób. Piekoszów zamieszkuje 2 739 osób. Obszar gminy jest zróżnicowany pod względem 

ukształtowania powierzchni terenu. 

 

 

Północna część gminy jest terenem o znacznym zróżnicowaniu morfologicznym i 

geologicznym. Najbardziej wyniesione jest tu Pasmo Zgórskie, gdzie Góra Plebańska (341,6 m 

n.p.m.) jest najwyższym punktem w gminie. Krajobraz północnej części gminy jest bardziej 

monotonny i płaski, tutaj znajduje się najniżej położony obszar gminy – jest to teren doliny rzeki 

Łośnej. 

Znaczna część gminy Piekoszów podlega szczególnym zasadom ochrony środowiska. 

Południową część gminy  zajmuje Chęcińsko – Kielecki Park Krajobrazowy wraz z jego otuliną. 

Łącznie w Parku i otulinie znajduje się 40,1 % powierzchni gminy. 

Uzupełnieniem Parku i jego strefy ochronnej (otuliny) są obszary chronionego krajobrazu. 

Występuje tu: 

− Konecko – Łopuszniański Obszar Chronionego Krajobrazu – zachodnia część gminy 

− Podkielecki Obszar Chronionego Krajobrazu – północno – wschodnia część gminy 

Różnorodność szaty roślinnej oraz wyjątkowe walory w zakresie przyrody nieożywionej, 

jaką charakteryzuje się Chęcińsko – Kielecki Park Krajobrazowy, pozwoliły na utworzenie na 

terenie gminy, w obrębie Parku dwóch rezerwatów przyrody: „Chelosiowa Jama” i „Moczydło”.  
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Obok wymienionych rezerwatów przyrody na terenie gminy, w parku i jego otulinie 

ustanowiono 7 pomników przyrody, z czego 2 obiekty to pomniki przyrody żywej, pozostałe 

stanowią osobliwość przyrody nieożywionej. 

Pomniki przyrody żywej to okazałe drzewa dębów szypułkowych w obrębie wsi Jaworznia. 

Z osobliwości przyrody nieożywionej ochroną objęto dwa odsłonięcia geologiczne, skałkę i 

zagłębienia krasowe. Pomniki te występują w Gałęzicach i Zajączkowie oraz w Jaworzni – 

Zagórzu, Piekoszowie. 

Na obszarach chronionych, jakimi są parki krajobrazowe, wraz z ich otulinami, ochronie 

podlegają nie tylko zasoby przyrodnicze, ale również zabytkowe obiekty kultury materialnej. Takim 

obiektem jest częściowo zrujnowany wapiennik w Jaworzni z roku 1900. 

Na terenie gminy Piekoszów znajduje się jedno przedszkole, osiem szkół podstawowych, 

dwa gimnazja i jedno liceum ogólnokształcące. Ogółem do szkół uczęszcza 2008 uczniów, a do 

przedszkola 130 dzieci. 

 

2. Wprowadzenie 

 

Azbest znany jest od kilku tysięcy lat. Szerokie jego zastosowanie nastąpiło w wyniku 

rewolucji przemysłowej w okresie ostatnich 100 lat. Azbest stosowany był w produkcji około 3000 

wyrobów przemysłowych, przede wszystkim do produkcji wyrobów budowlanych, szczególnie płyt 

dachowych i elewacyjnych, a także rur. Z uwagi na swoje niewątpliwe zalety, jak odporność na  

wysokie temperatury, działanie mrozu, działanie  kwasów, substancji żrących a także elastyczność 

itp. wykorzystywany był chętnie jako cenny surowiec również w Polsce.    

 Na terenie kraju znajduje się ogółem 15.466 tys. ton wyrobów zawierających azbest, w tym: 

14.866 tys. ton płyt azbestowo-cementowych (1.351.500 tys. m2), 600 tys. ton rur i innych 

wyrobów azbestowo-cementowych).  

 Na terenie Gminy Piekoszów znajduje się około 330 tys. m2 wyrobów zawierających azbest. 

Są to głównie pokrycia dachowe zbudowane z płyt cementowo - azbestowych tzw. eternit.   

Zabezpieczenie i usuwanie tak znacznych ilości wyrobów wiąże się z dużymi kosztami, które nawet 

w zakładanym okresie (25 lat) usuwania stanowić będą znaczne obciążenie finansowe. 

Trwałość płyt azbestowo-cementowych określa się na około 30 lat, natomiast okres eksploatacji 

innych wyrobów jest z reguły krótszy. 

 

3. Szkodliwość azbestu dla zdrowia ludzkiego 
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Azbest jest nazwą handlową grupy minerałów włóknistych, które pod względem 

chemicznym są uwodnionymi krzemianami magnezu, żelaza, wapnia i sodu. Chorobotwórcze 

działanie azbestu powstaje w wyniku wdychania włókien, zawieszonych w powietrzu. Dopóki 

włókna nie są uwalniane do powietrza i nie występuje ich wdychanie, wyroby z udziałem azbestu 

nie stanowią zagrożenia dla zdrowia. Na występowanie i typ patologii wpływa rodzaj azbestu, 

wymiary tworzących go włókien i ich stężenie oraz czas trwania narażenia.  

Biologiczna agresywność pyłu azbestowego jest zależna od stopnia penetracji i liczby włókien, 

które uległy retencji w płucach, jak również od fizycznych i aerodynamicznych cech włókien. 

Szczególne  znaczenie  ma  w  tym  przypadku  średnica  włókien.  Włókna  cienkie, o średnicy 

poniżej 3 mikrometrów, przenoszone są łatwiej i docierają do końcowych odcinków dróg 

oddechowych, podczas gdy włókna grube, o średnicy powyżej 5 mikrometrów, zatrzymują się w 

górnych odcinkach dróg oddechowych. Skręcone włókna chryzotylu o dużej średnicy, mają 

tendencję do zatrzymywania się wyżej, w porównaniu z igłowymi włóknami azbestów  

amfibolowych, z łatwością przenikających do obwodowych części płuc. 

Największe zagrożenie dla organizmu ludzkiego stanowią włókna respirabilne, to znaczy takie, 

które mogą  występować w trwałej postaci w powietrzu i przedostawać się z wdychanym 

powietrzem do pęcherzyków płucnych. Są one dłuższe od 5 mikrometrów, mają grubość mniejszą 

od 3 mikrometrów, a stosunek długości włókna do jego grubości nie jest mniejszy niż 3 : 1.  

Ze względu na to, że włókna azbestu chryzotylowego są łatwiej zatrzymywane w górnych partiach 

układu oddechowego, w porównaniu z włóknami azbestów amfibolowych oraz ze względu na fakt, 

że są także skuteczniej usuwane z płuc, narażenie na kontakt z azbestem amfibolowym niesie ze 

sobą ryzyko zdrowotne. 

Mimo istnienia normatywów higienicznych dla stężenia włókien azbestu w powietrzu nie można 

określić dawki progowej pyłu dla działania rakotwórczego azbestu. 

Narażenie zawodowe na pył azbestowy może być przyczyną następujących chorób układu 

oddechowego: pylicy azbestowej (azbestozy), łagodnych zmian opłucnowych, raka płuc 

(najpowszechniejszego nowotworu złośliwego, powodowanego przez azbest), międzybłoniaków 

opłucnej i otrzewnej, nowotworów o wysokiej złośliwości. 

Poważny niepokój musi budzić fakt, że usuwanie obecnie z dachów i elewacji wyrobów 

zawierających azbest przez przypadkowe i nieprofesjonalne firmy, zwiększa tylko zagrożenie 

pyłem azbestowym dla mieszkańców. 

 

4. Przepisy prawne dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi 

azbest i obowiązki z nich wynikające 
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Od 1997r. w na terenie Polski obowiązuje zakaz produkcji, handlu oraz stosowania 

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

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

wprowadzono szereg kolejnych aktów prawnych (ustaw i rozporządzeń) regulujących kwestie 

związane z postępowaniem i usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Szczegółowy ich wykaz 

zawiera załącznik nr 1 do niniejszego opracowania. Uzupełnieniem aktów prawnych w 

przedstawionym zakresie jest  „ Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 

stosowanych na terytorium Polski ” przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14 maja 2002r. oraz 

lokalne programy usuwania azbestu realizowane przez gminy, powiaty i województwa.  

              Polskie prawodawstwo dopuszcza wykorzystywanie azbestu lub wyrobów zawierających 

azbest  w użytkowanych budynkach, instalacjach lub urządzeniach nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 

2032 roku. W sposób szczegółowy określa również wymagania dotyczące postępowania z 

wyrobami i odpadami azbestowymi, obowiązki organów administracji, a także właścicieli i 

zarządców nieruchomości w tym zakresie oraz obowiązki wykonawców prac polegających na 

zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest. Podstawowe obowiązki organów 

samorządowych, właścicieli i zarządców nieruchomości oraz przedsiębiorców prowadzących 

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

Obowiązki  gminy  i  powiatu  :   

� opracowanie, przyjęcie i aktualizacja planu gospodarki odpadami (z uwzględnieniem 

problematyki usuwania azbestu i wyrobów zawierającymi azbest), 

� gromadzenie informacji przekazywanych przez osoby fizyczne (właścicieli i zarządców 

nieruchomości) o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania, 

� przedkładanie marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania 

substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, w tym azbestu, 

� zatwierdzanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi (w tym odpadami 

zawierającymi azbest) - powiat, 

� udzielanie zezwoleń na transport odpadów niebezpiecznych (w tym azbestu) – powiat. 

Obowiązki   właścicieli,  zarządców   lub   użytkowników nieruchomości: 

● kontrola wyrobów zawierających azbest znajdujących się w obiektach, urządzeniach 

budowlanych, urządzeniach przemysłowych lub innych miejscach zawierających azbest, 

● sporządzenie i przedłożenie organowi nadzoru budowlanego oceny stanu i 

dokumentacji miejsca zawierającego azbest, 

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

● sporządzenie (corocznie) planu kontroli jakości powietrza obejmującej pomiar stężenia 

azbestu, dla każdego pomieszczenia, w którym znajdują się instalacje lub urządzenia zawierające 

azbest lub wyroby zawierające azbest, 

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

jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest,  

● sporządzenie inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest poprzez 

sporządzenie spisu z natury, 

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

prezydentowi miasta (dot. osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami) corocznej aktualizacja 

informacji o : 

- wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania, 

- wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zastało zakończone (zał. 4 i 5) 

● zgłoszenie właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu prac polegających na 

zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z przepisami budowlanymi. 

 

Obowiązki wykonawców prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów 

zawierających azbest: 

● uzyskanie pozwolenia, decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami 

niebezpiecznymi albo złożenie organowi informacji o wytwarzanych odpadach  oraz o sposobie 

gospodarowania odpadami niebezpiecznymi (zależnie od ilości wytwarzanych odpadów), 

● przeszkolenie przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników i osób kierujących lub 

nadzorujących, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych 

wyrobów oraz w zakresie przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania z 

wyrobami zawierającymi azbest, 

● opracowanie przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu prac usuwania wyrobów 

zawierających azbest, obejmującego w szczególności: 

- identyfikację azbestu w przewidzianych do usunięcia materiałach, na podstawie 

udokumentowanej informacji od właściciela lub zarządcy obiektu albo też na podstawie 

badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium, 

- informacje o metodach wykonywania planowanych prac, 

- zakres niezbędnych zabezpieczeń pracowników oraz środowiska przed narażeniem na 

szkodliwość emisji azbestu, w tym problematykę określoną przepisami dotyczącymi planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
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- ustalenie niezbędnego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza; 

- posiadanie niezbędnego wyposażenia technicznego i socjalnego zapewniającego 

prowadzenie określonych planem prac oraz zabezpieczeń pracowników i środowiska przed 

narażeniem na działanie azbestu. 

- zgłoszenie prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających 

azbest z obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, właściwemu 

organowi nadzoru budowlanego oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy. 

● zapewnienie warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest z miejsca ich 

występowania w sposób określony w § 8 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 21 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania 

i usuwania wyrobów zawierających azbest, 

● złożenie właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub zarządcy nieruchomości, urządzenia 

budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest, pisemnego 

oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z 

zachowaniem właściwych przepisów technicznych  i sanitarnych. 

 Warunkiem koniecznym bezpiecznego dla ludzi i środowiska użytkowania i usuwania 

wyrobów zawierających azbest jest rzetelnie sporządzona inwentaryzacja wyrobów zawierających 

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

azbestu,  stopień pilności wymiany wyrobów zawierających azbest.  

 W rozporządzeniach Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 października 

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

wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany 

azbest oraz z dnia 2 kwietnia 2004 w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i 

usuwania wyrobów zawierających azbest,  założono wykonanie inwentaryzacji  oraz dokonanie 

oceny stanu wyrobów zawierających azbest na 2004r.  

Od tego też roku właściciele i zarządcy obiektów zobligowani są do przekazywania marszałkowi 

województwa i wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta informacji o wyrobach 

zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania oraz informacji o wyrobach, których 

wykorzystanie zakończono.  

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

zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest, biorąc jednak pod uwagę obowiązki 

jakie  postawiono przed wykonawcą, wnioskować należy, że tego typu prace powinna wykonywać 

wyspecjalizowana jednostka posiadająca stosowne zezwolenia oraz wyposażenie techniczne i 

socjalne zapewniające prowadzenie prac oraz odpowiednie zabezpieczenie pracowników i 
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środowiska przez narażeniem na działanie azbestu. 

W przypadkach nieprzestrzegania nałożonych na jednostki organizacyjne i osoby fizyczne 

obowiązków w zakresie bezpiecznego wykorzystania i usuwania wyrobów zawierających azbest 

oraz obowiązków sprawozdawczości w tym zakresie mają zastosowanie zapisy tytułu ustawy z dnia  

27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. Przewidują one w takich przypadkach 

odpowiedzialność karną tj. kary aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny orzekane na podstawie 

przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz odpowiedzialność 

administracyjną poprzez wstrzymanie prowadzonej przez podmiot korzystający ze środowiska lub 

osobę fizyczną działalności powodującej pogorszenie stanu środowiska w znacznych rozmiarach 

lub zagrażającej życiu lub zdrowiu ludzi. 

Ponadto do odpowiedzialności za szkody spowodowane oddziaływaniem na środowisko, w 

tym również powstałe w wyniku postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, mają 

zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.  

 

5. Cele programu: 

 

- bezpieczne dla zdrowia usunięcie wyrobów zawierających azbest i ich unieszkodliwienie 

poprzez składowanie na wyznaczonych do tego celu składowiskach,  

- wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców gminy spowodowanych 

azbestem, 

- spowodowanie sukcesywnej likwidacji oddziaływania azbestu na środowisko i doprowadzenie, 

w określonym horyzoncie czasowym, do spełnienia wymogów ochrony środowiska. 

Program oparto na zapisach "Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego", 

"Planu gospodarki odpadami dla powiatu kieleckiego", "Planu gospodarki odpadami dla Gminy 

Piekoszów"  oraz „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na 

terytorium Polski” 

 

 

 

 

 

 

6. Informacja o ilości i stanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy 

Piekoszów.  
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Na podstawie informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania 

zgłoszonych do Wójta Gminy Piekoszów przez właścicieli i zarządców nieruchomości oraz 

inwentaryzacji określono ilości i miejsce występowania takich wyrobów na terenie gminy 

Piekoszów. 

 

6.1 Ilość i rozmieszczenie wyrobów zawierających azbest sporządzony w oparciu o dane 

zebrane od mieszkańców gminy Piekoszów. 

Lp. Nazwa wyrobu 
zawierającego azbest 

Miejsce występowania 
wyrobu zawierającego 
azbest 

Jednostka 
miary 

Ilość 

1.  płyty faliste azbestowo – 
cementowe dla budownictwa 

Bławatków m2 5170,00 

2.  płyty faliste azbestowo – 
cementowe dla budownictwa 

Brynica m2 28707,00 

3.  płyty faliste azbestowo – 
cementowe dla budownictwa 

Gałęzice m2 9078,00 

4.  płyty faliste azbestowo – 
cementowe dla budownictwa 

Górki Szczukowskie m2 8880,20 

5.  płyty faliste azbestowo – 
cementowe dla budownictwa 

Janów m2 4750,00 

6.  płyty faliste azbestowo – 
cementowe dla budownictwa 

Jaworznia m2 29992,00 

7.  płyty faliste azbestowo – 
cementowe dla budownictwa 

Lesica m2 6140,00 

8.  płyty faliste azbestowo – 
cementowe dla budownictwa 

Łaziska m2 9638,00 

9.  płyty faliste azbestowo – 
cementowe dla budownictwa 

Łosień m2 8389,00 

10.  płyty faliste azbestowo – 
cementowe dla budownictwa 

Łosienek m2 18478,50 

11.  płyty faliste azbestowo – 
cementowe dla budownictwa 

Łubno m2 13953,00 

12.  płyty faliste azbestowo – 
cementowe dla budownictwa 

Micigózd m2 46739,00 

13.  płyty faliste azbestowo – 
cementowe dla budownictwa 

Piekoszów m2 40234,00 

14.  płyty faliste azbestowo – 
cementowe dla budownictwa 

Podzamcze  m2  10397,00 

15.  płyty faliste azbestowo – 
cementowe dla budownictwa 

Rykoszyn m2 23710,00 

16.  płyty faliste azbestowo – 
cementowe dla budownictwa 

Skałka m2 11238,50 

17.  płyty faliste azbestowo – 
cementowe dla budownictwa 

Szczukowice m2 17971,00 

18.  płyty faliste azbestowo – Wesoła  m2 4890,00 
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cementowe dla budownictwa 
19.  płyty faliste azbestowo – 

cementowe dla budownictwa 
Wincentów m2 13319,70 

20.  płyty faliste azbestowo – 
cementowe dla budownictwa 

Zajączków m2 17890,00 

21.  Razem  m2 329564,90 
 

6.2 Ilość i rozmieszczenie wyrobów zawierających azbest sporządzony w oparciu o dane 

zebrane od władających obiektami użyteczności publicznej: 

 
Lp. Nazwa wyrobu 

zawierającego azbest 
Miejsce występowania 
wyrobu zawierającego 
azbest 

Jednostka 
miary 

Ilość 

1. płyty faliste azbestowo – 
cementowe dla 
budownictwa 

Rykoszyn - OSP m2 250 

 
7. Zadania do realizacji w zakresie usuwania odpadów zawierających azbest z terenu 
Gminy Piekoszów na lata 2007 - 2032 

 
Lp. Zadania 

 
 

Termin 
realizacji 

1. Opracowanie Zarządzenia Wójta Gminy Piekoszów w 
sprawie warunków dofinansowania działań polegających 
na usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających 
azbest   

II kwartał 2007 

2. Powołanie Komisji ds. monitoringu Programu II kwartał 2007 
3. Prowadzenie szkoleń i akcji informacyjno – edukacyjnych 

na temat szkodliwości wyrobów zawierających azbest i 
konieczności bezpiecznego ich usuwania 

2007-2032 

4. Stopniowe usuwanie (demontaż, transport, 
unieszkodliwianie) materiałów zawierających azbest z 
nieruchomości osób fizycznych, obiektów użyteczności 
publicznej i innych przy pomocy specjalistycznych 
podmiotów posiadających stosowne zezwolenia w 
zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania tego 
rodzaju odpadów.   

2007-2032 

5. Prowadzenie ewidencji usuwania wyrobów zawierających 
azbest. 

2007-2032 

6. Monitorowanie realizacji “Programu usuwania azbestu i 
wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Piekoszów. 

Co 5 lat 

7. Przedstawienie Radzie Gminy sprawozdania z przebiegu 
realizacji Programu. 

Raz w roku 

 

Przedsięwzięcie dotyczące usuwania materiałów zawierających azbest z nieruchomości osób 
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fizycznych i innych będzie następował na wniosek właściciela obiektu, jego zarządcy lub 

władającego. Złożone wnioski o dofinansowanie będą realizowane według kolejności wpływu do 

wysokości kwoty zabezpieczonej w budżecie na dany rok kalendarzowy. Demontażem, transportem 

i unieszkodliwianiem materiałów zawierających azbest zajmie się specjalistyczna firma 

posiadających stosowne zezwolenia w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania tego 

rodzaju odpadów wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Gminę 

Piekoszów zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Dokładny termin usunięcia odpadów z 

terenu nieruchomości w ramach podpisanej umowy uzgadnia przedstawiciel firmy z właścicielem 

nieruchomości. Odbiór odpadów zawierających azbest od właściciela oraz ich przekazanie na 

składowisko potwierdzone będzie kartą przekazania odpadu sporządzoną w trzech egzemplarzach: 

jeden dla odbierającego odpady, drugi dla właściciela odpadu, trzeci dla Gminy Piekoszów. 

Przewoźnik rozlicza się za wykonaną usługę z Gminą Piekoszów. 

 

8. Eliminacja powstawania nielegalnych wysypisk z odpadami zawierającymi 

azbest 

 

Działanie to realizowane będzie dwutorowo: 

- w procesie edukacji związanej z postępowaniem z odpadami azbestowymi, systematycznie 

budować będziemy świadomość społeczną, co powinno wyeliminować powstawanie nielegalnych 

wysypisk śmieci, 

- bieżąco przeprowadzany będzie monitoring występowania nielegalnych wysypisk z odpadami 

zawierającymi azbest, a w przypadku stwierdzenia ich występowania będą one likwidowane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Działanie finansowanie będzie ze środków przeznaczonych na realizację Programu w danym roku 

kalendarzowym. 

  

9. Edukacja mieszkańców w zakresie szkodliwości azbestu, obowiązków dotyczących 

postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz sposobów bezpiecznego ich 

usuwania oraz unieszkodliwiania. 

 

 Przeprowadzenie akcji edukacyjno - informacyjnej w oparciu o: 

- spotkania z mieszkańcami, 

- informacje na stronie internetowej, 
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- informacje na tablicach ogłoszeń, 

- informacje w lokalnej gazecie, 

- ulotki. 

 Informowanie mieszkańców gminy o skutkach narażenia na azbest i obowiązku 

sukcesywnego usuwania go przez właścicieli nieruchomości. Gmina będzie skupiać się na 

działaniach edukacyjno – informacyjnych skierowanych do mieszkańców. Działania te mają na celu 

skłonienie właścicieli nieruchomości do wypełniania nałożonego na nich ustawowo obowiązku 

usunięcia wyrobów zawierających azbest do 2032 roku.   Gmina ma służyć pomocą swoim 

mieszkańcom na temat wymaganych procesów usuwania, zabezpieczenia, wywożenia i 

składowania azbestu. Informacje te znajdą się na stronie internetowej urzędu gminy, na tablicach 

informacyjnych w jego budynku, ulotkach, a także będą przekazywane podczas spotkań z 

mieszkańcami. Gmina będzie starała się zainteresować tematyką azbestu lokalnych dziennikarzy 

służąc informacjami na temat jego usuwania tak, aby wzmocnić prowadzone przez siebie działania 

informacyjno – edukacyjne.  

 

10. Finansowe aspekty realizacji Programu 

 

 W programie założono, że usuwanie wyrobów zawierających azbest będzie się odbywać ze 

wsparciem finansowym Gminy. Wsparcie dotyczyć będzie dofinansowania kosztów demontażu, 

transportu i unieszkodliwiania wyrobów. Dofinansowanie odbywać się będzie ze środków 

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Gmina Piekoszów podejmie 

starania w celu pozyskania funduszy ze źródeł zewnętrznych, tj. Wojewódzki i Powiatowy   

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, funduszy strukturalnych Unii 

Europejskiej i innych. 

Szczegółowe warunki  dofinansowania przedsięwzięcia dotyczącego usuwania materiałów 

zawierających azbest występujących na terenie Gminy Piekoszów określone zostaną w odrębnym 

Zarządzeniu Wójta Gminy Piekoszów. 

Ilość usuniętych ton wyrobów zawierających azbest w danym roku uzależniona będzie od ilości 

środków finansowych pochodzących z funduszy własnych i zewnętrznych. 

Rada Gminy Piekoszów będzie uchwalała corocznie w budżecie gminy stosowne środki na 

realizację Programu.  

 

 

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

 

 Elementem zarządzania Programem jest jego systematyczne monitorowanie. W tym celu 

powołana zostanie Komisja ds. monitoringu realizacji Programu. 

W ramach działań monitoringowych określone zostaną zmiany ilości wyrobów zawierających 

azbest w gminie Piekoszów w kolejnych latach realizacji Programu, tj.: 

- ilości zutylizowanych w danym roku odpadów zawierających azbest, 

- ilości wyrobów azbestowych pozostałych jeszcze do likwidacji. 

 Raz do roku Komisja będzie przedkładała władzom gminy i mieszkańcom raport 

 przedstawiający wyniki realizacji Programu. 

 Wskaźniki monitorowania Programu 

 

L.p. Wskaźniki monitoringu Jednostka miary 

1. Ilość odpadów zawierających azbest zinwentaryzowanych przed 
rozpoczęciem realizacji Programu. 

m2/rok 

2. Ilość odpadów zawierających azbest w kolejnych latach realizacji 
Programu. 

m2/rok 

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

% 

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

% 

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

6. Ilość nielegalnych wysypisk odpadów zawierających azbest szt. 
 

 

12. Okresowa weryfikacja i aktualizacja Programu 

 

 Realizacja Programu jest procesem długofalowym w związku z czym zakłada się jego 

aktualizację celem dostosowania do zmieniających się warunków prawnych, finansowych i 

możliwości realizacyjnych. 

 

 

 

 

13.  Podsumowanie 
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Bardzo ważne jest zastosowanie się właścicieli i zarządców obiektów budowlanych do 

obowiązku prowadzenia okresowych kontroli i oceny stanu technicznego wyrobów zawierających 

azbest oraz przekazywania właściwym jednostkom danych o ilości, stanie i miejscu występowania 

azbestu. Pozwoli to na uzyskanie pełnej wiedzy na ten temat i podejmowanie przez jednostki 

samorządowe skutecznych działań mających na celu pomoc właścicielom obiektów w usuwaniu i 

unieszkodliwianiu azbestu. Istotna jest również świadomość przedsiębiorców wykonujących prace 

związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Wykonywanie tych prac wyłącznie przez 

wyspecjalizowane i uprawnione w tym zakresie firmy, pozwoli wyeliminować zagrożenie 

wynikające z nieprawidłowego ich prowadzenia. Z tego względu jednym z głównych celów 

niniejszego programu jest przybliżenie jak najszerszym kręgom społeczeństwa problematyki 

bezpiecznej eksploatacji i usuwania wyrobów zawierających azbest.  

Zaproponowana przez Gminę forma dofinansowania przedsięwzięć dotyczących usuwania 

materiałów zawierających azbest, stawia jako warunek pomocy, spełnienie wszystkich wymogów 

formalnych dotyczących informowania o tych wyrobach. Upowszechnienie programu będzie 

skutkowało podnoszeniem świadomości społeczności lokalnej w zakresie zagrożeń związanych z 

eksploatacją usuwaniem azbestu. Przewidujemy, że w następnych latach Gmina będzie otrzymywać 

coraz więcej zgłoszeń o miejscach występowania azbestu, co przyczyni się do lepszej wiedzy na 

temat ilości azbestu. Pozwoli to lepiej poznać potrzeby w tym zakresie, precyzyjniej planować 

środki niezbędne do wydania na ten cel oraz stopniowo wyeliminować wyroby azbestowe z 

naszego otoczenia, co jest celem programu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Załączniki 
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Załącznik 1 

WYKAZ PODSTAWOWYCH AKTÓW PRAWNYCH 

regulujących postępowanie z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest. 

 

I. Ustawy:  

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2003 r. Nr  207, poz. 2016 z 

późn. zm.).  

W  przypadku występowania azbestu (Art. 30 ust. 3) właściwy organ może nałożyć, w drodze 

decyzji, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót 

budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w ust. l w/w artykułu, jeśli 

ich realizacja m.in. może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, pogorszenie stanu 

środowiska bądź pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych. 

2.Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających 

azbest (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, z późn. zm.) 

Zakazuje wprowadzania na polski obszar celny azbestu, wyrobów zawierających azbest,  

produkcji  wyrobów zawierających  azbest  oraz  obrotu  azbestem  i  wyrobami zawierającymi 

ten surowiec. Zgodnie z ustawą produkcja płyt azbestowo-cementowych została zakończona 

we wszystkich zakładach do 28 września 1998 r., a z dniem 28 marca 1999 r. nastąpił zakaz 

obrotu tymi płytami.  Do wyjątków należy azbest i wyroby zawierające azbest dopuszczone 

do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny spośród wyrobów określonych w 

załączniku nr l do ustawy. Wykaz tych wyrobów określa corocznie Minister właściwy do 

spraw gospodarki w drodze rozporządzenia. Ustawa reguluje również zagadnienia związane 

z opieką zdrowotną pracowników, którzy mieli kontakt z azbestem. 

3.Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych  (Dz. U. Nr 

11, poz. 84, z późn. zm.).  

Ustawa reguluje problematykę dotycząca substancji i preparatów chemicznych, w tym  

niebezpiecznych oraz określa warunki, zakazy lub ograniczenia produkcji, wprowadzania do 

obrotu lub stosowania substancji i preparatów chemicznych, w celu ochrony przed szkodliwym 

wpływem tych substancji i preparatów na zdrowie człowieka lub na środowisko. 

4.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach  (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.). 

Zgodnie z Art.  l  ust.  l  ustawa określa zasady postępowania z odpadami, w sposób 

zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą 

zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów i ich 

negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. 
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Ustawa określa obowiązki wytwórców i posiadaczy odpadów, w tym m.in. odpadów 

niebezpiecznych. Ustawa reguluje postępowanie w zakresie zbierania, transportu, odzysku i 

unieszkodliwiania, w tym składowania odpadów, a także wymagania techniczne i   organizacyjne   

dotyczące składowisk odpadów. Ustawa  wprowadza obowiązek opracowania planów   

gospodarki odpadami na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Ustawa 

określa m.in. zakres planów gospodarki odpadami, sposób  ich  opiniowania i  sposób 

monitorowania, zasadę spójności planu z planem wyższego szczebla oraz określa rodzaj 

odpadów, które powinny być ujęte na każdym szczeblu ich opracowania. 

5. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie zmiany ustawy o odpadach oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. Nr 175, poz. 1458). 

6.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z 

późn. zm.) 

Zgodnie z Art. l ustawa określa zasady ochrony środowiska oraz warunki korzystania  z jego 

zasobów, z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju. Ustawa   reguluje   m.in.   

opracowanie   programów   ochrony   środowiska,   prowadzenie państwowego monitoringu 

środowiska, postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko,  ochronę  powietrza  

przed  zanieczyszczeniem  i sposób   postępowania  z substancjami stwarzającymi szczególne 

zagrożenie dla środowiska, ochronę powierzchni ziemi, przeciwdziałania zanieczyszczeniom w 

tym: konieczność oznaczenia instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany 

azbest oraz miejsc, w których on się znajduje, konieczność dokumentowania informacji 

dotyczącej m.in. występowania azbestu. 

7. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, 

ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085, z późn. 

zm.).Ustawa reguluje sposób postępowania oraz obowiązki podmiotów określanych ustawą. 

Art. 54 ustawy odnosi się do odpowiednich zapisów ustawy   z dnia 19 czerwca 1997 r. o 

zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. Ustawa udziela delegacji ministrowi 

właściwemu do spraw gospodarki, do określenia w drodze rozporządzenia w porozumieniu z 

ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, ministrem właściwym do spraw transportu oraz 

ministrem właściwym do spraw środowiska - sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i 

usuwania wyrobów zawierających azbest. 

8. Ustawa   z   dnia   28   października   2002   r.   o   przewozie   drogowym   towarów 

niebezpiecznych   (Dz.   U.  Nr   199,   poz.   1671 z pnóźn. zm).    

Ustawa  reguluje zasady  przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, wymagania w 

stosunku do kierowców i innych osób wykonujących czynności związane z tym przewozem 
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oraz organy właściwe do sprawowania nadzoru i kontroli w tych sprawach. Przewóz materiałów 

niebezpiecznych w kraju określają przepisy zawarte w załącznikach A i B do Umowy 

europejskiej dotyczącej międzynarodowego  przewozu  drogowego  towarów  niebezpiecznych 

(ADR).  Przepisy umowy ADR oraz ustawy okreś lają warunki załadunku i wyładunku oraz 

przewozu odpadów niebezpiecznych.  Wymagane są świadectwa dopuszczenia pojazdu do 

przewozu materiałów niebezpiecznych wydane przez upoważnioną stację kontroli 

pojazdów oraz szkolenie kierowcy pojazdów w zakresie przewozu towarów 

niebezpiecznych. 

9.Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakazie stosowania wyrobów 

zawierających azbest (Dz. U.  z   2005 r. Nr 10 , poz. 72). 

 

II. Rozporządzenia: 

1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). 

zamieszcza rodzaje odpadów zawierających azbest na liście odpadów niebezpiecznych  w 

wymienionych niżej grupach 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 

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

- 16 01 11* - Okładziny hamulcowe zawierające azbest,  

- 16 02 12* - Zużyte urządzenia zawierające azbest,  

- 17 06 01* - Materiały izolacyjne zawierające azbest.  

- 17 06 05* - Materiały konstrukcyjne zawierające azbest 

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów 

dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 152, poz. 1736). 

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu 

informacji oraz wzorów formularzy słu żących do sporządzania i przekazywania zbiorczych 

zestawień danych (Dz. U. Nr 152, poz. 1737) 

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2002 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 161, poz.1335). 

5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2002 r. w sprawie sposobu 
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przedkładania wojewodzie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania 

substancji stwarzających szczególne zagrożenie  

dla środowiska (Dz. U. Nr 175, poz. 1439). 

6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r.  w sprawie rodzajów 

odpadów, które mogą być składowane w sposób nie selektywny     (Dz. U. Nr 191, poz. 1595). 

7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r.  w sprawie 

najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych  

dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833). 

8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U z 2003 r. Nr l, poz. 12). 

9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu i 

sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów  (Dz. U. Nr 220, 

poz. 1858). 

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

sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych  (Dz. U. Nr 

236, poz.  

11. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  grudnia  2002r. w  sprawie 

świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych  (Dz. U. 

Nr 237, poz. 2011 z późn. zm.). 

12. Rozporządzenie   Ministra   Środowiska   z   dnia   24   marca   2003r. w   sprawie 

szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji  i zamknięcia, jakim 

powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549). 

13. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003r. w  sprawie 

informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

14. Rozporządzenie   Ministra   Gospodarki,   Pracy   i   Polityki   Społecznej   z   dnia   23 

października    2003 r.   w    sprawie   wymagań   w   zakresie wykorzystywania  i 

przemieszczania   azbestu   oraz   wykorzystywania  i   oczyszczania   instalacji   lub urządzeń, 

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

15. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia   2 kwietnia 

2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania  i usuwania wyrobów 

zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649). 

16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada  2004 r. w sprawie określenia 

rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
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szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia  do 

sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko  (Dz. U. Nr 257, poz. 2573). 

17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. sprawie 

kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania  

na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. Nr 186, poz. 1553). 

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

zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów 

zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich 

wyrobów  (Dz. U. Nr 216, poz. 1824). 

19. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  grudnia  2002  r.  w  sprawie 

świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych  (Dz. U. 

Nr 237, poz. 2011 z późn. zm.). 

20. Rozporządzenie   Ministra   Środowiska   z   dnia   24   marca   2003   r. w   sprawie 

szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji   i zamknięcia, jakim 

powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów    (Dz. U. Nr 61, poz. 549). 

21. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003   r.  w  sprawie 

informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

22. Rozporządzenie   Ministra   Gospodarki,   Pracy   i   Polityki   Społecznej  z   dnia   23 

października    2003 r.   w    sprawie   wymagań   w   zakresie wykorzystywania i 

przemieszczania   azbestu   oraz   wykorzystywania i   oczyszczania   instalacji   lub urządzeń, 

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

23. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia  2 kwietnia 

2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 

zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649). 

24. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. sprawie 

kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku 

odpadów danego typu (Dz. U. Nr 186, poz. 1553). 

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

zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów 

zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich 

wyrobów   (Dz. U. Nr 216, poz. 1824). 

 

III. ZARZ ĄDZENIA: 
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1. Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielonych przez 

materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 

przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. Nr 19, poz. 23). 
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INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJ ĄCYCH AZBEST1) I MIEJSCU ICH 

WYKORZYSTYWANIA 
 
(opracowana na   podstawie   art. 163   ust. 1  ustawy  z  dnia  27  kwietnia  2001 r. - Prawo ochrony 
środowiska /Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.2/  oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy    
i    Polityki   Socjalnej   z   dnia  23  października 2003 r  w sprawie wymagań w zakresie 
wykorzystywania i  przemieszczania azbestu oraz  wykorzystywania  i  oczyszczania  instalacji  lub  
urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest   
/ Dz.U.03.192.1876 / ). 
 
 
1. Miejsce, adres 
   ............................................................................................................................................................. 
   ............................................................................................................................................................. 
 
2. Właściciel/zarządca/użytkownik*): 
 
   a) osoba prawna - nazwa, adres .......................................................................................................... 
      ......................................................................................................................................................... 
 
   b) osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres ......................................................................................... 
      .......................................................................................................................................................... 
 
3. Tytuł własności .................................................................................................................................. 
   ............................................................................................................................................................. 
4. Nazwa, rodzaj wyrobu2) ................................................................................................................... 
   ............................................................................................................................................................. 
 
5. Ilość (m2, tony)3) .............................................................................................................................. 
 
6. Termin rozpoczęcia eksploatacji wyrobu :  ....................................................................................... 
 
7. Przewidywany termin usunięcia wyrobu: 
 
   a) okresowej wymiany z tytułu zużycia wyrobu  ............................................................................... 
   b) całkowitego usunięcia niebezpiecznych materiałów i 
      substancji ......................................................................................................................................... 
 
8. Inne istotne informacje o wyrobach 4) 
   ............................................................................................................................................................. 
 
                                                                                                                

  ............................... 
                                                                                                                   (podpis) 
Data ..................... 
 
 
________ 
Objaśnienia: 
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*) Niepotrzebne skreślić. 
 
1) Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 
0,1 % azbestu. 
 
2) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą 
klasyfikację: 
- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie, 
- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa, 
- rury i złącza azbestowo-cementowe, 
- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest, 
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe, 
- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione, 
- szczeliwa azbestowe, 
- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki, 
- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych, 
- papier, tektura, 
- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura. 
 
3) Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, pomiar z natury). 
 
 
4) Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym terenu instalacji lub urządzenia 
zawierającego azbest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                          Załącznik  nr 3 
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INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJ ĄCYCH AZBEST1), 
KTÓRYCH WYKORZYSTYWANIE ZOSTAŁO ZAKO ŃCZONE 

 
(opracowana na   podstawie   art. 163   ust. 1  ustawy  z  dnia  27  kwietnia  2001 r. - Prawo ochrony 
środowiska /Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.2/  oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy    
i    Polityki   Socjalnej   z  dnia  23  października  2003 r  w sprawie wymagań w zakresie 
wykorzystywania   i  przemieszczania azbestu oraz   wykorzystywania  i  oczyszczania  instalacji  
lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest  
 / Dz.U.03.192.1876 / ). 
 
 
1. Miejsce, adres .................................................................................................................................... 
   ............................................................................................................................................................. 
 
2. Właściciel/zarządca*): 
 
   a) osoba prawna - nazwa, adres, ......................................................................................................... 
      .......................................................................................................................................................... 
   b) osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres ......................................................................................... 
      .......................................................................................................................................................... 
 
3. Tytuł własności .................................................................................................................................. 
   ............................................................................................................................................................. 
 
4. Nazwa, rodzaj wyrobu2) ................................................................................................................... 
   ............................................................................................................................................................. 
 
5. Ilość (m2, tony)3) .............................................................................................................................. 
 
6. Rok zaprzestania wykorzystywania wyrobów .................................................................................. 
 
7. Planowane usunięcia wyrobów: ........................................................................................................ 
   a) sposób ............................................................................................................................................. 
   b) przez kogo ...................................................................................................................................... 
   c) termin .............................................................................................................................................. 
 
8. Inne istotne informacje4) ................................................................................................................... 
   ............................................................................................................................................................. 
                                                                                                          

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

                                                                                                            (podpis) 
Data ................... 
 
________ 
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Objaśnienia: 
*) Niepotrzebne skreślić. 
1) Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 
0,1 % azbestu. 
2) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą 
klasyfikację: 
- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie, 
- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa, 
- rury i złącza azbestowo-cementowe, 
- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest, 
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe, 
- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione, 
- szczeliwa azbestowe, 
- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki, 
- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych, 
- papier, tektura, 
- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione. 
3) Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, spis z natury). 
4) Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym. 
 

 


