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I. PODSTAWOWE INFORMACJE O AZBE�CIE. GENEZA OPRACOWANIA.

1.1. TROCH� HISTORII

Azbest obdarzony tak cennymi cechami jak mi�kko��, gi�tko��, odporno�� na 
ogie�, postrzegany by� w czasach staro�ytnych jako �jedwab� tajemniczego �wiata 
minera��w. Nadawano mu wiele nazw, znany by� jako kamie� bawe�niany, czy len 
kamienny, skalny oprz�d, p��tno niepalne. W �redniowieczu alchemicy przydawali mu 
magiczne w�a�ciwo�ci g�osz�c, �e stanowi on ow�osienie ogniotrwa�ych salamander 
(st�d te� jedna z jego nazw salamander).

Aktualnie u�ywane nazwy amiantus i azbest, greckiego pochodzenia, 
odzwierciedlaj� cechy surowca zwi�zane z odporno�ci� na ogie�. Azbest, czyli 
niegasn�cy jest nazw� stosowan� w j�zyku angielskim, niemieckim i wielu innych. 
Termin amiantus (�nieplamisty�) stosowany jest do dzisiaj w j�zyku francuskim. 
Wywodzi si� st�d, i� minera� wrzucony do ognia nie spala si�, nie traci na wadze, a 
staje si� jakby czystszy. Tkane z w��kien azbestu � ju� w czasach staro�ytnych �
obrusy, chusteczki do nosa czyszczone by�y przez wrzucanie do ognia. Staro�ytni 
Rzymianie u�ywali azbestu do wyrobu p��tna zwanego �linum vivum� (�yj�ce p��tno), w 
kt�re owijali zw�oki w�adc�w, aby po spaleniu zachowa� ich prochy.

Stosowanie azbestu stwierdzono ju� ok. 4500 lat temu na podstawie wykopalisk 
dokonanych w Finlandii. W Europie Po�udniowej znany jest od ponad 2500 lat. 
Wzmianki w r��nego rodzaju kronikach �wiadcz�, �e azbest od XV do XIX wieku 
dodawany by� do r��nych surowc�w w celu uzyskania, m.in.: knot�w do �wiec, 
niepalnego papieru, sk�ry, a tak�e do wyrob�w tekstylnych np. sukna na p�aszcze 
�o�nierskie. 

W ko�cu XIX wieku rozpocz�to wydobywanie azbestu na skal� przemys�ow� 
pocz�tkowo w Kanadzie, a nast�pnie w Rosji. Dalsze kopalnie powstawa�y w Afryce na 
obszarach Rodezji i obecnej RPA. Po roku 1910 nast�pi� szereg dalszych odkry� i 
eksploatacji z��� w r��nych rejonach �wiata.

W latach 60 � tych ubieg�ego stulecia prze�omem by�o wykorzystanie azbestu do 
wyrobu niepalnej papy, zw�aszcza w okresie, gdy po�ary budynk�w by�y prawdziw� 
plag�. W pierwszych latach naszego stulecia mieszaniny azbestu i cementu wkroczy�y 
do przemys�u materia��w budowlanych w postaci lekkich i wytrzyma�ych p�yt, znanych 
jako eternit. P�yty te do dzisiaj stosowane s� do pokry� dachowych. Znajdowa�y one 
tak�e zastosowanie jako ok�adziny �cienne oraz wyt�aczane panele do dekoracji �cian i 
sufit�w. 

Minera� sta� si� prawdziwym przebojem za spraw� silnik�w parowych, kt�rych 
niezb�dnym elementem poddanym dzia�aniom gor�cej pary by�y r��nego typu 
szczeliwa i uszczelki. Azbest w po��czeniu z gum� w pe�ni spe�nia� oczekiwania 
konstruktor�w. 

Dzi�ki wspomnianym unikalnym w�a�ciwo�ciom azbest by� wykorzystywany jako 
surowiec w ponad 1000 opisanych technologii. Stosowany by� m.in. do produkcji 
wyrob�w azbestowo � cementowych, wyrob�w w��kienniczych, prz�dzy, sznur�w, 
szczeliw, wyrob�w ciernych, takich jak klocki hamulcowe, tarcze sprz�g�owe, wyrob�w 
hydroizolacyjnych: lepiki, papy dachowe, p�ytki pod�ogowe, do filtr�w w przemy�le 
piwowarskim i farmaceutycznym oraz wojskowych masek przeciw gazowych. 
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Pomimo udowodnionego dzia�ania chorobotw�rczego uznawany za mniej szkodliwy od 
krokidolitu pozostaje, np. w USA, wa�nym elementem wielu technologii o kluczowym 
znaczeniu. Aktualnie azbest wykorzystywany jest m.in. w ameryka�skim programie 
wahad�owc�w kosmicznych, kt�rych silniki rakietowe pokrywane s� os�on� 
impregnowan� azbestem, a tak�e w przemy�le okr�towym.

Historia azbestu zatoczy�a, jak wida�, ogromne ko�o od zachwytu po��czonego z 
przypisywaniem mu w�a�ciwo�ci magicznych w czasach staro�ytnych, r��norodnego 
wykorzystywania ogromnych ilo�ci surowca na skal� przemys�ow� w pierwszej po�owie 
naszego wieku, do ca�kowitego zakazu jego zastosowania w wielu krajach �wiata w 
latach 90-tych.

1.2. AZBEST W POLSCE

W pierwszym okresie azbest trafia� do Polski w formie materia��w lub urz�dze� w 
kt�rych zosta� zastosowany. Z tego okresu pochodzi tak�e nazwa eternit jak 
powszechnie okre�la si� p�yty azbestowo � cementowe. 

ETERNIT to fabryka w Belgii sk�d pochodzi�y pierwsze du�e partie p�yt 
azbestowo-cementowych, kt�re trafia�y do polski w latach 30-stych ubieg�ego wieku.

Dopiero w drugiej po�owie XX wieku  powsta�y w kraju zak�ady przemys�owe, 
kt�re zacz��y u�ywa� go w postaci nieprzetworzonej do wytwarzania w�asnych 
produkt�w. Minera� ten sprowadzano w postaci odmiany chryzotol � azbest bia�y (95% 
importu, g��wnie z ZSRR) i krokidolit � azbest niebieski  (5%, g��wnie z RPA). 

Wielkie zainteresowanie materia�ami azbestowymi spowodowane by�o w Polsce 
nie tylko w/w w�a�ciwo�ciami fizyko-chemicznymi ale r�wnie�, a mo�e przede 
wszystkim - uwzgl�dniaj�c �wczesny system polityczny i program budowy socjalizmu �
nisk� cen� i brakiem (lub utajnieniem) jakichkolwiek informacji na temat jego 
szkodliwo�ci. 

W okresie najwi�kszej popularno�ci (lata 60-70 ubieg�ego wieku) azbest 
wykorzystywany by� g��wnie w:

� budownictwie (ok.82%)
� przemy�le chemicznym (ok.12%)
� motoryzacji (ok.5%)

Niestety brak danych na temat wp�ywu py��w azbestowych na zdrowie ludzi 
doprowadzi� do intensywnego rozprzestrzeniania tych materia��w (zw�aszcza p�yt 
azbestowo-cementowych) na terenie ca�ego kraju, zar�wno w obrocie pierwotnym 
(indywidualnym i pa�stwowym), jak i wt�rnym (r�wnie� jako darowizny lub formy 
ekwiwalentu przekazywane m.in. pracownikom PGR-�w). Doprowadzi�o to do obecnie 
obserwowanych problem�w zwi�zanych z ustaleniem precyzyjnej lokalizacji 
(wyst�powania) materia��w zawieraj�cych azbest i ich pe�n� inwentaryzacj�.
W latach 90-tych na �wiat�o dzienne wyp�yn��y wszelkie dane dotycz�ce szkodliwo�ci 
dla zdrowia w��kien i py��w azbestowych, w wyniku czego zdecydowano o radykalnych 
krokach prewencyjnych i na mocy ustawy z 19 czerwca 1997 r. wprowadzono zakaz 
wprowadzania azbestu na rynek Polski oraz jego wykorzystania (z drobnymi, bardzo 
drobiazgowo reglamentowanymi odst�pstwami).
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1.2. W�A�CIWO�CI FIZYKO-CHEMICZNE AZBESTU

Pod wzgl�dem chemicznym azbest to grupa wielu r��nych minera��w, 
wyst�puj�cych w formie w��knistej.
Nazwa azbest nie okre�la konkretnego minera�u, lecz dotyczy og��u minera��w 
krzemianowych tworz�cych w��kna. Nale�� do nich:

� azbesty w�a�ciwe: azbesty serpentynowe (chryzotylowe) i amfibolowe (
aktynolitowe, amiantowe, antofyllitowe, amozytowe, krokidolitowe � odmiana 
riebeckitu oraz magnesioriebeckitowe). 

� do minera��w azbestopodobnych nale��: attapulgit, sepiolit, talk w��knisty, 
wollastonit, serpentynit w��knisty, antygoryt w��knisty oraz zeolity w��kniste. 

Fot. 1  Struktura w��kien azbestowych 

Przyjmuje si�, �e azbestami s� w��kniste odmiany minera��w wyst�puj�ce w przyrodzie 
w postaci wi�zek w��kien cechuj�cych si� du�� wytrzyma�o�ci� na rozci�ganie, 
elastyczno�ci� i odporno�ci� na dzia�anie czynnik�w chemicznych i fizycznych. W 
przyrodzie wyst�puje oko�o 150 minera��w w postaci w��knistej, kt�re w czasie procesu 
produkcyjnego mog� si� rozdziela� na spr��yste w��kna czyli fibryle.

Opr�cz wy�ej wymienionych nale�� tu jeszcze inne minera�y krzemianowe �
diopsyd, sillimanit, egiryn, lamprofyllit, astrofyllit i in. 

W ostatnich latach do szkodliwych, biologicznie czynnych minera��w 
oddzia�ywuj�cych na �ywe tkanki (powoduj�cych w��knienie p�uc oraz rakotw�rczych), 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Minera%C5%82
http://pl.wikipedia.org/wiki/Chryzotyl
http://pl.wikipedia.org/wiki/Amfibol
http://pl.wikipedia.org/wiki/Aktynolit
http://pl.wikipedia.org/wiki/Amiant
http://pl.wikipedia.org/wiki/Antofyllit
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Amozyt&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krokidolit
http://pl.wikipedia.org/wiki/Riebeckit
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Magnesioriebeckit&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Attapulgit&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sepiolit
http://pl.wikipedia.org/wiki/Talk
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wollastonit
http://pl.wikipedia.org/wiki/Serpentynit
http://pl.wikipedia.org/wiki/Antygoryt
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zeolity
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fibryle
http://pl.wikipedia.org/wiki/Diopsyd
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sillimanit
http://pl.wikipedia.org/wiki/Egiryn
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lamprofyllit&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Astrofyllit
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zaliczono dodatkowo: goethyt, lepidokrokit, boehmit, brucyt, kaolinit, haloizyt, sepiolit, 
pa�ygorskit, erionit i kilka innych. 

Techniczn� klasyfikacj� azbest�w oparto na d�ugo�ciach i �rednicach wi�zek 
w��kien. W r��nych klasyfikacjach �rednice agregat�w uznawanych za wi�zki zmieniaj� 
si� znacznie; zazwyczaj s� one rz�du milimetr�w. D�ugo�� wi�zek wynosi od 
dziesi�tnych cz��ci milimetra do 100 mm. Azbesty poddawane obr�bce mog� rozpada� 
si� na mniejsze cz�stki (tzw. fibryle). Stwierdzono, �e wymiary pojedynczych w��kien po 
rozdrobnieniu mog� si� zmienia� w bardzo szerokim zakresie: od nanometr�w (nm) i 
mikrometr�w (�m) do milimetr�w.

W��kna i wyroby z azbestu odznaczaj� si� znaczn� odporno�ci� na dzia�anie 
czynnik�w chemicznych, �cieranie i wysok� temperatur�. Ze wzgl�du na z�e 
przewodnictwo ciep�a i pr�du materia� ten stosowany jest jako materia� izolacyjny. 
Dzi�ki ogniotrwa�o�ci i izolacyjno�ci termicznej stosowany jest do wyrobu tkanin 
ogniotrwa�ych i farb ogniotrwa�ych. Dawniej produkowano z niego ok�adziny ciernych 
szcz�k hamulcowych i niepalne materia�y budowlane (pokrycia dachowe, rury itp). 
Dzi�ki niskiej cenie i dobrym w�a�ciwo�ciom mechanicznym stosowany by� jako 
wzmocnienie w eternicie. Aktualnie ze wzgl�du na dzia�anie rakotw�rcze zosta� 
wycofany z produkcji materia��w, a np. zawieraj�ce go pokrycia dachowe s� 
wymieniane na inne. Ze wzgl�du na szkodliwo�� py�u azbestowego (pylica), usuwanie 
wyrob�w azbestowych z budynk�w wymaga zabezpiecze� pracownik�w, a powsta�e 
odpady nale�y przekazywa� do punkt�w utylizacji. 

1.3. ZAGRO�ENIA 

Szkodliwo�� w��kien azbestowych zale�y od �rednicy i d�ugo�ci w��kien. Wi�ksze 
w��kna nie s� tak szkodliwe, gdy� w wi�kszo�ci zatrzymuj� si� w g�rnych drogach 
oddechowych sk�d s� usuwane przez rz�ski, w��kna bardzo drobne s� usuwane przez 
system odporno�ciowy. Najbardziej niebezpieczne s� w��kna d�ugie (>5�m), ale cienkie 
(<3�m), przenikaj� one do dolnych dr�g oddechowych, wbijaj� si� do p�uca gdzie 
pozostaj� i w wyniku wieloletniego dra�nienia kom�rek wywo�uj� nowotwory. 
Azbest dobrze zabezpieczony i nieuszkodzony nie stanowi zagro�enia. Azbest 
staje si� zagro�eniem dla zdrowa, gdy dojdzie do korozji lub jakiegokolwiek 
uszkodzenia wyrob�w zawieraj�cych azbest (�amanie, kruszenie, ci�cie i ka�da inna 
obr�bka).
Procesy te powoduj� uwalnianie si� w��kien do powietrza i mo�liwo�� wdychania ich do 
p�uc. 

Ze wzgl�du na fakt, i� g��wne zagro�enie azbest stanowi:
� gdy dopuszcza si� do samoistnej emisji jego cz�stek (niegro�nych w formach i 

bry�ach spoistych) przy niew�a�ciwym post�powaniu z materia�ami, kt�re go 
zawieraj�;

� kiedy jego struktura ulega naruszeniu (sp�kaniu, skruszeniu, erozji) w wyniku 
oddzia�ywania czynnik�w zewn�trznych i �rodowiskowych oraz wskutek up�ywu 
czasu 

uznano, �e dla wyeliminowania jakichkolwiek zagro�e� zwi�zanych z tym surowcem 
konieczne jest jego ca�kowite usuni�cie z wszystkich obiekt�w, urz�dze�, instalacji i 
miejsc magazynowania do ko�ca 2032r.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Goethyt
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lepidokrokit
http://pl.wikipedia.org/wiki/Boehmit
http://pl.wikipedia.org/wiki/Brucyt
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kaolinit
http://pl.wikipedia.org/wiki/Haloizyt
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sepiolit
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pa%C5%82ygorskit&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Erionit&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fibryle
http://pl.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://pl.wikipedia.org/wiki/Izolacja_%28technika%29
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Tkanina_ogniotrwa%C5%82a&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Farba_ogniotrwa%C5%82a&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dach
http://pl.wikipedia.org/wiki/Eternit
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pylica
http://pl.wikipedia.org/wiki/Utylizacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Drogi_oddechowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82uca
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nowotw%C3%B3r
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Fot. 2 Przyk�ad budynku gospodarczego z wyra�nie uszkodzonym dachem z p�yt 
azbestowych.

W celu przygotowania do tego obowi�zku mieszka�c�w i instytucji z terenu 
Gminy K�ty Wroc�awskie oraz wyznaczenia okre�lonej strategii dzia�ania dla 
systematycznego, roz�o�onego w latach i zgodnego z przepisami prawa procesu 
usuwania azbestu, zosta� opracowany niniejszy dokument.

1.4. WP�YW AZBESTU NA ZDROWIE LUDZI 

Negatywne oddzia�ywanie azbestu zwi�zane jest z agresywno�ci� py��w i 
w��kien, kt�re przedostaj� si� do uk�adu oddechowego wraz z wdychanym powietrzem.
Stopie� ich szkodliwo�ci uzale�niony jest od cech aerodynamicznych poszczeg�lnych 
cz�stek oraz stopnia st��enia w otaczaj�cym �rodowisku (lub miejscu pracy).
Szczeg�lne znaczenie ma �rednica w��kien. W��kna cienkie o �rednicy poni�ej 3 �m 
przenoszone s� �atwiej i odk�adaj� si� w ko�cowych odcinkach dr�g oddechowych (z 
�atwo�ci� przenikaj� do obrze�y p�uca), podczas, gdy w��kna grube, o �rednicy powy�ej 5 
�m, zatrzymuj� si� w g�rnej cz��ci uk�adu oddechowego. Z dr�g oddechowych mog� by� 
one w znacznej cz��ci usuni�te za po�rednictwem �luzu, odkrztuszania, wypluwania lub 
po�ykania.
Niekt�re w��kna azbestu wychwytywane s� przez kom�rki nab�onkowe wy�cielaj�ce drogi 
oddechowe; w��kna gromadz� si� w warstwie �r�dmi��szowej i przenoszone s� do 
gruczo��w ch�onnych. 



Program usuwania azbestu z terenu gminy K�ty Wroc�awskie

9

W procesie usuwania wewn�trzp�ucnych depozyt�w niew�tpliwie negatywn� rol� 
odgrywaj� czynniki zewn�trzne, takie jak dym tytoniowy i inne zanieczyszczenia 
powietrza.

W nara�eniu na py� azbestu wyr��nia si� ekspozycj� zawodow�, parazawodow� i 
�rodowiskow�. R��ni� si� one w spos�b istotny wielko�ci� st��e� w��kien, ich 
rozmiarami, d�ugo�ci� trwania nara�enia, a co za tym idzie skutkami dla zdrowia i 
wielko�ci� ryzyka wyst�pienia okre�lonych nowotwor�w z�o�liwych.

W przypadku azbestu zinwentaryzowanego na terenie Gminy K�ty Wroc�awskie (ze 
wzgl�du na brak zak�ad�w produkuj�cych, wydobywczych, b�d� przetwarzaj�cych azbest) 
wyst�puje ekspozycja �rodowiskowa. 

Zagro�enie dla zdrowia mieszka�c�w wynika z nagromadzenia na obszarze ca�ej 
gminy r��nego typu materia��w zawieraj�cych azbest, w tym stosunkowo du�e ilo�ci 
najbardziej gro�nego dla zdrowia � azbestu niebieskiego. Odpady azbestowo-cementowe 
stanowi�ce niegdy� bardzo cenny surowiec wykorzystywany szeroko przez mieszka�c�w 
gminy stanowi� obecnie istotne �r�d�o emisji py�u. Odpady te zastosowane np. do 
utwardzania podw�rek, podjazd�w, dr�g uleg�y zu�yciu i degradacji pod wp�ywem 
warunk�w atmosferycznych, co jest przyczyn� uwalniania si� w��kien azbestu do 
powietrza atmosferycznego.

W��kna azbestu (cz�steczki niewidoczne go�ym okiem) mog� si� r�wnie� uwalnia� 
z materia��w budowlanych, do kt�rych u�ywano odpad�w zawieraj�cych azbest, a tak�e z 
koc�w poprodukcyjnych. Najwi�ksze uwalnianie w��kien wyst�puje podczas prac 
powoduj�cych wzniecanie py�u, �cieranie, kruszenie i rozgniatanie powierzchni 
zawieraj�cych azbest. Zagro�enie stanowi� tak�e pozostawione tak�e sk�adowiska 
odpad�w nie wykorzystanych, rozrzucone po obszarze ca�ej gminy. Wdychaj�c powietrze 
z w��knami azbestu zwi�kszamy ryzyko chor�b azbestozale�nych. Nale�y pami�ta�, �e 
szczeg�lnie nara�one s� dzieci i m�odzie�., gdzie g��wnym skutkiem zdrowotnym, kt�ry 
nale�y bra� pod uwag� jest mi�dzyb�oniak op�ucnej lub otrzewnej.
Nowotwory te rozwijaj� si� gwa�townie i charakteryzuj� si� kr�tk� prze�ywalno�ci�. 
Mi�dzyb�oniak op�ucnej - rzadko wyst�puj�cy nowotw�r z�o�liwy - jest przedmiotem 
znacznego zainteresowania �rodowisk medycznych ze wzgl�du na udowodniony zwi�zek 
przyczynowy z ekspozycj� na py� azbestu zar�wno zawodow� jak i �rodowiskow�.

W zale�no�ci od poziomu ekspozycji mo�e by� r�wnie� obserwowany wzrost 
ryzyka raka p�uc. Istniej� dostateczne dowody epidemiologiczne/medyczne pozwalaj�ce 
stwierdzi�, �e wszystkie typy azbestu powoduj� raka p�uc. Wykazano r�wnie�, �e 
prawdopodobie�stwo jego wyst�pienia wzrasta u palaczy blisko 50-krotnie w stosunku do  
os�b niepal�cych.

Ze wzgl�du na spos�b przedostawania si� azbestu do organizmu ludzkiego oraz 
czynniki zwi�kszaj�ce zagro�enie (stopie� rozdrobnienia w��kien i ich st��enie) 
najbardziej szkodliwe s� przypadki, gdy azbest zostaje uwolniony z materia��w 
budowlanych/izolacyjnych w spos�b niekontrolowany, a jednocze�nie osoby, kt�re 
d�ugotrwale lub cz�sto przebywaj� obok takich miejsc, nie stosuj� �adnych form ochrony 
przed szkodliw� emisj�.

Niestety ostatni raport Pa�stwowej Inspekcji Pracy, z kontroli firm usuwaj�cych 
azbest w roku 2007 wskazuje, �e zagro�enie to lekcewa�one jest tak�e przez w�a�cicieli 
takich podmiot�w, jak si� wydaje �pseudo-fachowych�.
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Eksperci Wsp�lnoty Europejskiej ju� w 1977 roku opracowali raport na temat 
ryzyka dla zdrowia publicznego, wynikaj�cego z ekspozycji �rodowiskowej na py� azbestu. 
G��wne wnioski tego opracowania stanowi�ce podsumowanie wsp��czesnej wiedzy na 
ten temat by�y nast�puj�ce:

� Niewiele jest bezpo�rednich dowod�w skutk�w zdrowotnych zanieczyszczenia 
azbestem powietrza i wody pitnej.

� Trudno�ci zwi�zane z okre�leniem wielko�ci ryzyka choroby nowotworowej 
przypisywanego w populacji generalnej ekspozycji �rodowiskowej na py� azbestu 
nie zwalniaj� od konieczno�ci eliminowania �r�de� zanieczyszcze� oraz okresowej 
kontroli st��enia w��kien.

Z czasem wiedza ta pog��bi�a si� i wykazano bezpo�redni zwi�zek pomi�dzy ekspozycj� 
�rodowiskow� na azbest a zachorowalno�ci�.
Dlatego te�, maj�c na wzgl�dzie wzrastaj�cy trend zapadalno�ci na nowotwory z�o�liwe, w 
szczeg�lno�ci raka p�uca i mi�dzyb�oniaki, nale�y d��y� do kontroli, ograniczenia i 
eliminacji z otaczaj�cego �rodowiska ka�dego rozpoznanego czynnika rakotw�rczego, w 
tym w��kien azbestu.

1.6. PRZEPISY PRAWNE I WYTYCZNE DOTYCZ�CE AZBESTU 

1. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrob�w zawieraj�cych 
azbest (tekst jednolity w Dz. U. z 2004r. Nr 3, poz. 20, z p��n. zm.).

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony �rodowiska (tekst jednolity Dz. 
U. z 2008r. Nr 25, poz. 150)

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o  odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 
39, poz. 251 , z p��n. zm.).

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity  Dz. U. z 2006 r. 
Nr 156, poz.1118 z p��n. zm.)

5. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy � Prawo ochrony 
�rodowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niekt�rych ustaw (Dz. U. Nr 100, 
poz. 1085, z p��n. zm.).

6. Ustawa z dnia 28 pa�dziernika 2002 r. o przewozie drogowym towar�w 
niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671 z p��n. zm.).

7. Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo�ecznej z dnia 2 
kwietnia 2004 r. w sprawie sposob�w i warunk�w bezpiecznego u�ytkowania i 
usuwania wyrob�w zawieraj�cych azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649)

8. Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pa�dziernika 2005 r. w 
sprawie zasad bezpiecze�stwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu 
wyrob�w zawieraj�cych azbest oraz programu szkolenia w zakresie 
bezpiecznego u�ytkowania takich wyrob�w (Dz. U. Nr 216, poz. 1824).

9. Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 27 wrze�nia 2001 r. 
w sprawie katalogu odpad�w (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

10.Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo�ecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w 
sprawie najwy�szych dopuszczalnych st��e� i nat��e� czynnik�w szkodliwych 
dla zdrowia w �rodowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833, z p��n. zm.).
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11.Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. 
w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepis�w o przewozie drogowym 
towar�w niebezpiecznych (Dz. U. Nr 236, poz. 1986).

12.Rozporz�dzenie Rady Ministr�w z dnia 9 listopada 2004 r. 
w sprawie okre�lenia rodzaj�w przedsi�wzi�� mog�cych znacz�co    
oddzia�ywa� na �rodowisko oraz szczeg��owych uwarunkowa� zwi�zanych z 
kwalifikowaniem przedsi�wzi�cia do sporz�dzenia raportu o oddzia�ywaniu na 
�rodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z p��n. zm.).

13.Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pa�dziernika 2002 r. w sprawie 
rodzaj�w odpad�w, kt�re mog� by� sk�adowane w spos�b nieselektywny (Dz. U. 
Nr 191, poz. 1595).

14.Zarz�dzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spo�ecznej z dnia 12 marca 1996 r. w 
sprawie dopuszczalnych st��e� i nat��e� czynnik�w szkodliwych dla zdrowia, 
wydzielonych przez materia�y budowlane, urz�dzenia i elementy wyposa�enia w 
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. Nr 19, poz. 231).

� Program usuwania azbestu i wyrob�w zawieraj�cych azbest stosowanych na 
terytorium Polski � przyj�ty przez Rad� Ministr�w w dniu 14 maja 2002 r.

II. MATERIA�Y ZAWIERAJ�CE AZBEST. ASPEKTY PRAWNE. 

2.1. AZBEST JAKO MATERIA�

W Polsce azbest najcz��ciej wykorzystywano do produkcji: 
� pokry� dach�w: eternit (p�yty azbestowo-cementowe) i papa dachowa, 
� p�yt elewacyjnych i balkonowych,
� rur do wykonywania instalacji wodoci�gowych, kanalizacyjnych i C.O., 
� przewod�w kominowych i zsyp�w w blokach, 
� sprz�gie� i hamulc�w do wind, 
� r��nych typ�w izolacji cieplnej, bojler�w, kot��w, wymiennik�w ciep�a, 

przewod�w C.O., 
� ognioodpornych koc�w azbestowych. 

Bardziej szczeg��owe zestawienie zastosowa� azbestu przedstawiono w tabeli nr 1 
zamieszczonej poni�ej.

Jako sk�adnik materia��w budowlanych - azbestowo-cementowych, zwi�zki zawieraj�ce 
azbest stosowane by�y w budownictwie:

� wiejskim i jednorodzinnym, 
� sp��dzielczym i rolniczym,
� wielkop�ytowym,
� przemys�owym,
� instalacyjnym i komunalnym.
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Rysunek nr 1 - Schemat przedstawiaj�cy typowe lokalizacje materia��w zawieraj�cych 
azbest w budynkach, instalacjach i urz�dzeniach

Tabela nr 1 � Zakres zastosowa� wyrob�w zawieraj�cych azbest

Klasa 
wyrobu1

Rodzaj wyrobu 
zawieraj�cego azbest Zastosowanie

I masy azbestowe 
natryskowe

izolacja ognioochronna konstrukcji stalowych 
i przegr�d budowlanych
izolacja akustyczna obiekt�w u�yteczno�ci 
publicznej

1 Klasa I - azbest luzem i wyroby zawieraj�ce azbest o g�sto�ci pozornej mniejszej ni� 1000 kg/m3 . Klasa II �
wyroby zawieraj�ce azbest o g�sto�ci pozornej wi�kszej ni� 1000 kg/m3
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Klasa 
wyrobu1

Rodzaj wyrobu 
zawieraj�cego azbest Zastosowanie

I sznury
piece przemys�owe wraz z kana�ami spalin, 
nagrzewnice, rekuperatory, kominy 
przemys�owe

I tektura azbestowa
izolacja termiczna i uszczelnienia w 
instalacjach przemys�owych, aparaturze 
kontrolno-pomiarowej i laboratoryjnej

I p�yty azbestowo-
kauczukowe

uszczelnianie urz�dze� przemys�owych 
pracuj�cych w �rodowisku agresywnym

I
wyroby tekstylne z azbestu 
(r�kawice i tkaniny 
azbestowe)

ochrona pracownik�w

I masa lub tektura 
azbestowa

drobne urz�dzenia w gospodarstwach 
domowych, n,p, �elazka, p�ytki kuchenne, 
piece akumulacyjne

I materia�y i wyk�adziny 
cierne zawieraj�ce azbest hamulce i sprz�g�a

I masy ognioodporne 
zawieraj�ce azbest piece przemys�owe wraz z kana�ami spalin

II p�yty azbestowo-
cementowe faliste i g�siory pokrycia dachowe, balkony

II
p�yty azbestowo-
cementowe p�askie 
prasowane

�ciany os�onowe
�ciany dzia�owe
elewacje zewn�trzne
os�ona �cian przewod�w windowych, szyb�w 
wentylacyjnych i instalacyjnych,
ch�odnie kominowe,
ch�odnie wentylatorowe

II p�yty azbestowo-
cementowe p�askie �karo�

pokrycia dachowe
elewacje zewn�trzne

II

p�yty azbestowo-
cementowe 
suchoformowane �kolorys�, 
�acekol� i inne

elewacje zewn�trzne
os�ony kana��w wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych
�ciany dzia�owe

II
rury azbestowo-cementowe 
(bezci�nieniowe i 
ci�nieniowe)

przewody kanalizacyjne i wodoci�gowe
rynny spustowe na �mieci
przewody kominowe

II otuliny azbestowo-
cementowe

izolacja urz�dze� ciep�owniczych i innych 
przemys�owych

II kszta�tki azbestowo-
cementowe budowlane

przewody wentylacyjne
podokienniki
os�ony ruroci�g�w ciep�owniczych
os�ony kana��w spalinowych i 
wentylacyjnych
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Klasa 
wyrobu1

Rodzaj wyrobu 
zawieraj�cego azbest Zastosowanie

II
kszta�tki azbestowo-
cementowe 
elektroizolacyjne

przegrody izolacyjne w aparatach i 
urz�dzeniach elektrycznych

II p�ytki PCV pod�ogi w blokach mieszkalnych

I lub II
p�yty azbestowo-
cementowe konstrukcyjne 
ognioodporne

os�ony ognioodporne i przeciwpo�arowe w 
budynkach przemys�owych (kot�ownie)
izolacja urz�dze� grzewczych
grodzie przeciwogniowe w okr�townictwie

Nale�y pami�ta�, �e azbest by� stosowany w oko�o 3 000 produkt�w, dlatego je�eli tylko 
zachodzi podejrzenie, �e dany wyr�b mo�e zawiera� azbest, bezpieczniej jest za�o�y�, 
�e tak jest. Azbest stanowi zbyt du�e zagro�enie dla zdrowia ludzi i �rodowiska 
naturalnego, aby ponosi� jakiekolwiek ryzyko pomy�ki.

Bardzo popularne by�o niestety r�wnie� stosowanie przykry� azbestem falistym w 
budynkach u�yteczno�ci publicznej (szko�y i przedszkola, sale sportowe) oraz w 
wiatach rolniczych i przemys�owych.

Ponadto azbest bardzo cz�sto wykorzystywany by� w miejscach, gdzie wymagane by�o 
zastosowanie materia��w niepalnych lub posiadaj�cych dobre w�a�ciwo�ci termiczne do 
kt�rych zaliczy� nale�y:

1. sznury azbestowe � do uszczelniania kana��w grzewczych i spalinowych, rur 
technologicznych z gor�ca wod�, w�az�w do kot��w energetycznych;

2. tektur� azbestow� � do izolacji obmurza kot��w i w przegrodach ognioodpornych;
3. szczeliwo azbestowo-kauczukowe � do uszczelniania rur ciep�owniczych z 

gor�ca wod�.
W Polsce g��wne zak�ady produkuj�ce wyroby zawieraj�ce azbest dzia�a�y w Szczucinie 
i Trzemesznie.

Dzi� jednak wiemy, �e materia� ten jest szkodliwy dla zdrowia. Dlatego 
produkcja, stosowanie oraz obr�t azbestem i wyrobami zawieraj�cymi azbest 
zosta�y zakazane. W Polsce czyny te zagro�one s� kar� grzywny, ograniczenia 
lub pozbawienia wolno�ci od 3 miesi�cy do 5 lat (ustawa z dnia 19.06.1997 r o zakazie 
stosowania wyrob�w zawieraj�cych azbest, Dz. U. z 2004 roku, nr 3, z p��n. zm. oraz 
ustawa Prawo ochrony �rodowiska).

Na terenie gminy K�ty Wroc�awskie � co potwierdzi�a szczeg��owa 
inwentaryzacja w�asna autor�w opracowania � azbest wyst�puje prawie wy��cznie w 
postaci p�yt azbestowo-cementowych stosowanych g��wnie jako pokrycia dachowe, a w 
kilku przypadkach tak�e jako materia� stanowi�cy �ciany budynk�w gospodarczych 
(kom�rki, szopy). Stwierdzono tak�e p�yty azbestowe zdj�te w poprzednich latach z 
obiekt�w i obecnie gromadzone w spos�b uporz�dkowany lub chaotyczny. Bardzo
cz�sto (jest to swoista prawid�owo��) w jednym gospodarstwie azbest pokrywa 
wi�kszo�� obiekt�w gospodarczych, w wielu przypadkach tak�e budynek mieszkalny. 
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Fot. 3 R��ne budynki gospodarcze (obora, stodo�a, szopa) pokryte p�ytami 
azbestowymi.

2.2. AZBEST JAKO ODPAD

Definicje i wiadomo�ci og�lne. 

Zgodnie z zapisami Art. 3. ust.1. ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku tekst 
jednolity z dnia 01.02.2007 (Dz. U. z roku 2007, Nr 39, poz. 251 z p��n. zmianami):

Odpady oznaczaj� ka�d� substancj� lub przedmiot nale��cy do jednej z kategorii, 
okre�lonych w za��czniku nr 1 do ustawy, kt�rych posiadacz pozbywa si�, zamierza si� 
pozby� lub do ich pozbycia si� jest obowi�zany.

W przypadku materia��w azbestowych przytoczona powy�ej definicja wype�nia si� 
ka�dorazowo po ich zdemontowaniu, gdy� ze wzgl�du na ca�kowity zakaz stosowania 
azbestu materia�y takie nie mog� by� ponownie wykorzystane w innym miejscu, a wi�c 
ich posiadacz zobowi�zany jest do ich pozbycia si�.
Ponadto ze wzgl�du na okre�lon� przepisami dat� ca�kowitej likwidacji azbestu w 
Polsce, wszyscy posiadacze substancji zawieraj�cych ten zwi�zek chemiczny zostali 
zobligowani do pozbycia si� azbestu nie p��niej ni� w 2032r. czyli r�wnie� na tej 
podstawie zalicza� go nale�y do odpad�w. Ze wzgl�du na bardzo szkodliwe 
w�a�ciwo�ci azbestu, odpady go zawieraj�ce nale�� do grupy substancji 
niebezpiecznych. 
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W rozporz�dzeniu definiuj�cym i systematyzuj�cym katalog odpad�w odnale�� mo�na 
szereg kod�w klasyfikacji, kt�re opisuj� odpady niebezpieczne zawieraj�ce azbest 
wyst�puj�ce w r��nych sektorach gospodarki i dzia�alno�ci gospodarczej. Zestawienie 
takich kod�w przedstawiono w tabeli nr 2.

Tabela nr 2 � Rodzaje odpad�w zawieraj�cych azbest wg kod�w klasyfikacji

Kod odpadu Opis odpadu
06 07 01* odpady azbestowe z elektrolizy
06 13 04* odpady z przetwarzania azbestu
10 11 81* odpady zawieraj�ce azbest ( z hutnictwa szk�a)
10 13 09* odpady zawieraj�ce azbest z produkcji 

element�w cementowo- azbestowych
15 01 11* opakowania z metali zawieraj�ce  

niebezpieczne, porowate elementy wzmocnienia 
konstrukcyjnego (np. azbest) w��cznie z pustymi 
pojemnikami ci�nieniowymi

16 01 11* ok�adziny hamulcowe zawieraj�ce azbest
16 02 12* zu�yte urz�dzenia zawieraj�ce azbest
17 06 01* materia�y izolacyjne zawieraj�ce azbest
17 06 05* materia�y konstrukcyjne zawieraj�ce azbest

Odpady powy�sze przez swoj� specyfik� oraz fakt, i� azbest zosta� zaliczony do 
substancji stwarzaj�cych szczeg�lne zagro�enie dla �rodowiska (ustawa Prawo 
ochrony �rodowiska; art.160 ust.2) podlegaj� bardzo rygorystycznym i szczeg��owym 
zasadom post�powania z nimi na ka�dym etapie gospodarowania od momentu 
wytworzenia (demonta�u), poprzez magazynowanie i transport, do ostatecznego 
unieszkodliwienia (utylizacji).

Z analizy wszelkich przepis�w wynika, �e azbestem i odpadami, kt�re go zawieraj� 
powinny zajmowa� si� tylko wyspecjalizowane jednostki. 

Wykluczone jest prowadzenie jakichkolwiek dzia�a� dotycz�cych materia��w 
zawieraj�cych azbest przez osoby fizyczne nieposiadaj�ce stosownych 
uprawnie� i pozwole� administracyjnych � ��cznie z ewentualnym demonta�em p�yt 
azbestowo-cementowych z dachu w�asnego budynku.

W takich sytuacjach w�a�ciciel nieruchomo�ci/obiektu musi uzyska� zgod� 
administracyjn� na wytwarzanie odpad�w niebezpiecznych, posiada� odpowiednie 
uprawnienia do tego typu prac okre�lone m.in. przepisami budowlanymi i sanitarnymi 
oraz odpowiedni sprz�t do ich realizacji.
Wydaje si� jednak, �e koszty i trud zwi�zany z wype�nieniem powy�szych warunk�w, 
wykluczaj� sens zabiegania o nie dla usuni�cia jedynie w�asnego azbestu. Usuwanie 
azbestu u innych posiadaczy wymaga ju� zarejestrowania okre�lonej dzia�alno�ci i 
stworzenia wyspecjalizowanej jednostki.
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2.3. ASPEKTY PRAWNE USUWANIA AZBESTU

2.3.1. Wytw�rca odpad�w azbestowych.

Ze wzgl�du na nieuzasadniony ekonomicznie samodzielny demonta� materia��w 
zawieraj�cych azbest dla ustalenia na potrzeby administracyjno � prawne, kto jest 
wytw�rc� odpad�w azbestowych nale�y przywo�a� dwie definicje z ustawy o odpadach:

1. wytw�rca odpad�w - rozumie si� przez to ka�dego, kt�rego dzia�alno�� lub 
bytowanie powoduje powstawanie odpad�w, oraz ka�dego, kto przeprowadza 
wst�pne przetwarzanie, mieszanie lub inne dzia�ania powoduj�ce zmian� 
charakteru lub sk�adu tych odpad�w; wytw�rc� odpad�w powstaj�cych w wyniku 
�wiadczenia us�ug w zakresie budowy, rozbi�rki, remontu obiekt�w, czyszczenia 
zbiornik�w lub urz�dze� oraz sprz�tania, konserwacji i napraw jest podmiot, 
kt�ry �wiadczy us�ug�, chyba �e umowa o �wiadczenie us�ugi stanowi inaczej
(art.3 ust.1 pkt. 22);

2. posiadacz odpad�w - rozumie si� przez to ka�dego, kto faktycznie w�ada 
odpadami (wytw�rc� odpad�w, inn� osob� fizyczn�, osob� prawn� lub 
jednostk� organizacyjn�); domniemywa si�, �e w�adaj�cy powierzchni� ziemi 
jest posiadaczem odpad�w znajduj�cych si� na nieruchomo�ci, (art.3 ust.1 pkt. 
13).

Zgodnie z powy�szym, w przypadku:
� demonta�u materia��w budowlanych lub instalacyjnych zawieraj�cych azbest 

(np. zdejmowania pokry� dachowych w postaci p�yt azbestowo-cementowych) 
wytw�rc� i posiadaczem odpadu staje si� firma budowlano-us�ugowa
wykonuj�ca te czynno�ci na podstawie stosownej umowy cywilno-prawnej;

� eternitu zgromadzonego na posesjach (w ramach samodzielnych dzia�a� lub 
nie�wiadomego ich nabycia) posiadaczem tego odpadu jest w�a�ciciel 
nieruchomo�ci

i wobec tych os�b fizycznych lub prawnych maj� zastosowanie wszelkie przepisy 
reguluj�ce, porz�dkowe, egzekucyjne i karne dotycz�ce gospodarki odpadami 
(niebezpiecznymi), spo�r�d kt�rych najwa�niejsze � istotne z punktu widzenia 
niniejszego programu sporz�dzonego dla gminy K�ty Wroc�awskie - wskazano 
poni�ej.

2.3.2. Obowi�zki wytw�rcy odpad�w niebezpiecznych.

� Zakazuje si� mieszania odpad�w niebezpiecznych r��nych rodzaj�w oraz 
mieszania odpad�w niebezpiecznych z odpadami innymi ni� niebezpieczne, (...). 
(art. 11. 1.);

� Transport odpad�w niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc 
odzysku lub unieszkodliwiania odpad�w odbywa si� z zachowaniem przepis�w 
obowi�zuj�cych przy transporcie towar�w niebezpiecznych. (art. 11. 4.);
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� Wytw�rca odpad�w jest obowi�zany do uzyskania decyzji zatwierdzaj�cej 
program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, je�eli wytwarza odpady 
niebezpieczne w ilo�ci powy�ej 0,1 Mg rocznie (art.17 ust.1 pkt1); 

� Wniosek o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi, do 
kt�rego do��cza si� ten program, wytw�rca odpad�w niebezpiecznych 
obowi�zany jest przed�o�y� w�a�ciwemu organowi na dwa miesi�ce przed 
rozpocz�ciem dzia�alno�ci powoduj�cej powstawanie odpad�w niebezpiecznych
lub zmian� tej dzia�alno�ci wp�ywaj�c� na rodzaj, ilo�� wytwarzanych odpad�w 
niebezpiecznych lub spos�b gospodarowania nimi. (art.19 ust.1); 

� Kto wytwarza odpady bez wymaganej decyzji zatwierdzaj�cej program 
gospodarki odpadami niebezpiecznymi lub z naruszeniem jej warunk�w (art. 76 
pkt. 1.) podlega karze grzywny. 

2.3.3. Obowi�zki posiadacza odpad�w niebezpiecznych.

� Posiadacz odpad�w mo�e je przekazywa� wy��cznie podmiotom, kt�re uzyska�y 
zezwolenie w�a�ciwego organu na prowadzenie dzia�alno�ci w zakresie 
gospodarki odpadami, (...). 

� Je�eli posiadacz odpad�w, w tym wytw�rca odpad�w, przekazuje odpady 
nast�pnemu posiadaczowi odpad�w, kt�ry ma zezwolenie w�a�ciwego organu na 
prowadzenie dzia�alno�ci w zakresie zbierania, odzysku, unieszkodliwiania 
odpad�w lub koncesj� na sk�adowanie odpad�w w g�rotworze, w tym w 
podziemnych wyrobiskach g�rniczych, (...) odpowiedzialno�� za gospodarowanie 
odpadami przenosi si� na tego nast�pnego posiadacza odpad�w. 

� W�jt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, nakazuje posiadaczowi 
odpad�w usuni�cie odpad�w z miejsc nieprzeznaczonych do ich sk�adowania lub 
magazynowania, wskazuj�c spos�b wykonania tej decyzji (art. 34 pkt. 1).

� Kto w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych magazynuje lub sk�aduje odpady 
... podlega karze aresztu albo grzywny (art. 70 pkt. 3).

2.4. PODSUMOWANIE

Mieszka�cy gminy K�ty Wroc�awskie nie mog� w zgodzie z przepisami prawa 
samodzielnie demontowa� i likwidowa� posiadanych w swoich 
nieruchomo�ciach pokry� z materia��w azbestowych, chyba, �e b�d� to robi� w 
ramach stosownej dzia�alno�ci gospodarczej (lub na w�asne potrzeby), po uzyskaniu 
stosownych decyzji Starosty w sprawie wytwarzania odpad�w niebezpiecznych oraz po 
dope�nieniu wszelkich formalno�ci wynikaj�cych z innych przepis�w sanitarnych, 
budowlanych i dotycz�cych pracy w warunkach szkodliwych.
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Zewn�trzny wykonawca us�ugi polegaj�cej na demonta�u i usuni�ciu z terenu gminy 
materia��w/odpad�w zawieraj�cych azbest musi legitymowa� si� stosownymi 
dokumentami umo�liwiaj�cymi pracownikom wykonywanie czynno�ci zwi�zanych z  
prac� w warunkach szkodliwych oraz posiada� decyzj� Starosty Powiatu 
Wroc�awskiego zatwierdzaj�c� program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi
tego typu na obszarze gminy K�ty Wroc�awskie (wszystkich lub wybranych spo�r�d 
wskazanych w Tabeli nr 1, ale obejmuj�cych grup� 17...).

Tabela nr 3 � Lista podmiot�w gospodarczych posiadaj�cych decyzj� Starosty 
Powiatu Wroc�awskiego zatwierdzaj�c� program wytwarzania 
odpad�w niebezpiecznych zawieraj�cych azbest na terenie gmin
powiatu Wroc�awskiego (w tym gminy K�ty Wroc�awskie )

Lp Podmiot Adres Dane kontaktowe

1 �AK NOVA�, Sp��ka z o.o. ul. Ostrowska 42,
63-430 Odolan�w

Tel (061) 662 33 93
Fax (061) 662 33 31

e-mail: aknova@interia.pl

2
Przedsi�biorstwo Rob�t

Kolejowych i In�ynieryjnych 
S.A.

ul. Kniaziewicza 19
Wroc�aw

3
Przedsi�biorstwo Produkcyjno-
Handlowo-Us�ugowe �ABBA-

EKOMED�, Sp��ka z o.o.,

ul. Moniuszki 11/13,
87-100 Toru�

Tel/fax (056) 651 44 25
654 86 70

4 Przedsi�biorstwo �ZET�,
Sp��ka z o.o.

ul. Jana Matejki  nr 15,
47-220 K�dzierzyn-Ko�le

5
Regionalne Przedsi�biorstwo 

Budownictwa Wiejskiego i 
Ochrony �rodowiska �ERBUD�

Kosinowo nr 2/1, 55-110 
Prusice

Tel (071) 318 57 96
Fax (071) 318 52 11

6
Przedsi�biorstwo Handlowo �

Us�ugowe �RAFCHEM� Usi�ski 
Rafa�

ul. G�rnicza 86/5,
54-136 Wroc�aw

Tel (071) 353 76 99
0501 620 428

e-mail: 
rafal.usinski@neostrada.pl

7 Jacek Sroka ul. Zuch�w 10,
63-500 Ostrzesz�w Tel 693-116-058

8 �POLONICA�, Sp��ka z o.o. ul. 1 Maja 191, 25-655 
Kielce Tel (041) 345 56 40

9 Jacek Gramera AZBE 65-119 Zielona G�ra
ul. Konstruktor�w 36/15

Tel (068) 322-71-54
509-291-359

10
�HYDROGEOTECHNIKA 

SP��KA Z OGRANICZON� 
ODPOWIEDZIALNO�CI��,

ul. �ciegiennego 262A,
25-116 Kielce

Tel (041) 348 06 60
Fax (041) 361 01 59

e-mail: 
info@hydrogeotechnika.pl

11 �ALBEKO� � Emilia Sieger, 
Sp��ka Jawna Kotowy, 87-510 Skrwilno Tel/fax (054) 280 02 88

12
Stanis�aw Zac�ona

Firma Remontowo-Budowlana
�UTIL�

32-310 Klucze
Rycz�wek, ul. Dolna 8 (032) 642-03-11

13 R&M plettac, Sp��ka z o.o., ul. Ko�ciuszki 19, 63-500 
Ostrzesz�w

Tel (062) 587 01 00
Fax (062) 586 17 00

mailto:aknova@interia.pl
mailto:rafal.usinski@neostrada.pl
mailto:info@hydrogeotechnika.pl
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e-mail: office@plettac.pl

14 TRANSPORTMETALURGIA
Sp. z o.o.

97-500 Radomsko
ul. Reymonta 62 (044) 685-41-35

15

Jerzy Kijakowski
Budownictwo

Energooszcz�dne 
�PROGRESS�

50-524 Wroc�aw
ul. Chrobrego 40/7 Tel. 602-701-735

16 Gabriel Rogut
P.P.H.U. �Gajawi�

93-150 ��dz
ul. Narciarska 14/16, m. 

30
Tel. (042) 688-43-70

17
Zak�ad Utylizacji Odpad�w 
Przemys�owych, Zygmunt 

Pacanowski,

ul. Mrozowa 9A,
31-752 Krak�w

Tel (012) 684 21 57
Fax (012) 683 22 99

e-mail: biuro@zuop.com.pl

18 �ENERGE� Sp. z o.o. 31-702 Krak�w
Os. Na Stoku 11/30

Tel.502-022-143
600-044-699

19 AM Trans Progres, Sp��ka z 
o.o.,

ul. Sarmacka 7,
61-616 Pozna�

Tel (061) 656 97 37
Fax (061) 656 95 50

e-mail: biuro@amtrans.pl

20
Przedsi�biorstwo Handlowo-
Us�ugowego �JUKO�, Jerzy 

Szczukocki

ul. Zamurowa 8,
97-300 Piotrk�w 

Trybunalski

Tel (044) 732 69 63
Fax (044) 649 94 23

e-mail: biuro@juko.com.pl

21 Zak�ad Og�lnobudowlany 
Czajda �ukasz,

ul. Ko�ciuszki 1B/1,
49-305 Brzeg Tel (077) 411 22 79

22 P.P.H.U �EKO-MIX� ul. Grabiszy�ska 163,
50-950 Wroc�aw

Tel/fax (071) 332 45 00
e-mail: info@ekomix.pl

23 Stanis�aw Polowy
Zak�ad Us�ugowy REMAT

47-303 Krapkowice
Os. 30-lecia 12/92 Tel. (077) 466-53-50

24 ARNIKA Sp. z o.o. 43-382 Bielsko Bia�a
ul. Mielnickiego 15 Tel. (033) 818-29-34

25
Centrum Gospodarki 
Odpadami, Azbestu i 
Recyklingu �CARO�

ul. Zamoyskiego 51,
22-400 Zamo��

Tel/fax (084) 627 30 13
0608 435 133

e-mail: 
caro@zamosc.home.pl

26 Przedsi�biorstwo Budownictwa 
L�dowego MJ Sp. z o.o.

Chlebnia 48,
05-825 Grodzisk 

Mazowiecki
Tel/fax (022) 724 32 39

27
"Spe-Bau", Sp��ka z o.o., 

Specjalistyczne Prace 
Budowlane

ul. Mielecka 21/2,
53-401 Wroc�aw

Tel/fax (071) 362 44 79
e-mail: spebau@spe-

bau.esd.pl

28 P.P.H.U. �Grama� 37-100 �ancut
Os. Gen. Maczka 17/5

Tel. 852-15-51
Tel. 859-00-40
606-966-915

29
"Autoryzowany Zak�ad 

Og�lnobudowlany", Danuta i 
Piotr Gawlik

ul. Kresowa 27, 43-400 
Cieszyn

Tel/fax (033) 858 20 18
0605 68 39 47

30 �ALGADER HOFMAN�, Sp��ka 
z o.o.

ul. W�lczy�ska 133 bud. 
11B, 01-919 Warszawa

Tel/fax (022) 864 94 97
0603 124 853

e-mail: 
algader_biuro@post.pl

31 �KASTOR� Tomasz 
Janiszewski

ul. Kolonia 19B/2, 67-321 
Leszno G�rne

Tel (068) 376 65 93
0607 285 900

mailto:office@plettac.pl
mailto:biuro@amtrans.pl
mailto:biuro@juko.com.pl
mailto:info@ekomix.pl
mailto:caro@zamosc.home.pl
mailto:algader_biuro@post.pl
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Ka�dy z wykonawc�w prac (wytw�rc�w odpad�w) powinien legitymowa� si� 
umow�/-ami z uprawnionym podmiotem transportuj�cym, zbieraj�cym lub 
unieszkodliwiaj�cym odpady niebezpieczne. Podmiot taki musi posiada� decyzje 
stosownego organu ochrony �rodowiska na w/w sposoby/etapy gospodarowania 
odpadami.

Pozwolenie na transport odpad�w wydaje starosta w�a�ciwy ze wzgl�du na 
siedzib� firmy transportuj�cej, za� na zbieranie i/lub unieszkodliwianie starosta 
w�a�ciwy ze wzgl�du na miejsce prowadzenia tej dzia�alno�ci.

W przypadku samodzielnego realizowania transportu wytw�rca zwolniony jest z 
obowi�zku posiadania takiego zezwolenia.

Na ka�dym etapie wszelkie kroki dotycz�ce wytwarzania i przekazywania odpad�w 
musz� by� prowadzone w oparciu o w�a�ciwe dokumenty, kt�rymi s�:

� Karta ewidencji odpadu 
� Karta przekazania odpadu 

UWAGA:
Przed przyst�pieniem do rozbi�rki dachu w�a�ciciel (lub upowa�niony przez niego 
pe�nomocnik) musi dokona�, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, 
zg�oszenia rozbi�rki we w�a�ciwym terenowo organie budowlanym. 

W przypadku gminy K�ty Wroc�awskie jest to Starosta Powiatu Wroc�awskiego.

III. AZBEST JAKO SUBSTANCJA SZCZEG�LNIE SZKODLIWA

3.1. INFORMACJE OG�LNE
Wydaje si�, �e najistotniejszym impulsem dla podkre�lenia rangi problemu azbestu w 
Polsce okaza�o si� zaliczenie go - wprost - w ustawie Prawo ochrony �rodowiska z 
27 kwietnia 2001r. (art.160) - do grupy substancji stwarzaj�cych szczeg�lne zagro�enie 
dla �rodowiska. Dzia�aniem takim obj�to tylko dwie substancje. Poza azbestem s� to 
jeszcze polichlorowane bifenyle (PCB).

W �lad za tym podj�to liczne kroki legislacyjne, kt�re znalaz�y odzwierciedlenie w 
szeregu wprowadzonych w �ycie ustaw i rozporz�dze�, powi�zanych zar�wno z 
sektorem budowlanym, ochron� �rodowiska, jak i z bezpiecze�stwem i higien� pracy 
oraz ochron� zdrowia. 
List� akt�w prawnych obejmuj�cych te zagadnienia wskazano w spos�b 
usystematyzowany w Rozdziale 1.6.

Dla mieszka�c�w i podmiot�w prawnych dzia�aj�cych na terenie gminy K�ty 
Wroc�awskie najwa�niejsze i jednoznacznie wi���ce s� obowi�zki wskazane w ustawie 
Prawo ochrony �rodowiska (art.161-163), kt�re nale�y wype�nia� pocz�wszy od dnia 
1 pa�dziernika 2001r. 
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Szczeg�lnie istotny dla ca�ego planowego procesu likwidowania azbestu � a co za tym 
idzie r�wnie� z punktu widzenia niniejszego opracowania - jest przepis art.162 ust.3 � 5, 
przytoczony poni�ej, w brzmieniu: 

art.162
3. Wykorzystuj�cy substancje stwarzaj�ce szczeg�lne zagro�enie dla �rodowiska 
powinien okresowo przedk�ada� wojewodzie informacje o rodzaju, ilo�ci i miejscach ich 
wyst�powania, z zastrze�eniem ust. 4-6. 
4. Osoby fizyczne nieb�d�ce przedsi�biorcami przedk�adaj� informacje o rodzaju, 

ilo�ci i miejscach wyst�powania substancji stwarzaj�cych szczeg�lne zagro�enie dla 
�rodowiska w formie uproszczonej; w tym przypadku przepis�w ust. 2 nie stosuje si�. 
5. Informacje w formie uproszczonej przedk�ada si� w�jtowi, burmistrzowi lub 

prezydentowi miasta. 

Przepisy te zobowi�zuj� do informowania o azbe�cie znajduj�cym si� w obiektach, 
urz�dzeniach i instalacjach, lub zmagazynowanych na terenie nale��cym do 
w�a�ciciela, przy czym:

� podmioty i osoby prawne przedstawiaj� te dane szczeg��owo Wojewodzie;
� osoby fizyczne przedstawiaj� te dane w spos�b uproszczony do W�jta.

Informacje te nale�y sk�ada�, ju� od ponad 5 lat, samodzielnie, corocznie do 31 
stycznia � bez dodatkowego wezwania. Zasady sk�adania informacji precyzuje obecnie 
rozporz�dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo�ecznej z dnia 23 pa�dziernika 
2003r.

Brak realizacji tego obowi�zku nara�a w�a�ciciela na okre�lone w ustawie sankcje w 
trybie kodeksu ds. wykrocze�:

Art. 346. 1. Kto, wykorzystuj�c substancje stwarzaj�ce szczeg�lne zagro�enie dla 
�rodowiska, nie przekazuje okresowo odpowiednio wojewodzie albo w�jtowi, 
burmistrzowi lub prezydentowi miasta informacji o rodzaju, ilo�ci i miejscach ich 
wyst�powania, czym narusza obowi�zek okre�lony w art. 162 ust. 3 i 4, podlega karze 
grzywny.

R�wnocze�nie ze wzgl�du na konstrukcj� wzoru w/w informacji konieczne staje si� 
dokonanie oceny stanu i mo�liwo�ci bezpiecznego u�ytkowania wyrob�w zawieraj�cych 
azbest wg druku opublikowanego w kolejnym Rozporz�dzeniu Ministra Gospodarki, 
Pracy i Polityki Spo�ecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposob�w i warunk�w 
bezpiecznego u�ytkowania i usuwania wyrob�w zawieraj�cych azbest (Dz. U. Nr 71 
poz. 649), gdzie okre�la si� m.in. stopie� pilno�ci ich likwidacji (a co za tym idzie termin 
dokonania kolejnej oceny). Ocen� t� przesy�a si� Powiatowemu Inspektorowi 
Nadzoru Budowlanego. 

Niestety pomimo tak uszczeg��owionej �cie�ki prawnej przeprowadzone na terenie 
gminy K�ty Wroc�awskie wizje lokalne wykaza�y spore zlekcewa�enie tych zagadnie�
lub brak znajomo�ci w/w przepis�w.

Co prawda Wg danych w rejestrze o azbe�cie prowadzonym przez stosown� 
kom�rk� Urz�du Miasta zamieszczono pewn� grup� informacji o azbe�cie 
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przekazanych przez mieszka�c�w, jednak nie obejmuj� one szeregu istniej�cych 
przypadk�w. 

Wg do�� szczeg��owych ustale� w�asnych autor�w niniejszego Programu azbest w 
gminie wyst�puje i to w  znacznych ilo�ciach, w zdecydowanej wi�kszo�ci 
miejscowo�ci. 

Wyniki obecnej inwentaryzacji opartej o wizje terenowe, dokumentacje geodezyjne i
dane przekazane przez Gmin� om�wiono szerzej w dalszej cz��ci opracowania.   

3.2. PRZYCZYNY BRAKU ZG�OSZE� AZBESTU DO EWIDENCJI

Brak indywidualnych zg�osze� azbestu ze strony mieszka�c�w oraz innych posiadaczy 
azbestu do wymaganej prawem ewidencji wynika najprawdopodobniej z na�o�enia si� 
wielu r��nych czynnik�w. 
Wydaje si�, �e sytuacja taka mo�e by� skutkiem nast�puj�cych czynnik�w:

� Braku w poprzednich latach szerszej informacji o w/w obowi�zkach prawnych 
w �rodkach masowego przekazu, prasie lokalnej i informatorach 
samorz�dowych,

� Zbyt s�abej edukacji ekologicznej spo�ecze�stwa na temat szkodliwo�ci 
azbestu i zagro�e� wynikaj�cych z jego stosowania,

� Obawy mieszka�c�w, i� ujawnienie posiadanego azbestu narazi w�a�ciciela 
na �jakie�� problemy ze strony s�u�b ochrony �rodowiska,

� Braku w�asnych �rodk�w finansowych na likwidacj� posiadanego azbestu i 
za�o�enie bezcelowo�ci sk�adania informacji, by nie nara�a� si� na 
�nieprzewidywalne i bli�ej niesprecyzowane� sankcje,

� Og�lnego przyzwolenia spo�ecznego na lekcewa�enie przepis�w prawnych,
� Bie��cych, bardziej namacalnych problem�w w gospodarstwach domowych,
� Dokonania oceny stanu i mo�liwo�ci bezpiecznego u�ytkowania wyrob�w 

zawieraj�cych azbest przedk�adanej do PINB mo�e wskaza� potrzeb� ich 
pilnego usuni�cia, na co posiadacz nie jest przygotowany finansowo (dotyczy 
zar�wno koszt�w usuni�cia azbestu, jak i wykonania nowych pokry� 
dachowych)

oraz dwa najtrudniejsze do zaakceptowania i zrozumienia, ale niestety (co wynika z 
do�wiadczenia autor�w) wyst�puj�ce scenariusze:

� Ukrywanie faktu posiadania azbestu, po to by mo�na by�o si� go pozby� 
nielegalnie (wpisanie si� do rejestru wcze�niej lub p��niej spowoduje 
ujawnienie takiego procederu).

� Ukrywanie faktu posiadania azbestu na wielu obiektach budowlanych, kt�re 
s� samowolami budowlanymi (dotyczy to g��wnie obiekt�w gospodarczych -
gara�y, warsztat�w, budowli rolniczych itp. z okresu przed rokiem 1990). 
Zg�oszenie takich materia��w w wypadku kontroli/sprawdzenia krzy�owego 
(ochrona �rodowiska/geodezja lub PINB) doprowadzi� mo�e w wielu 
przypadkach do wszcz�cia post�powa� ws. samowoli budowlanych.
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Ostatnia z wymienionych przes�anek utrudnia r�wnie� samodzielne (dokonane przez 
Gmin� lub firmy zewn�trzne) ustalenie ilo�ci azbestu wyst�puj�cego np. jako pokrycia 
dachowe takich obiekt�w, gdy� nie wyst�puj� one w �adnych dokumentacjach 
(budowlanych, urbanistycznych czy te� na mapach geodezyjnych). Bez zaanga�owania 
oraz woli w�a�ciciela nie mo�na wi�c pozna� ich prawdziwych i dok�adnych 
wymiar�w/gabaryt�w.

Problemy powy�sze wskazuj� jednocze�nie na to, jak wa�ne jest przyst�powanie 
samorz�d�w lokalnych do tworzenia lokalnych program�w likwidacji azbestu. 

Maj� one bowiem na celu nie tylko jak najszersze rozpoznanie sytuacji w 
zakresie wyst�powania azbestu, ale pozwalaj� tak�e na wykorzystanie procesu 
planistycznego do stworzenia harmonogramu dzia�a� w perspektywie kilkudziesi�ciu lat 
w celu uporania si� z tym problemem w skali gminy i nag�o�nienia tematu dotycz�cego 
azbestu oraz edukowania i u�wiadamiania mieszka�c�w.    

3.3 ZMNIEJSZENIE RYZYKA ZAPADANIA NA CHOROBY POWODOWANE AZBESTEM

Jak wspomniano ju� w rozdzia�ach powy�ej azbest jest praktycznie 
niezniszczalny, za� gro�ny dla zdrowia jest wtedy, gdy jego elementarne w��kna 
znajduj� si� we wdychanym powietrzu. Azbest zabezpieczony w spos�b 
uniemo�liwiaj�cy uwalnianie si� w��kien do powietrza nie stanowi �adnego zagro�enia 
dla zdrowia.

Przede wszystkim nale�y, wi�c ograniczy� emisj� py�u azbestu przez:
1. Rozeznanie, czy w najbli�szym otoczeniu znajduj� si� materia�y 

zawieraj�ce azbest, gdzie i jak du�e s� to powierzchnie oraz jaki jest stopie� ich 
zniszczenia. Nast�pnie, tam gdzie to mo�liwe, nale�y we w�asnym zakresie 
zabezpieczy� przede wszystkim zdemontowane (np. poprzez owini�cie foli� stretch) i 
�atwo-dost�pne materia�y azbestowe na elewacjach, p�otach i dachach niskich 
obiektach (oznakowanie, ogrodzenie ta�mami sygnalizacyjnymi)  .

2. W celu zmniejszenia pylenia przed wykonywaniem wszelkich prac 
zabezpieczaj�cych powierzchnie azbestowe nale�y zwil�y� i przemieszcza� r�wnie� w 
stanie wilgotnym.

3. Je�li niemo�liwe jest zabezpieczenie materia��w zawieraj�cych azbest na 
terenie posesji we w�asnym zakresie, to do czasu rozwi�zania problemu nale�y unika� 
wykonywania prac powoduj�cych wzmo�one pylenie, a wi�c �cieranie, rozdrabnianie, 
kruszenie i mia�d�enie powierzchni. 

4. Nie nale�y materia��w zawieraj�cych azbest wywozi�, czy te� porzuca� w 
miejscach do tego nie przeznaczonych. 

Jak wynika z mi�dzynarodowych analiz medycznych ryzyko chor�b 
azbestozale�nych mo�na zmniejszy� znacznie poprzez niepalenie papieros�w.
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Ustalono, �e osoby pal�ce papierosy, kt�re w ramach dzia�a� zawodowych lub 
�rodowiskowych mog� wdycha� w��kna azbestu s� zdecydowanie bardziej zagro�one 
chorobami uk�adu oddechowego zwi�zanymi z ich szkodliwo�ci�.

IV. ASPEKTY TECHNICZNE USUWANIA I LIKWIDACJI AZBESTU

Bior�c pod uwag� specyfik� oddzia�ywania azbestu na �rodowisko oraz zdrowie ludzi, 
charakteryzuj�c� si� zagro�eniem ze strony py�k�w i w��kien azbestu, a nie ca�ych, 
scalonych materia��w je zawieraj�cych najwa�niejsz� zasad�, kt�rej bezwzgl�dnie 
nale�y przestrzega� przy usuwaniu i likwidacji azbestu jest minimalizacja emisji w 
wyniku ich uszkodze�, skruszenia lub mechanicznego oddzia�ywania.

Jak wspomniano wcze�niej przepisy prawne dotycz�ce post�powania z materia�ami i 
odpadami zawieraj�cymi azbest bardzo szczeg��owo precyzuj� kto mo�e prowadzi� 
dzia�ania zwi�zane z ich demonta�em, transportem i unieszkodliwianiem.

Musz� to by� przede wszystkim specjalnie przeszkolone brygady/firmy rozbi�rkowo-
budowlane posiadaj�ce odpowiednie wyposa�enie techniczne, sprz�towe i ubrania 
ochronne oraz legitymuj�ce si� stosownymi uprawnieniami/decyzjami organ�w rynku 
pracy i ochrony �rodowiska. 

4.1. WYPOSA�ENIE TECHNICZNE, SPRZ�TOWE

Firma przyst�puj�ca do demonta�u materia��w zawieraj�cych azbest powinna by� 
wyposa�ona:

� w narz�dzia r�czne,
� wolnoobrotowe narz�dzia mechaniczne (wkr�tarki, wiertarki, obcinarki), 
� urz�dzenia wentylacyjne z zamkni�t� komor� zbiorcz� py��w (miejscowe 

odci�gi)
oraz 
w przypadku azbestu scalonego tworzywami sztucznymi (eternit kolorowy) lub 
zaimpregnowanego �rodkami chemicznymi:

� podstawowy sprz�t ochrony przeciwpo�arowej. 

Pracownicy wykonuj�ce czynno�ci demonta�u i przygotowania azbestu do transportu 
powinni zosta� wyposa�eni w:

1. odzie� ochronn�: 
o kombinezony (jednocz��ciowe), 
o buty robocze,
o r�kawice, 
o maski na twarz i nos, okulary, okrycie g�owy, 

2. materia�y zapobiegaj�ce emisji: 
o zraszacze, aparaty do spryskiwania i nawil�ania miejsc poddawanych 

ingerencji mechanicznej 
o odci�gi miejscowe py�u
o folie stretch do szczelnego owijania kolejnych partii zdemontowanych 

element�w zawieraj�cych azbest.

http://www.rakstop.engo.pl/www/toxypoxy.htm#w��kna
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Du�e znaczenie ma r�wnie� przygotowanie i organizacja zaplecza dla pracownik�w 
dokonuj�cych rozbi�rki, w tym cz��ci socjalnej, obejmuj�cej:

� Urz�dzenia sanitarno-higieniczne, z mo�liwo�ci� umycia si� i natrysku po pracy 
w kontakcie z azbestem,

� Pomieszczenia na szatnie czyste i brudne,
� Pomieszczenia dla spo�ywania posi�k�w oraz regeneracji.

4.2. KOLEJNO�� DZIA�A� W CZASIE PRAC ZWI�ZANYCH Z USUWANIEM AZBESTU

4.2.1. Przygotowanie terenu prac. 

Po wytypowaniu przez gmin� w porozumieniu z w�a�cicielami obiekt�w, na kt�rych maj� 
by� prowadzone prace zmierzaj�ce do usuni�cia azbestu, nale�y w pierwszej kolejno�ci 
ustali� harmonogram dzia�a�, tak aby w�a�ciciele posesji mogli przygotowa� teren prac 
wg wskaz�wek wykonawcy. 

Obszar prac musi zosta� zabezpieczony przed dost�pem os�b postronnych, za� sam 
obiekt przed rozprzestrzenianiem si� ewentualnych py��w azbestowych. 
Teren prac nale�y ogrodzi� poprzez oznakowanie ta�mami ostrzegawczymi w kolorze 
bia�o-czerwonym i umieszczenie tablic ostrzegawczych z napisami �Uwaga! Zagro�enie 
azbestem!�,  �Osobom nieupowa�nionym wst�p wzbroniony�.

Rys. 2 � Oznaczniki stosowane w miejscach potencjalnej emisji azbestu.

Obiekt lub bezpo�redni rejon prac nale�y os�oni�:
� od miejsc, w kt�rych mog� przebywa� ludzie, 
� w celu zminimalizowania emisji py��w i w��kien azbestowych do �rodowiska.
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Os�ony mo�na wykona� m.in. z brezentu lub folii mi�kkiej typu stretch. 
Z kolei teren u podn��a budynku/obiektu gdzie prowadzony b�dzie demonta� powinien 
by� wy�o�ony gruba foli�, dla �atwego oczyszczania po ka�dym etapie prac lub po ich 
zako�czeniu.

Jednocze�nie nale�y pami�ta�, �e folia ta po zanieczyszczeniu azbestem staje si� po 
wykorzystaniu czyli de facto zanieczyszczeniu azbestem r�wnie� odpadem 
niebezpiecznym, kt�ry nale�y zagospodarowa� podobnie jak sam azbest.

4.2.2 Wykonywanie demonta�u. Zasady.

Ze wzgl�du na fakt, �e zagro�enie azbestem jest tym wi�ksze im wi�kszy jest stopie� 
jego rozdrobnienia, post�powanie przy usuwaniu wyrob�w zawieraj�cych azbest 
okre�laj� nast�puj�ce wymagania:
� Materia�y zawieraj�ce azbest przed ich usuwaniem nale�y zwil�a� wod� i  

utrzymywa� w stanie wilgotnym przez ca�y czas pracy,
� Je�eli jest to mo�liwe i technicznie uzasadnione nale�y dokonywa� demonta�u 

ca�ych wyrob�w (p�yt, rur, kszta�tek itp.) bez jakiegokolwiek uszkodzenia,
� Odspajanie wyrob�w trwale zwi�zanych z pod�o�em wykonywa� przy zastosowaniu 

wy��cznie narz�dzi r�cznych lub wolnoobrotowych narz�dzi mechanicznych, 
wyposa�onych w miejscowe instalacje odci�gaj�ce zanieczyszczone powietrze.

� Unikanie magazynowania odpad�w azbestowych na terenie posesji i bie��ce ich 
odwo�enie do miejsc utylizacji/sk�adowania. Je�eli rozwi�zanie takie nie b�dzie 
mo�liwe do zrealizowania: szczelne i bezpieczne, tymczasowe magazynowanie na 
miejscu prac odpad�w usuni�tych danego dnia, po ich dok�adnym opakowaniu foli� 
z polietylenu, lub polipropylenu o grubo�ci nie mniejszej ni� 0,2 mm w spos�b 
uniemo�liwiaj�cy przypadkowe otwarcie (zgrzewem ci�g�ym lub ta�m� klej�c�). 
Azbest w postaci p�yt azbestowo-cementowych nale�y magazynowa� w postaci 
stos�w sze�ciennych z�o�onych na podstawie z palet drewnianych. 

� Codzienne, staranne oczyszczanie strefy prac i terenu wok��, oraz u�ywanych 
maszyn i urz�dze� � z wykorzystaniem podci�nieniowego sprz�tu odkurzaj�cego, 
zaopatrzonego w odpowiednie filtry. 

Mog� pojawi� si� r�wnie� inne metody, wynikaj�ce ze specyfiki obiektu lub terenu na 
kt�rym b�d� wykonywane, kt�re zostaj� dookre�lone na etapie prac 
przygotowawczych.

Etykiety i zamieszczone na nich napisy powinny by� trwa�e, nie ulegaj�ce zniszczeniu 
pod wp�ywem warunk�w atmosferycznych i czynnik�w mechanicznych. Dla usuni�tych 
odpad�w zawieraj�cych azbest oraz ich transportu na sk�adowisko odpad�w 
niebezpiecznych (w�a�ciwe dla azbestu) - stosuje si�:

� Kart� przekazania odpad�w,
� Kart� ewidencji odpadu,

Po zako�czeniu prac polegaj�cych na usuwaniu wyrob�w zawieraj�cych azbest �
wytwarzaniu odpad�w niebezpiecznych � wykonawca prac ma obowi�zek dokonania 
prawid�owego oczyszczenia strefy prac i otoczenia z pozosta�o�ci azbestu przy 
zastosowaniu urz�dze� filtracyjno-wentylacyjnych z wysoko-skutecznym filtrem lub na 
mokro. Wykonawca prac ma obowi�zek przedstawienia w�a�cicielowi lub zarz�dcy 
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obiektu, b�d�cego przedmiotem prac � o�wiadczenia stwierdzaj�cego rzetelno�� 
wykonania prac i oczyszczenia z azbestu. 

Po zrealizowaniu dzia�a� likwidacyjnych wykonawca powinien przekaza� kopi� w/w 
dokument�w dotycz�cych obrotu odpadami (karty przekazania) w�a�cicielowi 
nieruchomo�ci, a w przypadku akcji prowadzonej lub dofinansowanej przez gmin� 
r�wnie� temu organowi. Karta ta powinna potwierdza�, �e azbest z gminy K�ty 
Wroc�awskie trafi� na uprawnione sk�adowisko.

Na koniec I kwarta�u roku nast�pnego wytw�rca odpad�w zobowi�zany jest przed�o�y� 
zbiorcze zestawienie wytworzonych odpad�w do Marsza�ka Wojew�dztwa w�a�ciwego 
ze wzgl�du na miejsce ich wytworzenia. Wydaje si� zasadne, aby kopia takiego druku 
obejmuj�cego odpady z gminy K�ty Wroc�awskie, zosta�a przekazana r�wnie� do 
Urz�du Gminy. 

4.2.3 Transport usuni�tego azbestu. 

Transport odpad�w niebezpiecznych zawieraj�cych azbest nale�y prowadzi� z 
zachowaniem przepis�w dotycz�cych transportu towar�w niebezpiecznych spe�niaj�c 
okre�lone w tych przepisach kryteria klasyfikacyjne, zgodnie z wytycznymi ADR.

Do przewo�enia odpad�w zawieraj�cych azbest mog� by� u�ywane samochody 
ci��arowe z nadwoziem skrzyniowym, bez przyczepy lub z jedn� przyczep�. Pojazdy 
przewo��ce odpady niebezpieczne powinny by� zaopatrzone w �wiadectwo 
dopuszczenia pojazdu do przewozu towar�w niebezpiecznych. 

4.2.4 Unieszkodliwianie usuni�tego azbestu. 

Odpady niebezpieczne zawieraj�ce azbest transportowane s� na sk�adowisko 
przeznaczone do wy��cznego sk�adowania odpad�w zawieraj�cych azbest lub na inne 
sk�adowiska, gdzie wydzielono odr�bna kwater� do sk�adowania azbestu (odpad�w 
niebezpiecznych). To drugie rozwi�zanie dopuszcza obecnie �19 Rozporz�dzenia 
Ministra �rodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczeg��owych wymaga� 
dotycz�cych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamkni�cia, jakim powinny odpowiada� 
poszczeg�lne typy sk�adowisk odpad�w (Dz. U.Nr61poz.549 z dnia 10 kwietnia 2003 r.)

List� sk�adowisk, gdzie dopuszcza si� sk�adowanie azbestu zamieszczono w 
Za��czniku nr 1 do niniejszego Programu.

4.2.5 Spis procedur dotycz�cych bezpiecznego post�powania z wyrobami i 
odpadami zawieraj�cymi azbest

Problematyka bezpiecznego post�powania z wyrobami i odpadami zawieraj�cymi 
azbest zosta�a uszeregowana w bloku tematycznym obejmuj�cym ��cznie 6 procedur.
S� to:
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Grupa I. Procedury obowi�zuj�ce w�a�cicieli i zarz�dzaj�cych obiektami, 
instalacjami i urz�dzeniami zawieraj�cymi azbest lub wyroby zawieraj�ce 
azbest.

Procedura 1 � dotycz�ca obowi�zk�w w czasie u�ytkowania 
obiekt�w, instalacji i urz�dze�.

Procedura 2 � dotycz�ca obowi�zk�w przy usuwaniu wyrob�w 
zawieraj�cych azbest,

Grupa II Procedury obowi�zuj�ce wykonawc�w prac polegaj�cych na usuwaniu 
wyrob�w zawieraj�cych azbest � wytw�rc�w odpad�w niebezpiecznych.

Procedura 3 � dotycz�ca post�powania przy pracach 
przygotowawczych do usuni�cia wyrob�w zawieraj�cych azbest.

Procedura 4 � dotycz�ca prac polegaj�cych na usuwaniu wyrob�w 
zawieraj�cych azbest � wytwarzaniu odpad�w niebezpiecznych, 
wraz z oczyszczaniem obiektu (terenu) instalacji.

Grupa III. Procedura obowi�zuj�ca prowadz�cych  dzia�alno�� w zakresie transportu 
odpad�w  niebezpiecznych  zawieraj�cych azbest.

Procedura 5 � dotycz�ca przygotowania i transportu odpad�w 
niebezpiecznych zawieraj�cych azbest.

Grupa IV. Procedura obowi�zuj�ca  zarz�dzaj�cych sk�adowiskami odpad�w 
niebezpiecznych zawieraj�cych azbest.

Procedura 6 - dotycz�ca sk�adowania odpad�w na sk�adowisku 
przeznaczonym do wy��cznego sk�adowania odpad�w 
zawieraj�cych azbest lub innym, spe�niaj�cym odpowiednie 
warunki techniczne.

Szczeg��owe informacje i opisy poszczeg�lnych procedur przytoczonych powy�ej 
zamieszczono w Za��czniku nr 2 do niniejszego Programu.

4.3. NIEPRAWID�OWO�CI W CZASIE USUWANIA AZBESTU

Chocia� proces likwidacji azbestu, kt�ry przyspieszy� w Polsce w ostatnich kilku latach, 
obarczony jest tak wieloma obowi�zkami prawnymi, organizacyjnymi i technicznymi �
ubieg�oroczna bardzo szeroka kontrola Pa�stwowej Inspekcji Pracy wykaza�a, �e w 
zdecydowanej grupie podmiot�w uprawnionych do usuwania azbestu nie przestrzega 
si� najistotniejszych zasad.  
Niestety w�r�d najbardziej negatywnych zjawisk stwierdzonych przez PIP pojawi�y si� 
liczne � oceniane na tysi�c os�b � zachorowania pracownik�w na choroby zawodowe. 
S� one wynikiem olbrzymiej niefrasobliwo�ci i braku odpowiedzialno�ci w�a�cicieli i 
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kierownictwa firm likwiduj�cych azbest, kt�rzy w celu obni�enia koszt�w us�ugi 
oszcz�dzaj� przede wszystkim na bezpiecze�stwie pracownik�w.
Pracownicy usuwaj�cy wyroby azbestowe cz�sto pracuj� bez w�a�ciwych zabezpiecze� 
uk�adu oddechowego, odzie�y ochronnej lub roboczej, za� osoby postronne nara�one 
s�, ze wzgl�du na brak wydzielonych stref prowadzonych rob�t, na bezpo�redni kontakt 
z azbestem.
Przypadkowa, postronna osoba mo�e wi�c znale�� si� na terenie, na kt�rym jest 
nara�ona na oddzia�ywanie tego niebezpiecznego materia�u, a jest to o tyle gro�ne, �e 
w momencie usuwania, pod wp�ywem pracy urz�dze� mechanicznych py� azbestowy 
uwalnia si� i dostaje do powietrza atmosferycznego, a z nim do dr�g oddechowych
W trakcie kontroli Pa�stwowa Inspekcja Pracy wykry�a, �e 40 proc. firm nie prowadzi 
rejestr�w pracownik�w nara�onych na dzia�anie czynnik�w rakotw�rczych, co w 
przysz�o�ci mo�e utrudnia� lub uniemo�liwia� orzekanie chor�b zawodowych. Dalsze 
31 proc. pracodawc�w sporz�dza plany pracy z azbestem, jak i ocen� ryzyka 
zawodowego bez analizy zagro�e� i okre�lenia �rodk�w minimalizuj�cych nara�enie 
pracownik�w na utrat� zdrowia lub �ycia.

Jak wynika z raportu PIP w wyniku niefrasobliwo�ci firm dzia�aj�cych w bran�y 
likwidacji materia��w zawieraj�cych azbest nara�a si� na niebezpiecze�stwo szereg 
os�b zar�wno pracownik�w, jak i niczego nie�wiadomych mieszka�c�w danego terenu.

Dlatego te� z du�ym dystansem nale�y traktowa� zbyt atrakcyjne cenowo oferty, 
niekt�rych podmiot�w gospodarczych zajmuj�cych si� likwidacj� azbestu. Przed 
wyborem wykonawcy nale�y tak�e sprawdzi� czy firma posiada stosowne uprawnienia 
z zakresu prawa pracy i ochrony �rodowiska, a ponadto warto skontaktowa� si� z 
inspekcj� pracy i dopyta�, czy w przypadku danej firmy nie jest prowadzone 
post�powanie wynikaj�ce z naruszania zasad pracy z azbestem.
Jednocze�nie dla zwi�kszenia bezpiecze�stwa mieszka�c�w gminy K�ty Wroc�awskie
konieczne jest ich poinformowanie o obowi�zkach i wyposa�eniu oraz koniecznych 
zachowaniach firm, kt�re dostan� ewentualn� zgod� na prowadzenie dzia�a� w 
zakresie likwidacji azbestu na terenie kolejnych wsi. 
U�wiadomienie mieszka�com skali zagro�enia oraz wagi koszt�w bezpiecznej likwidacji 
azbestu w ca�ym spektrum wydatk�w samorz�dowych, powinno ich mobilizowa� do 
zwracania wi�kszej uwagi na spos�b prowadzenia prac zwi�zanych z demonta�em p�yt 
azbestowych. Tym samym w wyniku nadzoru spo�ecznego nad procesem likwidacji 
azbestu obni�y si� zagro�enie wynikaj�ce z rozprzestrzeniania si� w��kien i py�u 
azbestowego.

4.4. EWENTUALNE SK�ADOWANIE AZBESTU NA TERENIE GMINY K�TY 
WROC�AWSKIE

Maj�c na wzgl�dzie przeprowadzenie pe�nej analizy dotycz�cej gospodarowania 
odpadami zawieraj�cymi azbest nale�a�o w niniejszym opracowaniu rozpatrzy� wariant 
polegaj�cy na zlokalizowaniu na terenie gminy K�ty Wroc�awskie sk�adowiska odpad�w 
niebezpiecznych zawieraj�cych azbest. 

Zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra �rodowiska z dnia 24 marca 2003r. w sprawie 
szczeg��owych wymaga� dotycz�cych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamkni�cia, 
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jakim powinny odpowiada� poszczeg�lne typy sk�adowisk odpad�w (Dz. U. Nr 61 
poz.549) sk�adowisko odpad�w o kodach 17 06 01 (materia�y izolacyjne zawieraj�ce 
azbest) i 17 06 05 (materia�y konstrukcyjne zawieraj�ce azbest) powinno spe�nia� 
nast�puj�ce warunki:

- by� wykonane w spos�b uniemo�liwiaj�cy dost�p os�b nieuprawnionych oraz 
nielegalne sk�adowanie odpad�w;

- by� wyposa�one w system umo�liwiaj�cy pomiar masy odpad�w przyjmowanych 
na sk�adowisko (np. waga samochodowa);

- powierzchnia poszczeg�lnych kwater nie mo�e przekracza� 2500 m2;
- deponowanie odpad�w w specjalnie wykonanych zag��bieniach terenu ze 

�cianami bocznymi zabezpieczonymi przed osypywaniem si�;
- zabezpieczanie powierzchni przed emisj� py��w poprzez przykrycie izolacj� 

syntetyczn� lub warstw� gruntu po ka�dorazowym z�o�eniu odpad�w;
- sk�adowanie odpad�w nale�y zako�czy� na poziomie 2 m poni�ej rz�dnej terenu, 

a nast�pnie wype�ni� je gruntem do poziomu terenu.

Z powy�szego wynika, i� w por�wnaniu do sk�adowisk odpad�w innego typu (w tym 
komunalnych) wymagania dla sk�adowania azbestu s� zdecydowanie mniej
restrykcyjne. Wynika to m.in. z mo�liwego sposobu negatywnego oddzia�ywania 
azbestu � jedynie przez drogi oddechowe � wykluczaj�cego konieczno�� m.in. �cis�ej 
ochrony w�d gruntowych czy gleby. 

Wymogi formalno-prawne konieczne do wykonania sk�adowiska:
- decyzja lokalizacyjna lub zgodno�� z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego,
- decyzja o �rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj� 

przedsi�wzi�cia (raport obligatoryjny),
- pozwolenie na budow�,
- zatwierdzenie instrukcji eksploatacji sk�adowiska,
- pozwolenie na u�ytkowanie,
- zezwolenie na unieszkodliwianie odpad�w poprzez sk�adowanie.

Zaznaczy� nale�y, �e lokalizacja sk�adowiska na terenie gminy musi by� okre�lona w 
wojew�dzkim planie gospodarki odpadami, w przeciwnym razie taki obiekt nie otrzyma 
stosownych pozwole� administracyjnych oraz dofinansowania ze �rodk�w 
zewn�trznych.

Sk�adowanie azbestu mo�e odbywa� si� tak�e na wyznaczonej cz��ci sk�adowiska 
odpad�w innego typu.

Maj�c jednak na wzgl�dzie charakter gminy (obszar atrakcyjny dla inwestor�w 
zewn�trznych oraz budownictwa mieszkaniowego i letniskowego) oraz jej walory 
przyrodnicze (m.in. potencjalny obszar chroniony wok�� rzeki Bystrzycy), wariant 
polegaj�cy na budowie w�asnego sk�adowiska odpad�w zawieraj�cych azbest, zdaniem 
autor�w niniejszego dokumentu nale�y odrzuci�. 
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Na obszarze gminy wyst�puj�, co prawda potencjalne tereny po-wydobywcze (np. w 
Kilianowie) ale spos�b ich przekszta�cenia nie jest zbyt korzystny dla sk�adowania
odpad�w m.in. ze wzgl�du na g��boko�� odkrywki (w przypadku azbestu istotny jest 
mo�liwie najni�szy poziom ich lokowania w stosunku do teren�w przyleg�ych). Poza tym 
ich po�o�enie najcz��ciej na skraju pobliskich wsi nie jest zbyt optymalne dla 
uruchamiania w takich wyrobiskach jakiegokolwiek sk�adowiska.
Ponadto ewentualna lokalizacja sk�adowiska odpad�w niebezpiecznych zawieraj�cych 
azbest (pomimo du�ych mo�liwo�ci wykonania go w technologii gwarantuj�cej 
bezpiecze�stwo mieszka�c�w) wi��e si� z d�ugotrwa�ym procesem administracyjnym i 
mo�e spowodowa� konflikty spo�eczne, a tak�e os�abienie atrakcyjno�ci inwestycyjnej 
najbli�szych obszar�w. 

Na marginesie nale�y zauwa�y�, i� rozwa�anie lokalizacji sk�adowiska mog�cego 
przyjmowa� do unieszkodliwiania odpady niebezpieczne zawieraj�ce azbest, w takich 
gminach jak K�ty Wroc�awskie ma sens w�wczas, gdy przedsi�wzi�cie takie b�dzie 
mia�o z za�o�enia charakter komercyjny tj. jego wielko�� pozwoli na odp�atne 
przyjmowanie odpad�w azbestowych od wytw�rc�w zewn�trznych. Wydaje si� jednak, 
i� dla takiego obiektu inwestorem nie powinna by� Gmina (ze wzgl�du na zapisy ustawy 
o samorz�dzie). 

V. ILO�� AZBESTU NA TERENIE GMINY K�TY WROC�AWSKIE

5.1. PRZYJ�TA METODYKA INWENTARYZACJI AZBESTU

Rozpoczynaj�c prac� nad sporz�dzeniem programu usuwania azbestu z terenu gminy 
K�ty Wroc�awskie planowano, �e dane na temat tego zwi�zku wyst�puj�cego na terenie 
gminy pozyskane zostan� w spos�b dwojaki:

� na podstawie ewidencji prowadzonej przez gmin� i Wojewod�/Marsza�ka w
oparciu o przepisy ustawy Prawo ochrony �rodowiska

� na podstawie ankiet uzupe�niaj�cych powy�sz� ewidencj� � rozprowadzonych 
w�r�d mieszka�c�w bezpo�rednio lub poprzez So�tys�w.

Jednak�e sytuacja, o kt�rej wspomniano we wcze�niejszej cz��ci opracowania - brak 
kompleksowych zg�osze� dokonanych samodzielnie przez posiadaczy azbestu (lub 
pewno�ci, �e sp�yn��y ju� wszystkie takie informacje) w kilkuletnim okresie 
obowi�zywania stosownych przepis�w (co prawda bardzo s�abo rozpowszechnionych w 
�wiadomo�ci spo�ecznej) doprowadzi�a do zmiany techniki inwentaryzacji. 

Ostatecznie przyj�to najbardziej racjonalne z punktu widzenia zespo�u 
projektowego, podej�cie polegaj�ce na przeprowadzeniu inwentaryzacji w ramach 
w�asnych wizji terenowych i tzw. spisu z natury. Bezpo�rednie dzia�ania terenowe 
pozwalaj� bowiem wyrobi� sobie w�asna opini� na temat skali i specyfiki problemu 
azbestowego w danym rejonie czy w konkretnej miejscowo�ci.

Ustalano wi�c obiekty, w kt�rych wbudowano azbest, okre�lano w du�ym 
uproszczeniu ich przeznaczenie oraz szacowano ich przybli�one parametry, aby 
nast�pnie zweryfikowa� je na podstawie map geodezyjnych udost�pnionych przez 
gmin� (mapy w wersji elektronicznej funkcjonuj�ce w systemie wroSIP). 
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Ze wzgl�du na re�im czasowy nie podj�to si� wariantu opartego na rozsy�aniu 
niezliczonych ankiet (bez gwarancji ich zwrotu) lub przeprowadzaniu rozm�w z 
w�a�cicielami wszystkich posesji (nie zawsze obecnymi na terenie swoich 
nieruchomo�ci). Dzia�ania takie wymaga�yby bowiem kilku miesi�cy czasu i 
zaanga�owania znacznej grupy os�b.

W miesi�cach sierpie� � wrzesie� 2008 r. przeprowadzono ogl�dziny we 
wszystkich miejscowo�ciach gminy K�ty Wroc�awskie w czasie, kt�rych ustalono (z 
bardzo du�ym prawdopodobie�stwem) wszystkie posesje lub dzia�ki, gdzie wyst�puje 
azbest.

Opr�cz odnotowania informacji kierunkowej o sposobie przeznaczenia obiekt�w, na 
kt�rych azbest wyst�puje z og�lnym podzia�em na: 

� budynki/obiekty gospodarcze (np. stodo�y, szopy, wiaty magazynowe, kom�rki, 
gara�e),

� budynki mieszkalne,
� obiekty u�yteczno�ci publicznej

uwzgl�dniono tak�e istotne dla planowania systemu dofinansowania dane na temat 
formy w�asno�ci: osoby fizyczne, samorz�d i podmioty gospodarcze lub w kilku 
przypadkach instytucje skarbu pa�stwa (ANR). Ostatnie dwie formy w�asno�ci w 
tabelach zbiorczych ujmowano pod has�em �firma�.

Fot. 4 Dach i �ciany azbestowe na terenie elewatora zbo�owego (obiekt stanowi�cy 
w�asno�� �firmy�). Wie� G�rzyce. 
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Ponadto dla bardziej precyzyjnego oszacowania powierzchni azbestu zastosowanego 
jako pokrycie dachowe ustalano przybli�ony spadek po�aci dachowych i ich liczb� (np. 2 
x 45o, 2x 60 lub 1 x 15o).  Przyk�ad ten zobrazowano na kolejnym zdj�ciu. 

Uwzgl�dnienie spadku dachu jest niezwykle istotne w kontek�cie braku mo�liwo�ci ich 
rzeczywistego, fizycznego pomiaru bez u�ycia np. podno�nik�w.
Wyliczenia dachu jako powierzchni powsta�ej z samych wymiar�w rzutu budynku 
(szeroko�� x d�ugo��) s� bowiem niezwykle mylne i niedopuszczalne, zw�aszcza gdy 
idzie o planowanie finansowe w ca�ej gminie.
Ten sam budynek o wymiarach 3 x 10 m przy spadku 150 ma powierzchni� dachu 
31 m2; za� przy spadku 2 x 450 ju� 42 m2 � tj. o 35% wi�cej.

Ze wzgl�du na r��nice stosowane przy monta�u p�yt i ich uk�adaniu na �zak�adk� nie 
uwzgl�dniano w obliczeniach ewentualnych nadwy�ek wynikaj�cych z takiej formy 
wykonania pokry�. Ich maksymalny udzia� procentowy w ca�ej powierzchni p�yt 
nale�a�oby za�o�y� na poziomie od 2 do 10%. 

Fot. 5 Dachy azbestowe o r��nych spadkach. Dwa budynki gospodarcze 45o i
dobud�wka 10o

Na podstawie w/w informacji dokonywano, w oparciu o udost�pnione mapy geodezyjne, 
bardziej szczeg��owych oblicze� ilo�ci azbestu wyst�puj�cego pod konkretn� 
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lokalizacj�. Ilo�� t� wyra�ono w m2 i przeliczono dla jednego z cz��ciej podawanych w 
literaturze wska�nik�w g�sto�ci (18kg/m2) p�yt azbestowych (kt�re stanowi� blisko 
100% stwierdzonych materia��w azbestowych w gminie) na tony (Mg). Wska�nik 
wagowy istotny jest w kontek�cie ewentualnych informacji na temat koszt�w 
sk�adowania, gdy� wszystkie sk�adowiska pos�uguj� si� tym parametrem ilo�ciowym.
Dla bardziej optymalnego por�wnania nagromadzenia azbestu w poszczeg�lnych 
miejscowo�ciach ustalono tak�e ilo�� azbestu w przeliczeniu na mieszka�ca (w 
uk�adzie og�lnym oraz bez uwzgl�dniania azbestu na terenie firm).

Wy��czenie firm ma na celu m.in. wyodr�bnienie z zestawie� bardzo du�ych i 
licznych obiekt�w pokrytych azbestem na terenach dawnych PGR-�w i SKR-�w. 

Jednostki te - co wynika tak�e z dotychczasowych do�wiadcze� zespo�u 
projektowego � by�y niew�tpliwie (szczeg�lnie na obszarach wiejskich) liderami w 
wykorzystywaniu p�yt azbestowo-cementowych w ramach prac budowlanych. Jednym z 
czynnik�w, kt�ry o tym zdecydowa� by� intensywny rozw�j tej grupy zak�ad�w rolnych w 
okresie najwi�kszej popularno�ci materia��w azbestowych w Polsce tj. na prze�omie lat 
60�80.

Listy inwentaryzacyjne, dla ka�dej miejscowo�ci, rozszerzone o lokalizacje obiekt�w i 
og�lne uwagi - przedstawiono w kolejnych Za��cznikach do Programu. Na listach tych 
zaznaczono tak�e wszystkie pozycje, kt�re nale�y zweryfikowa�, ze wzgl�du na brak 
100-procentowej pewno�ci, co do poszczeg�lnych aspekt�w niedaj�cych si� 
jednoznacznie oceni� tj.: 

� wymiar�w obiekt�w, kt�rych brak na mapach; 
� du�ego stopnia podobie�stwa azbestu malowanego farbami ochronnymi do

okre�lonego rodzaju pokry� blaszanych, 
� przeznaczenia budynku (mieszkalny, gospodarczy, mieszany) 
� lub jego bezdyskusyjnego przypisania w terenie do konkretnej posesji. 

Zdaniem zespo�u projektowego stworzone zestawienia powinny pos�u�y� do 
ukierunkowania stosownej korespondencji Gminy z ustalonymi - na podstawie 
numeracji posesji lub dzia�ek - w�a�cicielami nieruchomo�ci, na kt�rych stwierdzono 
azbest (a kt�rzy dotychczas samodzielnie nie dokonali przed�o�enia stosownych 
informacji). W pismach tych nale�y d��y� do tego, aby w�a�ciciele ci zach�ceni 
planowanymi rozwi�zaniami wspomagaj�cymi dofinansowanie likwidacji azbestu w 
gminie K�ty Wroc�awskie, dokonali oficjalnego (wynikaj�cego z obowi�zk�w prawnych) 
zg�oszenia materia��w zawieraj�cych azbest i przygotowali si� do jego likwidacji, w 
okresie do 2032r.

Jest to o tyle istotne, i� zgodnie z og�lnymi zasadami, dofinansowanie ze �rodk�w 
publicznych mo�e by� przeznaczone jedynie na takie inwestycje i dzia�ania, kt�re nie s� 
sprzeczne z prawem.

Dlatego te� wszyscy mieszka�cy, kt�rzy zechc� skorzysta� z rozwi�za� 
zaproponowanych w niniejszym opracowaniu, a wdro�onych w stosownym czasie przez 
Gmin�, w celu obni�enia wydatk�w finansowych na legalne pozbycie si� azbestu  -
zobowi�zani s� przed�o�y� do Urz�du informacje na druku opublikowanym w 
rozporz�dzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo�ecznej z dnia 23 pa�dziernika 
2003 r. (Inni posiadacze sk�adaj� stosown� informacj� do marsza�ka). Wz�r takich
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informacji zamieszczono jako Za��czniki nr 3 i 4 do opracowania. Jeden z nich dotyczy 
azbestu nadal wyst�puj�cego np. na dachach, a drugi tego, kt�ry od dawna nie jest 
wykorzystywany i przetrzymywany jest w stosach lub stertach na terenie posesji.

Przedstawiona �cie�ka post�powania ma te� t� dodatkow� zalet�, �e pozwoli w 
perspektywie czasowej doprecyzowa� oszacowane w czasie inwentaryzacji ilo�ci 
materia��w zawieraj�cych azbest oraz zweryfikowa� przypadki w�tpliwe lub pojawiaj�ce 
si� rozbie�no�ci wynikaj�ce z braku wielu obiekt�w na mapach geodezyjnych. 

5.2. WYNIKI INWENTARYZACJI

W poni�szych tabelach przedstawiono zbiorcze ilo�ci materia��w azbestowych w 
poszczeg�lnych miejscowo�ciach gminy K�ty Wroc�awskie, za� dla zwi�kszenia 
przejrzysto�ci dokumentu zestawienie dla konkretnej wsi zaprezentowano w kolejnych
za��cznikach o numerach od 6 do 40.

W drugiej z zamieszczonych tu tabel pomini�to azbest, kt�ry wg prowadz�cych 
inwentaryzacj� znajduje si� na obiektach podmiot�w prawnych (firm, zak�ad�w, 
punkt�w us�ugowych; ferm, ANR) innych ni� Gmina.

Tabela 4 Ilo�ci azbestu na terenie gminy K�ty Wroc�awskie wg miejscowo�ci 
bez podzia�u na rodzaj posiadacza (podmioty prawne, osoby fizyczne)

Liczba 
mieszka�c�w

Ilo�� azbestu 
og��em

Ilo�� azbestu 
na 

mieszka�ca
Ilo�� azbestu 

og��emLp. Miejscowo��

01.01.2008r. m2 m2/mk Mg*

1 Baranowice, Bli� 180 2 307,80 12,82 41,54

2 Bogdaszowice 423 363,65 0,86 6,55

3 Cesarzowice 109 226,22 2,08 4,07

4 Czer�czyce 267 4 659,36 17,45 83,87

5 G�d�w, Jaszkotle 250 1 025,30 4,10 18,46

6 Gniechowice, 
Stary Dw�r 1579 9 477,31 6,00 170,59

7 G�rzyce 140 17 024,54 121,60 306,44

8 Kamionna 146 688,96 4,72 12,40

9 K�ty Wroc�awskie 5525 2 478,97 0,45 44,62

10 K�b�owice 177 510,28 2,88 9,19
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Liczba 
mieszka�c�w

Ilo�� azbestu 
og��em

Ilo�� azbestu 
na 

mieszka�ca
Ilo�� azbestu 

og��emLp. Miejscowo��

01.01.2008r. m2 m2/mk Mg*

11 Kilian�w 223 3 697,08 16,58 66,55

12 Koz��w 84 923,14 10,99 16,62

13 Krzept�w 153 653,29 4,27 11,76

14 Ma�kowice 534 3 541,68 6,63 63,75

15 Mokronos Dolny 286 710,05 2,48 12,78

16 Mokronos G�rny 291 1 637,54 5,63 29,48

17 Nowa Wie� K�cka 270 2 125,60 7,87 38,26

18 Nowa Wie� 
Wroc�awska 298 1 093,66 3,67 19,69

19 Pe�cznica 280 809,56 2,89 14,57

20 Pietrzykowice 519 2 970,13 5,72 53,46

21 Romn�w 82 1 461,50 17,82 26,31

22 Rybnica 132 2 876,20 21,79 51,77

23 Sadk�w, 
Sadk�wek 643 1 209,82 1,88 21,78

24 Sadowice 342 1 166,70 3,41 21,00

25 Samotw�r 225 1 898,35 8,44 34,17

26 Ska�ka 213 278,76 1,31 5,02

27 Sokolniki 107 703,96 6,58 12,67

28 Smolec 2442 1 743,38 0,71 31,38

29 So�nica, 
R��aniec 317 1 161,50 3,66 20,91

30 Stoszyce 79 913,97 11,57 16,45

31 Strzeganowice 244 860,54 3,53 15,49

32 Szyman�w 64 130,03 2,03 2,34

33 Wojtkowice, 
Krobielowice 395 4 236,95 10,73 76,27
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Liczba 
mieszka�c�w

Ilo�� azbestu 
og��em

Ilo�� azbestu 
na 

mieszka�ca
Ilo�� azbestu 

og��emLp. Miejscowo��

01.01.2008r. m2 m2/mk Mg*

34 Wszemi�owice, 
Jurczyce 267 2 124,37 7,96 38,24

35 Zabrodzie 324 2 023,52 6,25 36,42

36 Zachowice, 
Strad�w 692 3 464,58 5,01 62,36

37 Zybisz�w 166 127,70 0,77 2,30

RAZEM 18468 83 305,96 4,51 1 499,51
* przy g�sto�ci 0,018 Mg/m2

Powy�sza statystyka, szczeg�lnie w kolumnie obrazuj�cej ilo�� azbestu 
przypadaj�cego na jednego mieszka�ca, ukazuje pewn� prawid�owo��.
Ju� w trakcie inwentaryzacji terenowej zauwa�y� si� da�o, i� w gminie K�ty 
Wroc�awskie ilo�� azbestu w kolejnych miejscowo�ciach rozk�ada si� w spos�b 
nier�wnomierny, ale przy analizie pewnych uwarunkowa� zewn�trznych (historycznych 
i obecnych) daj�cy si� uzasadni�. 
Ot�� wyst�puj� wsie, w kt�rych nagromadzenie (w sensie ilo�ci przypadaj�cych na 
jednego mieszka�ca lub mniejszej ilo�ci, ale za to rozproszonej w wielu 
gospodarstwach) azbestu jest zdecydowanie powy�ej �redniej w gminie oraz takie 
gdzie wydaje si�, i� statystycznie jest go bardzo ma�o.
Istotne nagromadzenie azbestu zaobserwowano w miejscowo�ciach G�rzyce, Rybnica, 
Romn�w, Kilian�w, Stoszyce i Czer�czyce. Za to zdecydowanie poni�ej �redniej 
statystycznej lokuj� si� miejscowo�ci Zybisz�w, Zabrodzie, Smolec 
i Bogdaszowice. 
Sytuacja taka potwierdza kilka najbardziej oczywistych teorii na temat 
rozprzestrzeniania si� azbestu w przesz�o�ci i obecnego stanu jego wyst�powania na 
obszarze kraju. Ot�� najwi�ksze ilo�ci azbestu pojawia�y si� w rejonach, gdzie 
operowa�y dawniej PGR-y lub innego rodzaju Gospodarstwa Pa�stwowe (Hodowlane, 
Badawcze, Produkcyjne itd.) . 

Teorie t� potwierdza sytuacja zaobserwowana we wsi G�rzyce, gdzie po odliczeniu 
obiekt�w obecnie wykorzystywanych przez firmy zlokalizowane na terenie dawnych 
gospodarstw rolnych bilans azbestu spad� o 95%.

Ze wzgl�du na deficyt materia��w budowlanych oraz brak informacji na temat 
szkodliwo�ci azbestu, materia� ten sta� si� na tyle atrakcyjny i powszechny, i� nie 
powinno dziwi�, �e wykorzystano go nawet w ramach remontu dach�w na budynkach 
mieszkalnych a w szczeg�lno�ci do wykonywania pokry� dachowych du�ych 
gabarytowo obiekt�w gospodarczych (np. obory, stodo�y).
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Z kolei najszybciej azbest �znikn���  (zapewne nie zawsze zgodnie z przepisami) tam 
gdzie rozpocz��y si� istotne przekszta�cenia w substancji budowlanej, a r�wnocze�nie 
wyst�pi�a zmiana dotychczasowego modelu zagospodarowania miejscowo�ci z 
rolniczego na mieszkaniowo-us�ugowy. 

Najmniejsze ilo�ci azbestu spotyka si� w miejscowo�ciach, kt�re rozbudowa�y si� w 
ostatnim czasie, takim przyk�adem jest miejscowo�� Smolec, gdzie przewa�aj� nowe 
domy, a nawet ca�e osiedla pobudowane w ci�gu ostatnich lat.

Dla wi�kszego usystematyzowania problemu azbestu w obszarze, w jakim b�dzie 
mog�a wsp��uczestniczy� finansowo gmina w kolejnym zestawieniu pomini�to ilo�ci 
przypisane w ramach inwentaryzacji do podmiot�w prawnych (innych ni� sektor 
publiczny). Podmioty te to najcz��ciej sp��ki rolne, w tym dzier�awcy du�ych obiekt�w 
ANR, hurtownie lub bazy magazynowo-logistyczne, w kilku przypadkach podmioty 
prowadz�ce inny rodzaj dzia�alno�ci gospodarczej. Pod pozycj� tak� uwzgl�dniono 
jedynie te nieruchomo�ci, co do kt�rych wyst�powa�a w terenie bardzo du�a pewno��, 
i� nie nale�� do os�b fizycznych.

Tabela 5 Ilo�ci azbestu na terenie gminy K�ty Wroc�awskie wg miejscowo�ci  -
bez azbestu stwierdzonego u podmiot�w prawnych (firmy, sp��ki, 
inne)

Liczba 
mieszka�c�w

Ilo�� azbestu          
BEZ FIRM

Ilo�� azbestu 
na mieszka�ca

Ilo�� azbestu            
BEZ FIRMLp. Miejscowo��

01.01.2008r. m2 m2/mk Mg*

1 Baranowice, Bli� 180 2 307,80 12,82 41,54

2 Bogdaszowice 423 363,65 0,86 6,55

3 Cesarzowice 109 226,22 2,08 4,07

4 Czer�czyce 267 4 659,36 17,45 83,87

5 G�d�w, 
Jaszkotle 250 1 025,30 4,10 18,46

6 Gniechowice, 
Stary Dw�r 1579 6 691,02 4,24 120,44

7 G�rzyce 140 515,11 3,68 9,27

8 Kamionna 146 688,96 4,72 12,40

9 K�ty 
Wroc�awskie 5525 1 938,57 0,35 34,89

10 K�b�owice 177 510,28 2,88 9,19

11 Kilian�w 223 3 697,08 16,58 66,55
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Liczba 
mieszka�c�w

Ilo�� azbestu          
BEZ FIRM

Ilo�� azbestu 
na mieszka�ca

Ilo�� azbestu            
BEZ FIRMLp. Miejscowo��

01.01.2008r. m2 m2/mk Mg*

12 Koz��w 84 923,14 10,99 16,62

13 Krzept�w 153 653,29 4,27 11,76

14 Ma�kowice 534 3 515,20 6,58 63,27

15 Mokronos Dolny 286 710,05 2,48 12,78

16 Mokronos G�rny 291 1 637,54 5,63 29,48

17 Nowa Wie� 
K�cka 270 2 125,60 7,87 38,26

18 Nowa Wie� 
Wroc�awska 298 1 093,66 3,67 19,69

19 Pe�cznica 280 809,56 2,89 14,57

20 Pietrzykowice 519 2 970,13 5,72 53,46

21 Romn�w 82 1 461,50 17,82 26,31

22 Rybnica 132 2 876,20 21,79 51,77

23 Sadk�w, 
Sadk�wek 643 660,47 1,03 11,89

24 Sadowice 342 1 166,70 3,41 21,00

25 Samotw�r 225 858,00 3,81 15,44

26 Ska�ka 213 278,76 1,31 5,02

27 Sokolniki 107 703,96 6,58 12,67

28 Smolec 2442 741,10 0,30 13,34

29 So�nica, 
R��aniec 317 1 161,50 3,66 20,91

30 Stoszyce 79 913,97 11,57 16,45

31 Strzeganowice 244 532,21 2,18 9,58

32 Szyman�w 64 130,03 2,03 2,34

33 Wojtkowice, 
Krobielowice 395 4 236,95 10,73 76,27

34 Wszemi�owice, 
Jurczyce 267 2 124,37 7,96 38,24
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Liczba 
mieszka�c�w

Ilo�� azbestu          
BEZ FIRM

Ilo�� azbestu 
na mieszka�ca

Ilo�� azbestu            
BEZ FIRMLp. Miejscowo��

01.01.2008r. m2 m2/mk Mg*

35 Zabrodzie 324 214,42 0,66 3,86

36 Zachowice, 
Strad�w 692 3 464,58 5,01 62,36

37 Zybisz�w 166 127,70 0,77 2,30

RAZEM 18468 58 713,95 3,18 1 056,85

Uwagi. Komentarz do tabel:

Ilo�ci przypisane do podmiot�w innych ni� osoby fizyczne mog� ulec zmianie po 
precyzyjnej weryfikacji w�a�cicieli poszczeg�lnych nieruchomo�ci (na podstawie 
aktualnych wypis�w z ewidencji grunt�w). Ze wzgl�du na rozbie�no�ci interpretacyjne 
dotycz�ce bardzo du�ych gospodarstw rolnych utrudniaj�ce czasem uznanie ich 
w�a�cicieli za rolnik�w, czy  te� osoby prowadz�ce dzia�alno�� gospodarcz� w rolnictwie  
przesuni�cia pewnych ilo�� azbestu mog� nast�pi� w obu kierunkach. 
Bardziej prawdopodobny jest wzrost ilo�ci podmiot�w prowadz�cych dzia�alno�� 
gospodarcz�, kt�rych nie mo�na jednoznacznie zakwalifikowa� na podstawie oceny 
wizualnej gospodarstwa, bez analizy np. wpis�w do ewidencji dzia�alno�ci 
gospodarczej.

5.3. UWAGI I SPOSTRZE�ENIA Z INWENTARYZACJI NA TERENIE GMINY K�TY 
WROC�AWSKIE

5.3.1. Problemy, na jakie napotkano

� Wiele posesji nie posiada numer�w administracyjnych,
� Stwierdzono rozbie�no�ci dotycz�ce systemu numeracji budynk�w pomi�dzy baz� 

WROSIP, z kt�rej korzystano przy inwentaryzacji a stanem faktycznym, np. w 
miejscowo�� Bli�.

� Szeregu budynk�w gospodarczych, kt�re wykonano jako konstrukcje nie zwi�zane 
na sta�e z gruntem, nie ma na mapach geodezyjnych. Ich wymiary zosta�y ustalone 
orientacyjnie, przez oszacowanie w trakcie wizji lokalnej 
i por�wnanie z obiektami istniej�cymi na mapach i innych dzia�kach, 
a posiadaj�cych podobne parametry. 

� Podobna sytuacja (szacowanie ilo�ci w przybli�eniu) dotyczy dach�w, gdzie 
pokrycie na ca�ej po�aci nie jest jednorodne. W takich przypadkach przyjmowano 
wska�niki na zasadzie ok. 2/3 ; 1/2 dachu.

� W kilku przypadkach zbyt ma�e nachylenie po�aci dachu (do 100) po�o�onego na 
du�ej wysoko�ci nie daje jednoznacznej informacji czy zaobserwowane pokrycie jest 
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dachem azbestowym, blachodach�wk� czy te� omsza�� lub pokryt� rdz�/patyn� 
blach� .

� Trudno oceni� jednoznacznie, kt�re z dawnych obiekt�w lub maj�tk�w by�ych PGR-
�w stanowi� obecnie w�asno�� Agencji Nieruchomo�ci Rolnych lub Skarbu Pa�stwa, 
a kt�re os�b fizycznych oraz firm.

� Trudno jednoznacznie wskaza� wszystkie obiekty pokryte azbestem na terenie 
gdzie istnieje problem z dost�pem, a azbest niew�tpliwie wyst�puje w du�ych 
ilo�ciach. Wynika to przede wszystkim z braku dost�pu do obiekt�w (tereny 
ogrodzone, zamkni�te) oraz ze zwartej zabudowy gospodarstw rolnych (cz��� 
obiekt�w niewidoczna z miejsc dost�pnych publicznie).

5.3.2. Przypadki warte szczeg�lnej uwagi.

Pomimo faktu, �e azbest wbudowany w materia�ach budowlanych jest bezspornie 
niebezpieczny w ka�dym przypadku, to bior�c pod uwag� form� jego oddzia�ywania na 
organizm ludzki (g��wnie poprzez drogi oddechowe) jako przypadki priorytetowe lub 
warte szczeg�lnej uwagi w pierwszym okresie likwidacji nale�y wskaza�:

1. Miejsca, gdzie p�yty azbestowo-cementowe s� w bardzo z�ym stanie 
technicznym. Dotyczy to tak�e podupadaj�cych obiekt�w (na kt�rych 
stwierdzono p�yty w dobrym stanie), gdy� w przypadku ich zawalenia, azbest 
zostanie uwolniony samoczynnie z p�yt po�amanych i pop�kanych w wyniku 
takiego zdarzenia. Uwaga: W�wczas ca�a mieszanka gruzu z azbestem staje si� 
odpadem niebezpiecznym (!)

Fot. 6 Dawny dworek pokryty azbestem, gro��cy zawaleniem (wie� G�rzyce). 



Program usuwania azbestu z terenu gminy K�ty Wroc�awskie

43

2. Miejsca, gdzie azbest wyst�puje na terenie nieruchomo�ci og�lnie dost�pnych 
lub w ich bezpo�rednim s�siedztwie (sklepy, �wietlice, place zabaw, przystanki). 
Jako szczeg�lny przypadek nale�y taktowa� sytuacj�, gdy s� to jednocze�nie 
miejsca cz�stego przebywania dzieci i m�odzie�y szkolnej zwi�zane ponadto z 
intensywnym wysi�kiem i oddychaniem (obiekty sportowe, dzia�ki rekreacyjne). 

3. Bardzo liczne miejsca, gdzie azbest wyst�puje jako pokrycie dach�w w 
budynkach mieszkalnych. W�r�d nich te, gdzie stan techniczny azbestu jest 
cz��ciowo z�y. Bior�c pod  uwag� koszty nowych pokry� jakie musz� zast�pi� 
zdejmowany azbest w�a�ciciele takich dom�w powinni by� bardziej 
zainteresowani wymian� dachu w�a�nie w budynku mieszkalnym ni� ich s�siedzi 
na obiektach gospodarczych (szopy, kom�rki, gara�e, wiaty na maszyny). 

4. Miejsca gdzie p�yty azbestowo-cementowe zosta� ju� cz��ciowo zdj�te i s� 
przetrzymywane luzem na podw�rzach i zapleczach budynk�w (cho� 
przypadk�w takich nie zaobserwowano, to nie mo�na ich wykluczy�). 

Fot. 7 Budynek mieszkalny we wsi Stary Dw�r.
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VI. KOSZTY LIKWIDACJI AZBESTU. 

6.1. ELEMENTY KOSZTOTW�RCZE

Na og�lne koszty likwidacji azbestu sk�adaj� si� r��ne elementy, wynikaj�ce z 
poszczeg�lnych etap�w dzia�a� jakie nale�y wykona� dla bezpiecznego i zgodnego z 
prawem rozwi�zania problemu. Do etap�w takich nale��:

1. Fizyczny demonta�/rozbi�rka obiekt�w (lub ich cz��ci), w kt�rych wyst�puj� 
materia�y zawieraj�ce azbest. Jak wyra�nie wcze�niej podkre�lono prace te
mo�e  wykonywa� wy��cznie, nadal w�ska, grupa firm posiadaj�cych stosowne 
atesty i pozwolenia administracyjne.   

2. Magazynowanie powsta�ych odpad�w w miejscu demonta�u lub w punkcie 
zbiorczym ustalonym na czas prac w rejonie ich prowadzenia (rozwi�zanie to jest 
rzadko stosowane). 

3. Transport stosownie zabezpieczonych odpad�w przez odpowiednio 
przystosowane pojazdy posiadaj�ce atest ADR. Transport odbywa si� na trasie 
miejsce wytworzenia � miejsce magazynowania � miejsce ostatecznej utylizacji 
(sk�adowania).

4. Dostarczenie do miejsca sk�adowania tj. na sk�adowiska uprawnione do 
przyjmowania odpad�w niebezpiecznych o kodach przypisanych azbestowi.

5. Sk�adowanie odpad�w niebezpiecznych � utylizacja.

Ze wzgl�du na bezpiecze�stwo ekologiczne ca�ego procesu oraz minimalizowanie 
zagro�enia wynikaj�cego z zawodno�ci czynnika ludzkiego, a jednocze�nie dla 
uzyskania gwarancji, �e likwidowany na terenie gminy azbest trafi do ostatecznej 
utylizacji - najbardziej optymalna jest sytuacja, gdy wszystkie powy�sze elementy 
realizuje jeden podmiot. Du�o cz��ciej spotyka si�, r�wnie dobre, rozwi�zanie gdy 
us�ugobiorca odpowiada za pkt 1 � 4, a w kosztach us�ugi uwzgl�dnia r�wnie� koszt 
sk�adowania. 

Wobec powy�szego podmioty, kt�re sk�adaj� oferty na wykonanie prac zwi�zanych z 
likwidacj� azbestu operuj� najcz��ciej kwot� og�ln� uwzgl�dniaj�c� wszystkie 
sk�adowe koszt�w.

Jako ciekawostk�, ale r�wnie� przes�ank� wskazuj�c� jak wa�ny priorytet stanowi 
rzeczywiste usuni�cie azbestu i jego utylizacja, podkre�li� nale�y, �e odpady 
budowlane zawieraj�ce azbest (a wi�c te, kt�re najcz��ciej wyst�puj� u os�b 
fizycznych) o kodach 17 06 01 i 17 06 05 s� jednym z nielicznych odpad�w nie 
obci��onych na sk�adowisku op�at� za szczeg�lne korzystanie ze �rodowiska. Koszt ich 
sk�adowania wynika tylko z typowych koszt�w eksploatacyjnych operatora obiektu 
(praca sprz�tu, obs�uga, media, warstwy okrywowe i izolacyjne itp.).
Cho� inna teoria stanowi, �e zerow� stawk� op�aty �rodowiskowej stosuje si� do tych 
odpad�w, dla kt�rych nie ma absolutnie innej formy unieszkodliwiania czy utylizacji, co 
nie jest do ko�ca s�uszne poniewa� ju� inne odpady zawieraj�ce azbest (wyst�puj�ce 
raczej w przemy�le i us�ugach) s� obj�te op�atami. Wykazuje to poni�szy wyci�g z 
Rozporz�dzenia Rady Ministr�w z dnia 6 czerwca 2007r zmieniaj�cego rozporz�dzenie
w sprawie op�at za korzystanie ze �rodowiska (Dz.U. 2007 Nr 106, poz. 723).
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Tabela 6 Op�ata �rodowiskowa za sk�adowanie wybranych odpad�w (stawki na 
2007r.)

Kod 
odpadu

Opis odpadu Op�ata �rodowiskowa 
z�/Mg

10 11 81* odpady zawieraj�ce azbest (z hutnictwa 
szk�a)

44,79

16 01 11* ok�adziny hamulcowe zawieraj�ce azbest 44,79
16 02 12* zu�yte urz�dzenia zawieraj�ce azbest 44,79
17 06 01* materia�y izolacyjne zawieraj�ce azbest 0,00
17 06 05* materia�y konstrukcyjne zawieraj�ce 

azbest
0,00

6.2. SZACUNKOWE KOSZTY LIKWIDACJI AZBESTU NA TERENIE GMINY K�TY 
WROC�AWSKIE

Ze wzgl�du na to, i� du�e � w sensie ilo�ci azbestu - zlecenia od podmiot�w 
samorz�dowych lub os�b fizycznych nadal s� rzadko�ci�, w szacunkowym okre�leniu 
koszt�w takich dzia�a� na terenie gminy K�ty Wroc�awskie oparto si� na realnej stawce 
jak� stosowano na Dolnym �l�sku w III kw. 2008r. Jest to koszt us�ugi dla zbiorczego 
zlecenia (demonta�, transport, utylizacja), kt�ry poni�s� jeden z samorz�d�w. 

W tym przypadku stawki ca�kowite brutto kszta�towa�y si� na poziomie od 23 do 
37 z�/m2. Ze wzgl�du na fakt, i� prace te zgodnie z wszelkimi zasadami wykona�a firma 
proponuj�ca najni�szy koszt nieco powy�ej 23 z�/m2 do dalszych rozwa�a� przyj�to t� 
warto��.

Ze wzgl�du na fakt, i� w poprzednim roku kwot� spotykan� w regionie wroc�awskim 
by�a stawka 36,60 z� w podsumach zestawie� przywo�ano j� tak�e, dla por�wnania 
koszt�w w gminie K�ty Wroc�awskie z innymi jednostkami samorz�dowymi bazuj�cymi 
na starej stawce.

Uwaga: 
Grupowe usuwanie azbestu realizowane na wielu obiektach nale��cych do os�b 
fizycznych i prawnych, prowadzone na zasadzie akcji koordynowanych np. przez 
lokalny samorz�d pozwala na negocjacje cen, kt�re s� w�wczas ni�sze (efekt skali) ni� 
jednostkowe zlecenia indywidualnych mieszka�c�w.
Dzia�a tu typowa zasada us�ug �hurtowych�, gdzie koszty sta�e (np. przejazd pojazd�w i 
pracownik�w) rozk�adaj� si� na du�o wi�ksz� ilo�� obiekt�w.

W poni�szej tabeli przedstawiono szacunkowe koszty likwidacji ca�kowitej ilo�ci  
azbestu ustalonego podczas inwentaryzacji bez podzia�u na form� w�a�cicielsk� 
nieruchomo�ci, w miejscowo�ciach gdzie on wyst�powa�.
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Tabela 7 Koszty likwidacji azbestu z terenu gminy K�ty Wroc�awskie wg 
miejscowo�ci bez podzia�u na rodzaj posiadacza (podmioty prawne, 
osoby fizyczne)

Ustalona ilo�� 
azbestu

Cena us�ugi w 
PLNLp. Miejscowo��

m2 Stawka*: 23,00 z�/m2

1 Baranowice 538,86 12 393,78

2 Bli� 1 768,95 40 685,74

3 Bogdaszowice 363,65 8 363,97

4 Cesarzowice 226,22 5 202,97

5 Czer�czyce 4 659,36 107 165,33

6 G�d�w 560,29 12 886,68

7 Gniechowice 9 020,65 207 474,84

8 G�rzyce 17 024,54 391 564,47

9 Jaszkotle 465,01 10 695,25

10 Jurczyce 876,56 20 160,86

11 Kamionna 688,96 15 846,02

12 K�ty Wroc�awskie 2 478,97 57 016,28

13 K�b�owice 510,28 11 736,53

14 Kilian�w 3 697,08 85 032,84

15 Koz��w 923,14 21 232,20

16 Krobielowcie 1 882,90 43 306,79

17 Krzept�w 653,29 15 025,57

18 Ma�kowice 3 541,68 81 458,74

19 Mokronos Dolny 710,05 16 331,06

20 Mokronos G�rny 1 637,54 37 663,35

21 Nowa Wie� K�cka 2 125,60 48 888,69
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22 Nowa Wie� Wroc�awska 1 093,66 25 154,27

23 Pe�cznica 809,56 18 619,77

24 Pietrzykowice 2 970,13 68 312,90

25 Romn�w 1 461,50 33 614,59

26 R��aniec 88,68 2 039,66

27 Rybnica 2 876,20 66 152,66

28 Sadk�w 1 082,98 24 908,53

29 Sadk�wek 126,84 2 917,33

30 Sadowice 1 166,70 26 834,06

31 Samotw�r 1 898,35 43 662,07

32 Ska�ka 278,76 6 411,40

33 Sokolniki 703,96 16 190,97

34 Smolec 1 743,38 40 097,85

35 So�nica 1 072,82 24 674,86

36 Stary Dw�r 456,67 10 503,30

37 Stoszyce 913,97 21 021,39

38 Strad�w 912,28 20 982,35

39 Strzeganowice 860,54 19 792,40

40 Szyman�w 130,03 2 990,77

41 Wojtkowice 2 354,05 54 143,13

42 Wszemi�owice 1 247,81 28 699,69

43 Zabrodzie 2 023,52 46 540,97

44 Zachowice 2 552,31 58 703,03

45 Zybisz�w 127,70 2 937,13

83 305,96 1 916 037,04

przy stawce 36,60z�/m2 3 048 998,14
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* przyj�to realn� stawk� jaka zosta�a zap�acona za t� us�ug� na Dolnym �l�sku  w III kw. 2008r. Jest to 
koszt ca�kowity obejmuj�cy demonta�, transport i op�aty dla operatora sk�adowiska. 

Ze wzgl�du na fakt, i� w og�lnej strategii likwidowania azbestu w gminie K�ty 
Wroc�awskie nale�y wydzieli� koszty, na kt�re Gmina mo�e mie� jakikolwiek wp�yw 
poprzez uzyskanie wsparcia finansowego ze �rodk�w pomocowych krajowych lub 
europejskich poni�ej przedstawiono koszty dla ilo�ci azbestu zinwentaryzowanych 
jedynie u os�b fizycznych i u podmiot�w publicznych. 
Z posiadanych przez zesp�� projektowy informacji wynika bowiem, �e nie ma 
mo�liwo�ci dofinansowania, w formie dotacji ze �rodk�w publicznych dzia�a� 
inwestycyjnych dotycz�cych obiekt�w nale��cych do podmiot�w prawnych (sp��ek, 
firm, sp��dzielni rolniczych i  innych jednostek prowadz�cych dzia�alno�� gospodarcz�).

Tabela 8 Koszty likwidacji azbestu z terenu gminy K�ty Wroc�awskie wg 
miejscowo�ci bez azbestu stwierdzonego u podmiot�w prawnych 
(firmy, sp��ki, ANR, inne)

Ustalona ilo�� 
azbestu Cena us�ugi w PLN

Lp. Miejscowo��
m2 stawka: 23,00 z�/m2

1 Baranowice 538,86 12 393,78

2 Bli� 1 768,95 40 685,74

3 Bogdaszowice 363,65 8 363,97

4 Cesarzowice 226,22 5 202,97

5 Czer�czyce 4 659,36 107 165,33

6 G�d�w 560,29 12 886,68

7 Gniechowice 6 234,35 143 390,12

8 G�rzyce 515,11 11 847,55

9 Jaszkotle 465,01 10 695,25

10 Jurczyce 876,56 20 160,86

11 Kamionna 688,96 15 846,02

12 K�ty Wroc�awskie 1 938,57 44 587,08

13 K�b�owice 510,28 11 736,53
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Ustalona ilo�� 
azbestu Cena us�ugi w PLN

Lp. Miejscowo��
m2 stawka: 23,00 z�/m2

14 Kilian�w 3 697,08 85 032,84

15 Koz��w 923,14 21 232,20

16 Krobielowcie 1 882,90 43 306,79

17 Krzept�w 653,29 15 025,57

18 Ma�kowice 3 515,20 80 849,67

19 Mokronos Dolny 710,05 16 331,06

20 Mokronos G�rny 1 637,54 37 663,35

21 Nowa Wie� K�cka 2 125,60 48 888,69

22 Nowa Wie� Wroc�awska 1 093,66 25 154,27

23 Pe�cznica 809,56 18 619,77

24 Pietrzykowice 2 970,13 68 312,90

25 Romn�w 1 461,50 33 614,59

26 R��aniec 88,68 2 039,66

27 Rybnica 2 876,20 66 152,66

28 Sadk�w 533,63 12 273,51

29 Sadk�wek 126,84 2 917,33

30 Sadowice 1 166,70 26 834,06

31 Samotw�r 858,00 19 733,99

32 Ska�ka 278,76 6 411,40

33 Sokolniki 703,96 16 190,97

34 Smolec 741,10 17 045,41

35 So�nica 1 072,82 24 674,86

36 Stary Dw�r 456,67 10 503,30

37 Stoszyce 913,97 21 021,39
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Ustalona ilo�� 
azbestu Cena us�ugi w PLN

Lp. Miejscowo��
m2 stawka: 23,00 z�/m2

38 Strad�w 912,28 20 982,35

39 Strzeganowice 532,21 12 240,91

40 Szyman�w 130,03 2 990,77

41 Wojtkowice 2 354,05 54 143,13

42 Wszemi�owice 1 247,81 28 699,69

43 Zabrodzie 214,42 4 931,62

44 Zachowice 2 552,31 58 703,03

45 Zybisz�w 127,70 2 937,13

58 713,95 1 350 420,76

przy stawce 36,60z�/m2 2 148 967,17

*przyj�to realn� stawk� jaka zosta�a zap�acona za t� us�ug� na Dolnym �l�sku w III kw.2008r. 
Jest to koszt ca�kowity obejmuj�cy demonta�, transport i op�aty dla operatora sk�adowiska

Kwota ��czna z powy�szej tabeli tj. 1 350 420,76 PLN jest t� wielko�ci� 
koszt�w, na kt�rych obni�enie � poprzez wsparcie na zasadach dotacji w�asnych 
lub zdobywanych �na zewn�trz� - mo�e mie� wp�yw Gmina. Dopuszczalne jest 
wsparcie tak�e podmiot�w prawnych, ale wymaga ono dok�adnej analizy w 
oparciu o mo�liwo�ci bud�etowe gminy do udzielania im pomocy w formie 
�dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finans�w publicznych�.

VII. MO�LIWE �R�D�A FINANSOWANIA LIKWIDACJI AZBESTU.

7.1. PREFERENCYJNE PO�YCZKI

7.1.1. Preferencyjne po�yczki bankowe.

Preferencyjne po�yczki bankowe udzielane mieszka�com/osobom fizycznym,
jednostkom samorz�du terytorialnego i podmiotom gospodarczym na samodzielne 
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dzia�ania zwi�zane z likwidacj� azbestu wprowadzi, w niekt�rych oddzia�ach 
regionalnych � od 2008r., w tym r�wnie� w dolno�l�skim, Bank Ochrony �rodowiska.

Warunki kredytu preferencyjnego � na likwidacj� azbestu proponowane przez oddzia� 
dolno�l�ski przedstawiono poni�ej (dane wg http://www.bosbank.pl/).:

� kwota kredytu: do 100.000 z� i nie wi�cej ni� 90% kosztu ca�kowitego inwestycji, 
� okres kredytowania: do 5 lat, 
� okres realizacji zadania: do 6 miesi�cy od daty postawienia przez Bank kredytu do 

dyspozycji Kredytobiorcy, 
� oprocentowanie na 2008 r. wynosi: WIBOR 1M - 2,5 p.p.

Rzeczywista stopa procentowa kredytu wynosi 3,76% w skali roku, przy za�o�eniach:

� kwota kredytu � 10.000 z� 
� WIBOR 1M na dzie� 06.06.08r.� 6,26%
� okres kredytowania � 5 lat 
� prowizja � 1,5% kwoty kredytu
� sp�ata kapita�u i odsetek - miesi�czna 
� zabezpieczenie w formie por�czenia wekslowego

Pomimo atrakcyjnych - w por�wnaniu do zwyk�ych po�yczek konsumpcyjnych �
warunk�w oprocentowania, produkt ten (co wynika z obserwacji prowadzonych w 
innych oddzia�ach regionalnych) w poprzednich latach cieszy� si� znikomym 
zainteresowaniem.

Sytuacja taka jest zrozumia�a wobec wcze�niej przedstawionych argument�w 
wskazuj�cych na bardzo nisk� �wiadomo�� spo�eczn� wagi problemu jakim jest azbest. 
W kontek�cie ewentualnych kredyt�w dla os�b fizycznych dochodzi r�wnie� ten 
argument, �e wi�kszo�� gospodarstw domowych ma bardziej priorytetowe wydatki, dla 
kt�rych rodziny gotowe s� si� zad�u�y�. 

Z tego te� powodu w pierwszym okresie realizacji niniejszego Programu nie przewiduje 
si�, i� ten system finansowany zafunkcjonuje w gminie K�ty Wroc�awskie w odniesieniu 
do mieszka�c�w, a powy�sz� propozycj� przywo�ano w celu ukazania istniej�cych 
mo�liwo�ci dla zainteresowanych podmiot�w prawnych.

7.1.2. Preferencyjne po�yczki z WFO�iGW.

Wojew�dzki Funduszy Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej we Wroc�awiu w 
swoich aktualnych zasadach obejmuj�cych dofinansowanie dzia�a� z zakresu 
nadzwyczajnych zagro�e� �rodowiska (NZS) przewiduje mo�liwo�� udzielania 
preferencyjnych po�yczek na likwidacj� azbestu. Obecnie dofinansowanie takie odbywa 
si� w ramach mieszanego, po��czonego z dotacj� wsparcia dla gmin prowadz�cych w 
spos�b planowy akcje usuwania azbestu ze swojego terenu.  
Z tego wzgl�du udzielone po�yczki nie podlegaj� cz��ciowemu umorzeniu, o kt�re � po 
spe�nieniu kilku warunk�w � gminy mog� ubiega� si� w przypadku wnioskowania tylko 
o po�yczk�.

http://www.bosbank.pl/


Program usuwania azbestu z terenu gminy K�ty Wroc�awskie

52

Po�yczki, ale bez mo�liwo�ci umorzenia lub po��czenia z dotacj�, mog� tak�e uzyska�
przedsi�biorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia�alno�ci 
gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 155, poz. 1095 z p��n. zm.) i pozosta�e osoby 
prawne posiadaj�ce zdolno�� do zaci�gania zobowi�za� finansowych (sp��ki, ma�e i 
�rednie firmy, osoby prowadz�ce w�asn� dzia�alno�� gospodarcz�).

W obu tych przypadkach konieczne jest przed�o�enie wniosku, w kt�rym niezwykle 
istotna cz��� stanowi wykazanie efektu ekologicznego jaki zostanie osi�gni�ty w wyniku 
likwidacji azbestu np. przeprowadzonej rozbi�rki pokrytego azbestem dachu, usuni�ciu 
�cian okrytych p�ytami azbestowymi lub przekazaniu do legalnej utylizacji wcze�niej 
zgromadzonych luzem p�yt.

Aktualne warunki udzielania po�yczek z Wojew�dzkiego Funduszu Ochrony 
�rodowiska i Gospodarki Wodnej we Wroc�awiu  okre�lone zosta�y w dokumencie pt.: 
�Zasady udzielania i umarzania po�yczek, udzielania dotacji oraz dop�at do 
oprocentowania preferencyjnych kredyt�w i po�yczek ze �rodk�w WFO�iGW we 
Wroc�awiu� kt�ry zosta� uchwalony przez Rad� Nadzorcz� dnia 02 czerwca 2008r.

Dokument ten stanowi m.in. i�: 

� Wysoko�� stopy procentowej dla po�yczek jest sta�a i wynosi 3,5% .
� Okres sp�aty po�yczek oraz formy jej zabezpieczenia s� ustalane w toku 

negocjacji pomi�dzy Funduszem, a po�yczkobiorc�.
� Karencja sp�aty po�yczek nie powinna by� d�u�sza ni� 1 rok od daty zako�czenia 

inwestycji.
� Maksymalny udzia� procentowy Funduszu stanowi w przypadku dofinansowania 

tylko w formie po�yczek do 75% warto�ci zadania,
� W przypadku po�yczek ��czonych z dotacjami i kierowanych g��wnie do 

jednostek sektora finans�w publicznych (przede wszystkim samorz�d�w) ich 
minimalny udzia� procentowy musi by� wy�szy od udzia�u dotacji, czyli w 
przypadku maksymalnej dotacji na poziomie 25% po�yczka stanowi� musi co 
najmniej 26% koszt�w zadania. 

7.2. PROPOZYCJE WSPARCIA FINANSOWEGO W FORMIE DOTACJI

7.2.1. Dofinansowanie ze �rodk�w w�asnych Gminy.

Gmina decyduje si� na dofinansowanie mieszka�com 50% koszt�w likwidacji azbestu 
ze �rodk�w w�asnych zgromadzonych w bud�ecie lub na subkoncie Gminnego 
Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej.
Opisywane zamierzenia kwalifikuj� si� bowiem do dofinansowania ze �rodk�w 
Gminnego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej, ze wzgl�du na 
zgodno�� z za�o�eniami ustawowymi wynikaj�cymi z art. 406 pkt.6 ustawy Prawo 
ochrony �rodowiska (tekst jednolity w Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150): ��rodki 
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gminnych funduszy przeznacza si� na (�) realizacj� przedsi�wzi�� zwi�zanych z 
gospodark� odpadami��

Bior�c pod uwag� czas jaki pozosta� dla ca�kowitej likwidacji azbestu na terenie 
Polski tj. 23 lata (nie wliczono roku 2008 gdy� gmina nie jest w stanie przeprowadzi� 
tych dzia�a� w ostatnim kwartale bie��cego roku) i przyjmuj�c r�wnomierne obci��enie 
bud�etu w kolejnych latach wydatki musia�yby kszta�towa� si� nast�puj�co: 

Tabela 9 Propozycja podzia�u koszt�w likwidacji azbestu z terenu gminy K�ty 
Wroc�awskie na zasadzie 50/50. R�wne wydatki roczne.

Rok Udzia� w�asny 
mieszka�c�w

Dofinansowanie z 
gminy (GFO�iGW 

i/lub bud�et)*

Roczne wydatki na 
realizacj� 
Programu

2009 29 356,98 29 356,98 58 713,95
2010 29 356,98 29 356,98 58 713,95
�� .............. ............. ...............
2032 29 356,98 29 356,98 58 713,95
lata 2008-2032 675 210,38 675 210,38 1 350 420,76
* Wg aktualnego bud�etu Gminy na 2008r wp�ywy do GFO�iGW wynosz� 100 000 z�

Rozwi�zanie takie ma istotne zalety:
� Pozwala roz�o�y� obci��enie finansowe Gminy na kilkadziesi�t lat przez co 

jednostkowy/roczny wydatek oscyluje na poziomie nieca�ych 30 tys. z�. i jest 
akceptowalny przy obecnej wielko�ci bud�etu. 

� Odci��a w�a�ciciela obiektu w wysoko�ci 50% ca�kowitych koszt�w likwidacji 
azbestu znajduj�cego si� na jego posesji.

� Pozwala na szybkie uruchomienie Programu i popraw� bezpiecze�stwa 
mieszka�c�w oraz ochron� �rodowiska w kolejnych latach. Uniezale�nia bowiem 
Gmin� od ryzyka braku �rodk�w zewn�trznych na takie dzia�ania, a 
mieszka�com zapewnia chocia� cz��ciowe wsparcie.

Rozwi�zanie to posiada jednocze�nie mankamenty:
� Nadal cz��� koszt�w musz� ponosi� mieszka�cy gminy.
� Operacja cz��ciowego dofinansowania wi��e si� z utrudnieniami ksi�gowo-

finansowymi i/lub trudno�ciami w podpisaniu jednej zbiorczej umowy z 
wykonawc�. Co za tym idzie wzrasta stopie� zaanga�owania pracownik�w 
gminy w obs�ug� Programu.

� Uruchomione �rodki gmina musi czasem przesuwa� kosztem innych dzia�a�, 
r�wnie istotnych dla spo�ecze�stwa i rozwoju wsi. 

� Kwota dofinansowania ze strony Gminy wymaga wykorzystania blisko 1/3
�rodk�w zgromadzonych na GFO�iGW lub ich uzupe�nienia z innych paragraf�w 
bud�etu. Konieczno�� si�gni�cia do �rodk�w w�asnych  innych ni� GFO�iGW 
wymaga jednoznacznego wskazania tego �r�d�a w uchwale bud�etowej.

Ponadto trudno za�o�y� r�wnomierno�� likwidacji azbestu w ca�ym okresie realizacji 
programu.
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Autorzy opracowania przewiduj�, �e dzia�ania w tym obszarze b�d� mia�y charakter 
falowy, charakteryzuj�cy si� okresowym wzrostem, a nast�pnie spadkiem 
zainteresowania (oraz przygotowania) mieszka�c�w.

Du�y wp�yw b�d� na to mia�y: 
1. Stan techniczny materia��w zawieraj�cych azbest (stopie� pilno�ci ich likwidacji).
2. Wzrost �wiadomo�ci mieszka�c�w.
3. Uzmys�owienie sobie przez mieszka�c�w atrakcyjno�ci dofinansowania, w 

kontek�cie obowi�zku prawnego do wykonania tych dzia�a� samodzielnie (!). 
4. Dysponowanie �rodkami w�asnymi na wykonanie nowego pokrycia dachu.
5. Inne zach�ty ze strony gminy oraz funduszy ochrony �rodowiska.

W zwi�zku z zapisem punktu 5:
Bardzo dobrym sposobem na zmobilizowanie spo�eczno�ci gminy K�ty 

Wroc�awskie do likwidacji azbestu mo�e okaza� si� np. konkurs na najbardziej aktywn� 
miejscowo��, w kt�rej liczba zg�osze� azbestu do likwidacji (z cz��ciowym lub 
ca�kowitym dofinansowaniem zewn�trznym) w stosunku do liczby mieszka�c�w (lub 
zinwentaryzowanej ilo�ci azbestu) b�dzie najwi�ksza. 

Dla miejscowo�ci tej mo�na:
a) zapewni� dofinansowanie w pierwszej kolejno�ci,
b) ufundowa� dodatkow�, inn� nagrod� � przydatn� dla spo�eczno�ci 

lokalnej,
c) zwi�kszy� udzia� finansowy Gminy np. o kolejne 10%.

W kontek�cie powy�szych spostrze�e� bardziej prawdopodobny wydaje si� schemat 
przewiduj�cy okresowe zmiany, w ilo�ci likwidowanego rocznie azbestu, kt�rego jeden 
z wariant�w przedstawiono poni�ej.

Tabela 10 Propozycja podzia�u koszt�w likwidacji azbestu z terenu gminy K�ty 
Wroc�awskie na zasadzie 50/50. Zmienne wydatki roczne.

Rok Udzia� w�asny 
mieszka�c�w

Dofinansowanie z 
bud�etu gminy 

(GFO�iGW)

Roczne wydatki na 
realizacj� Programu

2009 10 000,00 10 000,00 20 000,00
2010 48 713,95 48 713,95 97 427,90
2011 48 713,95 48 713,95 97 427,90
2012 10 000,00 10 000,00 20 000,00

4 lata 234 855,80
�� �� �� ��
2032* 29 356,93 29 356,93 58 713,86

lata 2008-2032 675 210,38 675 210,38 1 350 420,76
* kwota wyr�wnawcza dla ca�ego 23-letniego okresu (w systemie 5 okres�w po 4 lata + 3 lata)
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Za�o�ono w tym wariancie, i� rok 2009 b�dzie okresem przygotowawczym z 
uruchomionym pilota�owym programem likwidacji azbestu (wydatki roczne na poziomie 
4% ca�ych koszt�w).

W kolejnych dw�ch latach po rozpropagowaniu idei programu przewiduje si� 
okresowy wzrost zg�osze� g��wnie od os�b, kt�re b�d� chcia�y pozby� si� azbestu 
gorszej jako�ci (i z obiekt�w gro��cych zawaleniem) oraz tych, kt�re maj� takie 
pokrycia na budynkach mieszkalnych i s� przygotowane na za�o�enie nowego poszycia. 
Przy obiektach mieszkalnych wydatek na nowy dach jest bardziej akceptowalny i 
racjonalny z punktu widzenia bud�et�w domowych.

Nale�y tak�e zmobilizowa� do takich dzia�a� wszystkich w�a�cicieli, kt�rzy 
posiadaj� azbest w z�ym stanie technicznym oraz ten obok miejsc cz�stego 
przebywania ludzi, ze szczeg�lnym uwzgl�dnieniem dzieci (obok szk��, plac�w zabaw, 
boisk, sklep�w i ci�g�w pieszych prowadz�cych do szk��). Warto r�wnie� zebra� p�yty 
ju� zdemontowane (przed obecn� inwentaryzacj�) lub nigdy nie zamontowane, kt�re 
poprzez bezpo�redni dost�p os�b postronnych najszybciej mog� ulega� zniszczeniu w 
wyniku uszkodzenia mechanicznego.

Po tym dwuletnim okresie przewiduje si� cz��ciowe i chwilowe obni�enie ilo�ci 
zg�osze�, kt�re b�dzie tak�e planowo sygnalizowane przez Gmin�. Gmina b�dzie w 
kolejnych 2 � 3 latach przygotowywa� si� organizacyjnie, a przede wszystkim 
finansowo do kolejnego, du�ego cyklu likwidacji azbestu. W tym czasie, likwidacji z 
dofinansowaniem Gminy poddawane b�d� jedynie szczeg�lnie uzasadnione przypadki.

Problem w tym wariancie mo�e stanowi� du�o wi�ksze, w niekt�rych latach,  obci��enie 
w bud�ecie gminy, co przy innych statutowych wydatkach wymaga precyzyjnego 
d�ugookresowego planowania.

7.2.2. Finansowanie ze �rodk�w w�asnych Gminy i innych �r�de� zewn�trznych.

7.2.2.1. Monta� finansowy oparty o dotacje � �3 Fundusze�.

Bior�c pod uwag� zapisy art. 407 ustawy Prawo ochrony �rodowiska (��rodki 
powiatowych funduszy przeznacza si� na wspomaganie dzia�alno�ci, o kt�rej mowa w 
art. 406 pkt.-1-11�) oraz zasady dzia�alno�ci Wojew�dzkich Funduszy Ochrony 
�rodowiska i Gospodarki Wodnej mo�liwe jest stworzenie monta�u finansowego 
opartego o �rodki funduszy z trzech poziom�w zarz�dzania.

Wydaje si�, �e jest to  � w chwili obecnej - najbardziej optymalny spos�b 
finansowania programu likwidacji azbestu, nazwany na potrzeby niniejszego dokumentu 
�3 Fundusze�.

Pozwala on na wykluczenie udzia�u finansowego w�a�ciciela (osoby fizycznej), 
kt�ry i tak zmuszony jest ponie�� wydatki zwi�zane z zakupem i monta�em nowego 
pokrycia dachu.  

Uk�ad �3 Fundusze� umo�liwia tak�e prowadzenie przez Gmin� pewnej strategii 
dzia�ania polegaj�cej:

� na �agodzeniu rocznych wydatk�w w�asnych i zapewnieniu swojego udzia�u 
na poziomie ok. 45 %, 

� na zwi�kszeniu tempa likwidacji azbestu w najbli�szych latach, gdy �atwiej 
b�dzie pozyska� wsparcie innych wspomnianych funduszy. P��niej pojawi si� 
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zapewne silna konkurencja innych samorz�d�w, kt�re te� zaczn� dostrzega� 
ten problem i taki spos�b jego rozwi�zania,

� gwarancje du�o wi�kszego zainteresowania Programem w�r�d mieszka�c�w.

W poni�szym zestawieniu przyj�to dofinansowanie Wojew�dzkiego Funduszu 
Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej jedynie w formie dotacji (w 2008r. wynosi 
ono maksymalnie 25% ca�kowitych koszt�w dzia�ania). Przy czym z informacji 
Funduszu wynika �e taka forma pomocy mo�e zosta� obj�ta likwidacja azbestu tylko na 
budynkach publicznych stanowi�cych w�asno�� samorz�du.

W pozosta�ych przypadkach � gdy programem wsparcia ze strony Gminy obj�te 
zostan� osoby fizyczne konieczne jest uzupe�nienie brakuj�cych �rodk�w (po stronie 
w�asnej, lub wynikaj�cych z mniejszego wsparcia ze strony PFO�iGW) preferencyjn� 
po�yczk�, kt�ra wraz z dotacj� mo�e stanowi� nawet 99% ca�kowitych koszt�w.

Jest to rozwi�zanie istotne, w momencie gdy zawiod� inne rozwi�zania lub gdy 
liczba wniosk�w w danym roku znacznie przewy�szy szanse na obj�cie ich jedynie 
wsparciem w postaci dotacji. Mo�e by� ono warte uwagi tak�e w tych latach, gdy bud�et 
gminy obci��ony b�dzie innymi wa�nymi i niezb�dnymi wydatkami (np. inwestycyjnymi). 
W�wczas po�yczka WFO�iGW pozwoli kontynuowa� program likwidacji azbestu, a jej 
sp�aty Gmina dokona w kolejnych latach, gdy obci��enie bud�etu b�dzie mniejsze. 
Po�yczka z WFO�iGW do poziomu 74% (gdy� pomoc tego funduszu w uzasadnionych 
przypadkach mo�e, wraz z dotacj�, si�gn�� nawet 99% ca�kowitych koszt�w inwestycji) 
jest tak�e niezwykle cenna w kontek�cie braku jednoznacznych kryteri�w dla si�gania 
po �rodki z funduszu Powiatowego, a wi�c nieprzewidywalno�ci w zakresie dost�pno�ci 
tego �r�d�a finansowania w kolejnych latach. 

Tabela 11 Propozycja monta�u finansowego przy udziale dotacji z trzech 
funduszy ochrony �rodowiska �3 Fundusze�. Zmienne wydatki 
roczne.*

Dotacja z 
PFO�iGW

(uzupe�niona lub 
zamieniona przez 

po�yczk� z WFO�iGW)

Dotacja z 
WFO�iGW

Rok Dofinansowanie z 
Gminy � bud�et + 
GFO�iGW (45%)

(udzia� w�asny uzupe�niony 
po�yczk� z WFO�iGW)

30% 25%

Roczne 
wydatki na 
realizacj� 
Programu

2009** 9 000,00 6 000,00 5 000,00 20 000,00
2010 43 842,56 29 228,37 24 356,98 97 427,90
2011 43 842,56 29 228,37 24 356,98 97 427,90
2012 9 000,00 6 000,00 5 000,00 20 000,00

4 lata 105 685,12 70 456,74 58 713,96 234 855,80
2013 9 000,00 6 000,00 5 000,00 20 000,00
��� �� �� �� ��
2032*** 26 421,24 17 614,16 14 678,47 58 713,86
lata 2008-
2032 607 689,34 405 126,23 337 605,19 1 350 420,76
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* brak udzia�u w�asnego mieszka�c�w w wydatkach na likwidacj� azbestu. Zapewniaj� oni nowe pokrycie 
dachu.
** pierwszy rok przewidziano na program pilota�owy i przygotowanie wszystkich danych do wnioskowania 
o szersze dofinansowanie w latach nast�pnych (w tym zebranie wst�pnej grupy os�b zainteresowanych 
likwidacj� azbestu � przypadki priorytetowe).
*** w ostatnim roku kwota uwzgl�dnia� b�dzie konieczno�� zamkni�cia ca�ego bilansu. 

Powy�sze zestawienie ma charakter przyk�adowy, gdy�:
� poziom dofinansowania PFO�iGW oraz WFO�iGW uzale�niony jest od 

przyj�tych w danym roku zasad partycypowania w tego typu kosztach przez 
jednostki nimi zarz�dzaj�ce,

� udzia� w�asny gminy uzale�niony jest od mo�liwo�ci finansowych w danym roku 
oraz maksymalnego dofinansowania w formie dotacji ze strony pozosta�ych 
funduszy,

� bardzo du�e znaczenie w konstruowaniu monta�u finansowego tego 
przedsi�wzi�cia ma poziom zainteresowania mieszka�c�w.

� w przypadku uruchomienia po�yczek preferencyjnych z WFO�iGW konieczne 
staje si� uwzgl�dnienie konieczno�ci ich sp�aty w kolejnych latach. W niniejszym 
zestawieniu przyj�to za�o�enie �e ich splata nast�powa� b�dzie z g��wnego 
bud�etu Gminy (bez �rodk�w GFO�iGW). Samo wnioskowanie do WFO�iGW 
powinno zak�ada� wieloletni� realizacj� zadania (tzw. zadanie wieloletnie).

Monta� �3 Fundusze� jest bardzo atrakcyjny dla mieszka�c�w oraz:
� �atwiejszy do przeprowadzenia przez Gmin�. �rodki finansowe z innych 

funduszy musz� trafi� na konto Gminy, kt�ra mo�e np. wybra� jednego 
wykonawc� dla danego okresu prac zgodnie z ustaw� o zam�wieniach 
publicznych. Pozwala to �atwiej koordynowa� realizacj� i rozliczenie programu. 

� pozwala Gminie skr�ci� (lub przy�pieszy�) realizacj� Programu.

Mankamentem tego wariantu w d�u�szej perspektywie czasowej jest 
nieprzewidywalno��, co do dalszego losu w/w funduszy celowych z sektora ochrony 
�rodowiska oraz ewentualne problemy z r�wnoczesn� sp�at� zaci�gni�tych wcze�niej 
po�yczek. 

Monta� finansowy �3 Fundusze� w uk�adzie realizacji 2+1.

Ze wzgl�du na stosunkowo niedu�e roczne koszty akcji wobec konieczno�ci 
wype�niania szeregu formalno�ci w ramach ubiegania si� o �rodki z funduszy poni�ej 
zaproponowano tak�e jako przyk�adowy wariant z za�o�eniem szybszej i bardziej 
wzmo�onej akcji w wybranych latach tj. w uk�adzie okres�w �2+1� (dwa lata dzia�ania, 
jeden rok przerwy).
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Tabela 12 Propozycja monta�u finansowego przy udziale dotacji z trzech 
funduszy ochrony �rodowiska �3 Fundusze�. Zmienne wydatki roczne 
� opcja �2+1�.

Dotacja z 
PFO�iGW 

(uzupe�niona lub 
zamieniona przez 

po�yczk� z WFO�iGW)

Dotacja z 
WFO�iGW

Rok Dofinansowanie z 
Gminy � bud�et + 
GFO�iGW (45%)

(udzia� w�asny uzupe�niony 
po�yczk� z WFO�iGW)

30% 25%

Roczne 
wydatki na 
realizacj� 
Programu

2009** 12 600,00 8 400,00 7 000,00 28 000,00
2010 12 600,00 8 400,00 7 000,00 28 000,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00

3 lata 25 200,00 16 800,00 14 000,00 56 000,00
2012 12 600,00 8 400,00 7 000,00 28 000,00
��� �� �� �� ��
2032*** 215 644,67 143 763,11 119 802,60 479 210,38
lata 2009-
2032 607 689,34 405 126,23 337 605,19 1 350 420,76
*ostatnie dwa lata na dope�nienie programu (po dwie r�wne raty lub jednorazowo w 2031r.)

7.2.2.2. Potencjalny monta� finansowy � Gmina + �rodki unijne.

Wydawa� by si� mog�o, �e przy obecnej r��norodno�ci mechanizm�w wsparcia ze 
�r�de� unijnych (Program Operacyjny Infrastruktura i �rodowisko, Regionalne Programy 
Operacyjne, Program Rozwoju Obszar�w Wiejskich) i europejskich (m.in. w ramach 
Mechanizmu Norweskiego) �rodki na likwidacj� azbestu powinny znale�� si� w�r�d listy 
obszar�w i dzia�a� obj�tych dofinansowaniem, a zwi�zanych z ochron� �rodowiska.
Niestety zap��nienia w innych sektorach inwestycyjnych, gospodarczych i komunalnych 
oraz wi�ksze zainteresowanie decydent�w innymi obszarami problemowymi 
spowodowa�y, �e z �adnego z planowanych na najbli�szy okres (2007-2013) 
mechanizm�w wsparcia finansowego nie mo�na skorzysta� wprost na potrzeby 
likwidacji azbestu. 
Wydaje si� ponadto, i� obecnie, przy bardzo s�abo akcentowanym na poziomie rz�du 
problemie azbestu, dodatkowym mankamentem jest fakt, i� wobec przyj�tej konstrukcji 
prawnej trudno przekona� dysponent�w �rodk�w unijnych, do ich wydatkowania na co�, 
co w przepisach prawnych jest obowi�zkiem w�a�cicieli.

�aden z wymienionych funduszy (opr�cz PROW) nie przewiduje r�wnie�  
bezpo�redniego wsparcia dla os�b fizycznych, w innych dzia�aniach proekologicznych. 
Przy czym w PROW tylko niewielkie szanse pojawiaj� si� w ramach osi priorytetowej -
modernizacja gospodarstwa rolnego (w tym remonty budynk�w gospodarczych).
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UWAGA:
Istnieje pewna perspektywiczna szansa dla si�gni�cia po �rodki z Regionalnego 
Programu Operacyjnego w ramach Priorytetu 4 ��rodowisko i bezpiecze�stwo 
ekologiczne� i dzia�ania 4.1 pod warunkiem, i� w wojew�dzkim planie gospodarki 
odpadami (kt�ry powinien by� nied�ugo aktualizowany) Zarz�d Wojew�dztwa uzna 
likwidacj� azbestu za jeden z obszar�w priorytetowych w gospodarce odpadami 
podlegaj�cych wsparciu z poziomu wojew�dztwa. 
W�wczas wype�niona zostanie przes�anka wskazana w wytycznych szczeg��owych dla 
RPO Wojew�dztwa Dolno�l�skiego, co umo�liwia�oby pozyskanie dotacji w wysoko�ci 
do 85% koszt�w kwalifikowanych.

Do czasu zmian w powy�szym zakresie przedstawiony rodzaj monta�u finansowego 
nale�y traktowa� jako ewentualn� perspektyw�.

7.2.2.3. Monta� finansowy � Gmina + EKOFUNDUSZ lub NFO�iGW

Pomimo funkcjonowania na polskim rynku jeszcze dw�ch � generalnie najwi�kszych -
instytucji finansuj�cych przedsi�wzi�cia ekologiczne tj. EKOFUNDUSZU i Narodowego 
Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej nie ma w�r�d zada� przez nie 
wspieranych �adnych, do kt�rych mo�na by zakwalifikowa� likwidacj� azbestu.
Jest to szczeg�lnie dziwne w przypadku NFO�iGW, kt�ry wspiera szereg ro�nych, 
istotnych dzia�a� z zakresu gospodarki odpadami z pomini�ciem problemu azbestu �
zasygnalizowanego przecie� w dokumencie rz�dowym jakim jest Krajowy Program 
Likwidacji Azbestu. 

EKOFUNDUSZ jako instytucja oparta na �rodkach z konwersji d�ugu zagranicznego na 
popraw� stanu ochrony �rodowiska w Polsce, musi w pierwszej kolejno�ci realizowa� 
zadania kt�re maj� szanse na popraw� �rodowiska w uj�ciu transgranicznym (np. 
zmniejszenie obci��enia �ciekami w�d Ba�tyku lub obni�enie emisji kierowanych do 
atmosfery z sektora energetycznego), wi�c tu rzeczywi�cie azbest jako problem 
zagro�enia dla zdrowia mieszka�c�w Polski nie znalaz� miejsca na poparcie Pa�stw -
donator�w tego systemu. 

7.2.2.4. Komentarz do unijnych i og�lnokrajowych �r�de� finansowania 

Ewentualne rozwi�zania finansowe (a tak naprawd� ich obecny brak) przedstawione w 
punktach 7.2.1.2. i 7.2.1.3. przywo�ano w celu zasygnalizowania potencjalnych �r�de� 
finansowania w latach kolejnych. Mo�na bowiem za�o�y�, �e rozwi�zanie 
podstawowych dla gospodarki komunalnej i sektora odpad�w  problem�w dotycz�cych 
instalacji do ich segregacji, przetwarzania i  odzysku spowoduje w perspektywie zwrot 
ku kolejnym istotnym obszarom problemowym, do kt�rych niew�tpliwie nale�y 
kompleksowa likwidacja azbestu.

Istotne jest r�wnie� to, i� w przypadku Regionalnego Programu Operacyjnego w 
ramach Priorytetu 4 ��rodowisko i bezpiecze�stwo ekologiczne� i dzia�ania 4.1 to 
lokalne samorz�dy powinny zabiega� o zmian� stosownych zapis�w, kt�re odblokowa�y
by mo�liwo�� pozyskiwania na likwidacje azbestu �rodk�w unijnych na szczeblu 
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wojew�dzkim. Szczeg�lnie, �e w�a�nie nadarza si� ku temu bardzo dobra sposobno��. 
Trwaj� bowiem prace nad wojew�dzkim planem gospodarki odpadami dla Dolnego 
�l�ska.

VIII. HARMONOGRAM DZIA�A�. MONITORING.

8.1. HARMONOGRAM DZIA�A� NA LATA 2008 � 2032.

Bior�c pod uwag� bardzo d�ug� perspektyw� czasow�, jak� nale�y obj�� programem 
likwidacji azbestu, a jednocze�nie maj�c na wzgl�dzie szereg aspekt�w, kt�re mog� j� 
utrudnia� proponuje si� podzia� harmonogramu dzia�a� organizacyjnych, 
administracyjnych i technicznych Gminy na dwa okresy:

� kr�tkoterminowy: 2008-2010, o charakterze szczeg��owym
� d�ugoterminowy: od 2011 do 2032r., o charakterze prognostycznym

Przy tworzeniu harmonogramu za�o�ono, �e Gmina zdecyduje si� na wariant finansowy 
uwzgl�dniaj�cy dotacje z funduszy zewn�trznych.

Tabela nr 12 Realizacja Programu Likwidacji azbestu w Gminie K�ty Wroc�awskie
w  okresie kr�tkoterminowym 2008 - 2010

Rodzaj dzia�a�Lp. Okres 
Gmina Mieszka�cy /Posiadacze 

azbestu
ROK 2008

1. 2008 
IV kwarta�

Przyj�cie do realizacji �Programu usuwania 
azbestu z terenu gminy K�ty Wroc�awskie�

2. Rozpropagowanie w�r�d mieszka�c�w gminy 
najwa�niejszych zasad wynikaj�cych z 
Programu. Corocznie, cykliczne informacje w 
prasie lokalnej, informatorach gminy i na stronie 
internetowej.

Zapoznanie si� z Program i jego 
podstawowymi za�o�eniami

3. Rozes�anie druk�w przewidzianych ustaw� PO� 
do w�a�cicieli nieruchomo�ci na kt�rych azbest 
stwierdzono w czasie prac nad Programem 
(r�wnie� do firm)

Przygotowanie (po dok�adnym 
obmiarze przypadk�w budz�cych 
w�tpliwo�ci) danych na temat 
posiadanych ilo�ci azbestu.
Ewentualna weryfikacja danych
zebranych w Programie.

4. Og�oszenie naboru dla zainteresowanych 
usuni�ciem azbestu w pierwszej kolejno�ci w 
roku 2009 (lub/i Konkurs)

Zg�oszenie do Gminy informacji 
o posiadanym azbe�cie zgodnie z 
art.162 ustawy Prawo ochrony 
�rodowiska. Wype�nienie 
obowi�zku prawnego.

5. Uwzgl�dnienie odpowiednich �rodk�w 
finansowych (wk�ad w�asny) w planie bud�etu 
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Rodzaj dzia�a�Lp. Okres 
Gmina Mieszka�cy /Posiadacze 

azbestu
Gminy na rok 2009

ROK 2009
6. 2009 

I kwarta� 
Wyst�pienie o dofinansowanie do instytucji 
zewn�trznych. Konstruowanie monta�u 
finansowego.

7. Og�oszenie przetargu /rozes�anie zapyta� 
ofertowych - do uprawnionych firm w celu 
wy�onienia wykonawcy likwidacji azbestu w 
roku 2009r.*

8. Ustalenie listy obiekt�w/ posesji gdzie w 
pierwszej kolejno�ci zostanie dokonana 
likwidacja  azbestu.
(Z uwzgl�dnieniem wynik�w ewentualnego 
Konkursu) i stosownej hierarchii **

Przygotowanie si� (po 
zakwalifikowaniu) do przyj�cia 
firmy demontuj�cej azbest i 
zapewnienie nowego materia�u na 
pokrycie dachu.

9. Wyb�r wykonawcy prac zwi�zanych z 
usuni�ciem/likwidacj� azbestu na terenie gminy. 
Podpisanie umowy

Zawiadomienia mieszka�c�w 
Gminy (pisemne lub 
telefoniczne) o terminie realizacji 
prac dotycz�cych likwidacji 
azbestu ze wskazaniem 
wykonawcy.

10. Wykonawca, przed przyst�pieniem do prac 
obowi�zany jest do zg�oszenia tego faktu 
w�a�ciwemu organowi nadzoru budowlanego 
oraz w�a�ciwemu okr�gowemu inspektorowi 
pracy oraz organom ochrony �rodowiska (o ile 
taki warunek zawarto w decyzji zatwierdzaj�cej 
program gospodarowania odpadami 
niebezpiecznymi).

Zg�oszenie rozbi�rki do 
w�a�ciwego organu budowlanego, 
w terminie 30 dni przed jej 
przewidywanym rozpocz�ciem.

11. Wyrywkowe nadzorowanie prac prowadzonych 
przez us�ugobiorc� (inspektor nadzoru lub 
pracownik koordynuj�cy realizacj� Programu) 
pod k�tem wyznaczenia terenu prac, 
stosowanych metod i zabezpiecze� 
pracownik�w oraz os�b postronnych. Zalecane.

Udost�pnienie wykonawcy 
obiektu/-�w zawieraj�cych 
azbest. Zabezpieczenie 
budynk�w, na kt�rych 
zdemontowano azbestowe 
pokrycie.

12. 2009
IV kwarta� 
(koniec 
roku)

Przygotowanie listy obiekt�w do likwidacji 
azbestu w roku 2010 na podstawie zg�osze� z 
pierwszego okresu (kt�re nie mog�y by� 
zrealizowane ze wzgl�du na ograniczenia 
finansowe) i nowych zg�osze�.  

Za�o�enie nowego pokrycia 
dachu (przy sprzyjaj�cych 
warunkach pogodowych). 

13. Przygotowanie rozliczenia realizacji zadania z 
ich Wykonawc�.
Przyj�cie zbiorczych protoko��w odbioru oraz 
dokument�w przekazania odpad�w.

Podpisanie stosownych 
protoko��w odbioru wykonanych 
prac. W�a�ciciele jako uczestnicy 
komisji odbiorowej dla swojej 
posesji.
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Rodzaj dzia�a�Lp. Okres 
Gmina Mieszka�cy /Posiadacze 

azbestu
14. Rozliczenie realizacji zadania z instytucjami 

wsp��finansuj�cymi.
15. Wprowadzenie do bud�etu na 2010 rok 

odpowiedniej kwoty wk�adu w�asnego w 
zale�no�ci od wybranego wariantu finansowania 
i planowanego stopnia intensywno�� prac w tym 
okresie.

ROK 2010
1. I. kwarta� 

2010
Wyst�pienie o dofinansowanie do instytucji 
zewn�trznych. Konstruowanie monta�u 
finansowego.

Przygotowanie (po dok�adnym 
obmiarze) danych na temat 
posiadanych ilo�ci azbestu przez 
osoby, kt�re dotychczas tego nie 
uczyni�y. 

2. Og�oszenie naboru dla mieszka�c�w 
zainteresowanych usuni�ciem azbestu w roku 
2010 lub 2011.
Przed�o�enie Marsza�kowi zbiorczej informacji 
o azbe�cie na terenie gminy za rok 2009 - do 31 
marca.

Przed�o�enie do 31 stycznia do 
W�jta informacji o posiadanym 
azbe�cie zgodnie z art. art.162
ustawy PO� przez osoby, kt�re 
dotychczas tego nie dokona�y.

3. II. kwarta� 
2010

Og�oszenie przetargu / rozes�anie zapyta� 
ofertowych - do uprawnionych firm w celu 
wy�onienia wykonawcy likwidacji azbestu w 
roku 2010r.

4. Ustalenie lub uzupe�nienie listy obiekt�w/ 
posesji, gdzie w pierwszej kolejno�ci zostanie 
dokonana likwidacja  azbestu (z 
uwzgl�dnieniem danych pozyskanych w roku 
ubieg�ym).

Przygotowanie si� (po 
zakwalifikowaniu) do przyj�cia 
firmy demontuj�cej azbest i 
zapewnienie nowego materia�u na 
pokrycie dachu.

5. Wyb�r wykonawcy prac zwi�zanych z 
usuni�ciem/likwidacj� azbestu na terenie gminy. 
Podpisanie umowy.

Zawiadomienie mieszka�c�w 
Gminy (pisemne lub 
telefoniczne) o terminie realizacji 
prac dotycz�cych likwidacji 
azbestu ze wskazaniem 
wykonawcy.

6. Przekazanie wykonawcy listy obiekt�w 
wskazanych do prac likwidacyjnych (wraz z 
adresem).

Zg�oszenie rozbi�rki do 
w�a�ciwego organu budowlanego, 
w terminie 30 dni przed jej 
przewidywanym rozpocz�ciem.

7. III. kwarta� 
2010

Wyrywkowe nadzorowanie prac prowadzonych 
przez us�ugobiorc� (inspektor nadzoru lub 
pracownik koordynuj�cy realizacj� Programu) 
pod k�tem wyznaczenia terenu prac, 
stosowanych metod i zabezpiecze� 
pracownik�w oraz os�b postronnych. Zalecane.

Udost�pnienie wykonawcy 
obiektu/-�w zawieraj�cych 
azbest.

8. Za�o�enie nowego pokrycia 
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Rodzaj dzia�a�Lp. Okres 
Gmina Mieszka�cy /Posiadacze 

azbestu
dachu. 

9. Przygotowanie rozliczenia realizacji zadania z 
ich Wykonawc�.
Przyj�cie zbiorczych protoko��w odbioru oraz 
dokument�w przekazania odpad�w.

Podpisanie stosownych 
protoko��w odbioru wykonanych 
prac, mieszka�cy jako uczestnicy 
komisji odbiorowej na swojej 
posesji.

10. IV. kwarta� 
2010

Rozliczenie realizacji zadania z instytucjami 
wsp��finansuj�cymi

Zapoznawanie si� z Programem 
przez osoby, kt�re go jeszcze nie 
pozna�y.

11. Przygotowanie listy obiekt�w do likwidacji 
azbestu w roku 2011 na podstawie zg�osze� z 
drugiego okresu (kt�re nie mog�y by� 
zrealizowane ze wzgl�du na ograniczenia 
finansowe) i nowych zg�osze�.  

12. Wprowadzenie do bud�etu na 2011 rok 
odpowiedniej kwoty wk�adu w�asnego w 
zale�no�ci od wybranego wariantu finansowania 
i planowanego stopnia intensywno�� prac w tym 
okresie.

*w zale�no�ci od zgromadzonych �rodk�w i wielko�ci zlecenia w kontek�cie prog�w 
ustalonych w ustawie o zam�wieniach publicznych

**Uwaga:
Przy ustalaniu kolejno�ci obiekt�w przeznaczonych do likwidacji azbestu, gdy ilo�� 
zg�oszonych materia��w zawieraj�cych azbest przekracza mo�liwo�ci finansowe 
bud�etu przeznaczonego na akcj� w danym roku, proponuje si� wprowadzi� 
nast�puj�c� hierarchi�:
1. Decyduje stan techniczny pokry� azbestowych (wg przed�o�onej przez w�a�ciciela 
oceny stanu technicznego � Za��cznik do Programu);
2. Decyduje miejsce lokalizacji azbestu (obiekt og�lnie dost�pny, przy ucz�szczanym 
miejscu, azbest na ma�ej wysoko�ci, obok miejsc sportowo-rekreacyjnych i szk��) lub 
rodzaj budynku, na kt�rym si� znajduje azbest (w kolejno�ci: mieszkalny, gospodarczy, 
tymczasowy);
3. Decyduje poziom przygotowania w�a�ciciela do udzia�u w akcji (w tym posiadanie 
nowego pokrycia dachowego lub �rodk�w na jego zakup);
4. Decyduje kolejno�� z�o�enia ustawowej informacji o posiadanym azbe�cie (w�r�d 
grupy por�wnywanych wniosk�w) oraz posiadanie �rodk�w w�asnych na nowe pokrycie.
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Tabela nr 13 Realizacja Programu Likwidacji azbestu w Gminie K�ty Wroc�awskie w 
okresie prognostycznym 2011 - 2032

Lp. Okres 
Rodzaj dzia�a� Gmina Mieszka�cy /Posiadacze azbestu

1. ROK 2011 Realizacja Programu wg harmonogramu z roku 2009
2. Poszukiwanie wsparcia ze �rodk�w unijnych. Przygotowanie 

stosownych wniosk�w od dofinansowanie.
3. ROK 2012 Podsumowanie dotychczasowej realizacji Programu. Ustalenie ilo�ci 

azbestu, kt�ry pozosta� do usuni�cia. Ewentualna korekta strategii na 
kolejne lata.

4. Gromadzenie �rodk�w bud�etowych na  kolejny rok (podwy�szenie 
kwoty w�asnej).

5. Ewentualne wsparcie tylko niezb�dnych/awaryjnych przypadk�w.
6. ROK 2013 Realizacja Programu wg harmonogramu z roku 2009 + 

przeanalizowanie na bie��co ewentualnych �r�de� zewn�trznych 
dotowania likwidacji azbestu.

7. ROK 2014 Realizacja Programu wg harmonogramu z roku 2009 + 
przeanalizowanie na bie��co ewentualnych �r�de� zewn�trznych 
dotowania likwidacji azbestu.

8. LATA 2015 -
2032

Harmonogram wg lat 2009-2014 z uwzgl�dnieniem wszelkich 
do�wiadcze� i informacji zgromadzonych w poprzednich latach oraz 
wprowadzonych na bie��co korekt w tym z uruchomieniem 
ewentualnych nowych �r�de� dofinansowania (ze �rodk�w unijnych lub 
z bud�etu Pa�stwa).

W ka�dym kolejnym okresie 3 lub 4-letnim konieczne b�dzie dokonanie du�ego 
bilansu nt. stanu realizacji Programu, w tym szans i zagro�e� dla jego pe�nej 
realizacji do 2032r. zar�wno w sferze finansowej, ale r�wnie� spo�ecznej i prawnej. 

8.2. PROPONOWANE WSKA�NIKI MONITOROWANIA PROGRAMU.

Dla uzyskania bie��cych informacji na temat stanu realizacji programu na terenie 
gminy K�ty Wroc�awskie proponuje si� przyj�cie mierzalnych wska�nik�w 
monitorowania ca�ego procesu, na podstawie kt�rych corocznie mo�na b�dzie 
dokonywa� oceny osi�gni�tych efekt�w w relacji do za�o�onych cel�w lub warto�ci 
ca�kowitych oszacowanych w niniejszym dokumencie. 

Przedstawiono je w tabeli poni�ej. W pozycji nr 6 zaproponowano wska�nik 
miarodajny przy ewentualnym przeprowadzeniu konkursu kierowanego do 
poszczeg�lnych so�ectw, kt�re zazwyczaj r��ni� si� wielko�ci�, g�sto�ci� zabudowy i  
ilo�ci� budynk�w, a te powi�zane s� �ci�le z ilo�ci� mieszka�c�w.
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Tabela nr 14  Zbi�r wska�nik�w mo�liwych do wykorzystania dla oceny realizacji 
Programu usuwania azbestu

Kolejny rokL.p. Nazwa wska�nika Jedn. 
miary 2008 2009 ....

1. Ilo�� odpad�w zawieraj�cych azbest w 
przeliczeniu na km2 powierzchni gminy 

m2/km2/rok
szt

2. Ilo�� odpad�w zawieraj�cych azbest w 
przeliczeniu na mieszka�ca gminy

m2/mk

3. Ilo�� azbestu usuni�tego z terenu gminy 
w danym roku

m2 lub Mg

4. Procent usuni�tego w danym roku 
azbestu w por�wnaniu do ca�o�ci 
zinwentaryzowanego azbestu 

%

5. Wydatki poniesione na likwidacj� azbestu tys. 
PLN/rok

6. Ilo�� azbestu w danej miejscowo�ci w 
przeliczeniu na 1 mieszka�ca  

m2/mk

IX. PODSUMOWANIE.

W niniejszym dokumencie przedstawiono wszelkie aspekty dotycz�ce azbestu 
wyst�puj�cego na obszarze gminy K�ty Wroc�awskie, w tym problemy zwi�zane z jego 
likwidacj�, pe�ny przekr�j przepis�w reguluj�cych t� materi� oraz wskazano 
szkodliwo�� oddzia�ywania tego materia�u na zdrowie i �rodowisko.   
Zinwentaryzowano i oszacowano w maksymalnie optymalny spos�b ilo�� azbestu 
wyst�puj�cego w obiektach budowlanych, b�d� luzem na terenie wszystkich 
miejscowo�ci, a nast�pnie na bazie tych danych wykonano zestawienia  tabelaryczne 
ukazuj�ce skal� i koszt problemu z jakim nale�y si� zmierzy� do 2032r.

Idea jaka prze�wieca�a w�adzom Gminy w momencie przyst�pienia do realizacji 
Programu nie sprowadza�a si� jedynie do stworzenia dokumentu o charakterze 
statystycznym czy te� u�atwiaj�cym pewien nadz�r administracyjny.
Kompleksowe usystematyzowanie problematyki azbestu w gminie K�ty Wroc�awskie
ma g��wnie na celu poszukiwanie wsparcia finansowego dla mieszka�c�w, kt�rzy 
azbest posiadaj�  (pomimo jednoznacznego wskazania w ustawie na w�a�cicieli jako 
os�b zobowi�zanych do jego samodzielnej likwidacji).

Postawa taka, zak�adaj�ca planowe i wielow�tkowe podej�cie do  problemu, w tym 
pomoc w postaci dofinansowania koszt�w likwidacji azbestu (demonta�, transport i 
sk�adowanie odpad�w) ze �rodk�w w�asnych oraz przewiduj�ca pozyskanie kolejnych 
dotacji ze �r�de� zewn�trznych ma szans� przyczyni� si� do  stopniowego zmniejszania 
ilo�ci azbestu na terenie gminy, a w konsekwencji do dotrzymania ustawowego terminu 
ca�kowitej jego likwidacji.
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Sukcesywna realizacja postawionych w tym dokumencie zamierze�, po wyborze 
wariantu optymalnego, w powi�zaniu z czynnikami zewn�trznymi i mo�liwo�ciami 
bud�etowymi Gminy pozwoli na �agodzenie negatywnych skutk�w wyst�powania 
azbestu, jakie pojawi�yby si� w latach dwudziestych, przy zaniechaniu planowych 
dzia�a�.

Likwidacja azbestu jest przedsi�wzi�ciem drogim. Koszty usuni�cia tego 
szczeg�lnie szkodliwego materia�u (a po zdemontowaniu � odpadu niebezpiecznego) z 
obszaru gminy to wydatek na poziomie 1 916 037,04 z� (a przy stawkach spotykanych 
w ubieg�ym roku 3 048 998,14 z�)

Pomijaj�c azbest posiadany przez podmioty prawne (firmy, sp��ki itp.) koszty, na 
kt�rych dofinansowanie mo�e mie� wp�yw Gmina to 1 350 420,76 z� (dla cen z 2007r.
2 148 967,17z�).
Przy za�o�eniu r�wnych, corocznych wydatk�w na realizacj� Programu do roku 2032, 
kszta�towa� si� one b�d� w okolicy 59 tys. z�.

Wielko�ci te nie obejmuj� jednak niezb�dnych wydatk�w na zakup i monta� 
nowych pokry� dachowych, kt�re musz� ponie�� w�a�ciciele poszczeg�lnych obiekt�w i 
nieruchomo�ci. Dlatego te� realne koszty realizacji programu b�d� du�o wi�ksze. 

Oczywi�cie niezwykle istotnym aspektem opracowania Programu i wykonania na 
jego potrzeby inwentaryzacji przez osoby zewn�trzne jest ochrona �rodowiska 
naturalnego. Skuteczna i kontrolowana likwidacja azbestu oraz posiadanie przez Gmin� 
informacji o miejscach jego wyst�powania wykluczy (a przynajmniej zminimalizuje) 
ewentualne pr�by pozbywania si� go w spos�b nielegalny, w tym porzucania na 
nielegalnych wysypiskach, zag��bieniach terenowych lub w lasach.

Wykluczenie takiego procederu prowadz�cego do niekontrolowanej emisji 
w��kien azbestowych b�dzie istotnym sukcesem na polu ochrony �rodowiska i ochrony 
zdrowia lokalnej spo�eczno�ci, trudnym do ocenienia dzi�, ale niezwykle cennym w 
perspektywie kolejnych kilkudziesi�ciu lat.

Program ten jest jednak tylko dokumentem, kt�ry co prawda szczeg��owo 
definiuje problem i podaje propozycje rozwi�za�, ale bez aktywnego i �wiadomego 
uczestnictwa w jego realizacji wszystkich mieszka�c�w Gminy oraz jej w�adz skazany 
b�dzie na  pora�k�. 

Istotne jest wi�c szerokie rozpropagowanie informacji zawartych w Programie, 
prowadzenie szerokich dzia�a� edukacyjnych w tym zakresie i przekonanie ca�ego 
spo�ecze�stwa o tym, �e skuteczna i zgodna z przepisami prawa likwidacja azbestu, to 
nie tylko problem jego w�a�cicieli, ale r�wnie� tych, na kt�rych mo�e on oddzia�ywa� w 
wyniku uszkodzenia lub zu�ycia, czyli wszystkich okolicznych mieszka�c�w.
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XI. ZA��CZNIKI.

1.  Spis sk�adowisk przyjmuj�cych odpady azbestowe (stan na 2006r.) z r��nych miejsc 
wytwarzania.

2. Opis procedur dotycz�cych bezpiecznego post�powania z wyrobami i odpadami 
zawieraj�cymi azbest.

3 � 5. Wzory informacji o azbe�cie opublikowane w rozporz�dzeniu Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Spo�ecznej z dnia 23 pa�dziernika 2003 r.

3. Wz�r informacji o wyrobach zawieraj�cych azbest � u�ytkowanych; 
4. Wz�r informacji o wyrobach zawieraj�cych azbest � gdzie u�ytkowanie 

zako�czono; 
5. Wz�r oceny stanu i mo�liwo�ci bezpiecznego u�ytkowania wyrob�w 

zawieraj�cych azbest).
od 6 do 40. Tabele inwentaryzacyjne ze spisu materia��w zawieraj�cych azbest dla 
poszczeg�lnych obiekt�w w miejscowo�ciach gminy K�ty Wroc�awskie. 


