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1.  Wstęp 
 

Azbest znany jest od kilku tysięcy lat. Jego nazwa nie określa konkretnego 

minerału lecz dotyczy ogółu minerałów krzemianowych tworzących włókna.  

Na świecie znanych jest ponad 5 tys. wyrobów, do produkcji których używano 

azbestu. Są to głównie wyroby stosowane w budownictwie jako pokrycia dachowe, 

osłony elewacyjne ścian, przewody kominowe, rury wodociągowe i kanalizacyjne, jak 

również  elementy izolacyjne. Azbest wykorzystywany był także między innymi przy 

produkcji sprzętu gospodarstwa domowego, np. kuchenek,  piecyków elektrycznych 

i gazowych, opiekaczy, suszarek do włosów czy siatek azbestowych. Surowca tego 

używano także do produkcji farb, pokostów, klejów, smarów, płytek i wykładzin 

podłogowych oraz koców gaśniczych. Szerokie jego zastosowanie nastąpiło 

w wyniku rewolucji przemysłowej w okresie ostatnich 100 lat.  

W Polsce nie występują złoża azbestu nadające się do górniczej eksploatacji. 

Azbest stosowany dawniej do produkcji w naszym kraju importowano głównie 

z byłego ZSRR i Kanady. W latach 70 ubiegłego wieku sprowadzano do kraju ok. 100 

tys. ton azbestu rocznie, który wykorzystywano przede wszystkim (ok. 85 %) do 

wyrobu materiałów budowlanych, pokryć dachowych oraz elewacji budynków. 

Szacuje się, że na dachach i fasadach budynków oraz w obiektach przemysłowych 

zamontowanych jest blisko 1.350 mln. m2 płyt azbestowych, z czego blisko 90 % 

stanowią dachowe płyty faliste, zwane popularnie eternitem. W 1980r. z płyt 

azbestowo-cementowych wykonanych było ok. 45 % pokryć dachowych 

i fasadowych. Po 15 latach udział tych płyt  w nowobudowanych pokryciach 

dachowych, zmniejszył się o 30%. Istotną pozycję w bilansie wyrobów azbestowych 

stanowią znajdujące się w ziemi i budynkach rury azbestowo-cementowe. Szacuje 

się, że jest ich ok. 600 tys. ton. Znaczna ilość wyrobów azbestowych stosowana jest 

w hutnictwie i przemyśle ceramicznym. Jest to ok. 60 tys. ton. Ok. 100 tys. ton 

stanowi masę będących w użyciu wyrobów małogabarytowych, takich jak uszczelki, 

kształtki, okładziny hamulcowe czy wyroby włókiennicze. 

W Polsce od 14 maja 2002r. obowiązuje 30-letni Program usuwania azbestu 

i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski. Ze względu na 

zgorzenie, jakie niesie ze sobą obecność włókien azbestowych w środowisku, Sejm 
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Rzeczypospolitej Polskiej przyjął dokument w sprawie programu wycofywania 

azbestu z gospodarki z dn. 19 czerwca 1997r. oraz ustawę o zakresie stosowania 

wyrobów zawierających azbest. Przyjecie tego programu jest jednym 

z priorytetowych zadań dla ochrony zdrowia i środowiska. Odpowiednio 

zabezpieczony azbest nie stanowi zagrożenia dla zdrowia. Niebezpieczna jest 

natomiast emisja włókien azbestowych do otoczenia oraz groźba ich wdychania. 

Emisja może wystąpić podczas eksploatacji płyt azbestowo-cementowych w złym 

stanie technicznym i podczas usuwania płyt azbestowych z budynków bez 

odpowiednich zabezpieczeń. W konsekwencji może stać się przyczyną śmiertelnych 

chorób takich jak np.: rak płuc, pylica azbestowa, międzybłoniak opłucnej i otrzewnej, 

jak również innych zmian w płucach. 

Usuwaniem odpadów zawierających azbest mogą zajmować się jedynie 

wyspecjalizowane w tym zakresie firmy, posiadające specjalistyczny sprzęt oraz 

odpowiednio przeszkoloną kadrę. Niestety jest to związane ze znacznymi kosztami, 

jakie musi ponieść właściciel obiektu.  

Gmina Krzywda od 2008 roku przystępuje do „Programu usuwania azbestu 

i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”, który przyjęto 

przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej 14 maja 2002 roku. Głównym 

założeniem Programu jest oczyszczenie do 2032 roku terytorium Polski z azbestu 

i usunięcie stosowanych „od pokoleń” wyrobów zawierających azbest. W związku 

z tym zaistniała konieczność opracowania programu usuwania wyrobów 

zawierających azbest dla gminy Krzywda. 

 

 

2. Cel i zadania programu 
 
Celem Programu jest doprowadzenie do stopniowej eliminacji wyrobów 

zawierających azbest z otoczenia człowieka oraz ich bezpieczne i prawidłowe 

unieszkodliwienie. W programie opisano ogólne mechanizmy oraz zasady pomocy, 

której Gmina zamierza udzielić osobom decydującym się na usunięcie elementów 

zawierających azbest z budynków lub budowli. Pomoc ta ma na celu zachęcić do 

podejmowania tego rodzaju działań oraz zmniejszyć ryzyko związane 

z nieprawidłowym ich wykonaniem. 
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Zadaniem Programu jest określenie warunków sukcesywnego usuwania 

wyrobów zawierających azbest. W programie zawarto: 

 oszacowanie ilości wyrobów azbestowych oraz ich rozmieszczenie na terenie 

gminy; 

 szacunkowe koszty usuwania płyt azbestowo-cementowych; 

 propozycje odnośnie udzielania przez samorząd gminny pomocy 

mieszkańcom w realizacji programu. 

Gmina Krzywda zakłada usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest 

z terenu gminy  do 2032 roku. W Programie założono realizację następujących 

działań: 

• inwentaryzacja oraz stworzenie bazy danych o lokalizacji istniejących wyrobów 

zawierających azbest; 

• mobilizowanie właścicieli budynków do usunięcia wyrobów zawierających 

azbest poprzez system pomocy edukacyjnej i finansowej; 

• odbiór odpadów azbestowych z nieruchomości przez firmy specjalistyczne  

posiadające odpowiednie zezwolenia; 

• podjęcie działań w kierunku pozyskania funduszy ze źródeł zewnętrznych 

na realizację Programu; 

• pomoc w poszukiwaniu źródeł finansowania właścicielom na wymianę pokryć 

dachowych, elewacji z azbestu; 

• usunięcie wyrobów zawierających azbest z obiektów oświatowych, 

użyteczności publicznej i innych będących własnością Gminy; 

• eliminacja powstawania, likwidacja „dzikich” wysypisk z odpadami 

zawierającymi azbest; 

• okresowa weryfikacja i aktualizacja Programu.  

 

 

3. Zagadnienia teoretyczne związane z tematyka azbestu i jego wyrobów 
 

3.1 Budowa, rodzaj i właściwości azbestu 
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Nazwa azbest wywodzi się z języka greckiego i oznacza "niewygasający". 

Starożytni Grecy stosowali go bowiem do wyrobu knotów w lampach oliwnych. 

Surowcem powszechnie stosowanym stał się dopiero w XX wieku. Przyczyniły się do 

tego unikalne właściwości tego minerału. Włókna azbestu są bardzo elastyczne, 

mocne i trwałe. Produkty azbestowe są kwasoodporne, ogniotrwałe, odporne na 

korozję i charakteryzują się dużą wytrzymałością mechaniczną. Dzięki tym cechom 

fizyczno-chemicznym minerał ten zaczęto powszechnie stosować w przemyśle 

włókienniczym, maszynowym, okrętowym i wielu innych. Do niedawna azbest 

zawierało (w skali światowej) ponad 3 tysiące wyrobów (niektóre typy kuchenek 

elektrycznych, szczęki hamulcowe, sprzęgła, płyty dachowe (eternit), podkładki pod 

gorące naczynia, cieplarki i suszarki laboratoryjne, wyroby budowlane i tekstylne, 

z azbestu-gumy i mas plastycznych, materiały cierne, izolacyjne i uszczelniające. 

Istnieją dwie odmiany azbestu: serpentynowa i amfibolowa. Różnią się one 

budową i długością włókien oraz właściwościami chorobotwórczymi. 
Największe znaczenie przemysłowe ma azbest serpentynowy (chryzotylowy) 

tworzący cienkie żyły w serpentynitach, o giętkich włóknach, do 0,1 µm grubości, 

odpornych na działanie wysokiej temperatury i czynników chemicznych, także na 

ścieranie; włókna te nadają się do tkania i spilśniania. Chryzotyl źle przewodzi ciepło 

i elektryczność; występuje głównie w Kanadzie (Quebec), Rosji (m.in. Ural, Sajany), 

USA, RPA, Zimbabwe i na Cyprze; używany do wyrobu tkanin (np. na ubrania 

ogniotrwałe), okładzin ciernych szczęk hamulcowych, farb ogniotrwałych, materiałów 

izolacyjnych, także niepalnych materiałów budowlanych (azbestocementowe płyty).  

Azbesty amfibolowe (amosytowy, krokidolitowy, antofylitowy, aktynolitowy, 
tremolitowy) są znacznie mniej rozpowszechnione, występują głównie w RPA, 

Zimbabwe, Mongolii; ze względu na dużą kwasoodporność używane w przemyśle 

chemicznym oraz do wyrobu ciśnieniowych rur kanalizacyjnych i wodociągowych.  
W Polsce nie występują złoża azbestu nadające się do eksploatacji, natomiast 

azbest występuje jako zanieczyszczenie złóż innych surowców mineralnych (melafir, 

gabro, ruda niklu, magnezyt) na Dolnym Śląsku. 
 
 
 

3.2  Zastosowanie wyrobów azbestowych 
 



 7

Włókna i wyroby odznaczają się znaczną odpornością na działanie czynników 

chemicznych, ścieranie i wysoką temperaturę. Ze względu na złe przewodnictwo 

ciepła i prądu jest stosowany jako materiał izolacyjny. Dzięki ogniotrwałości 

i izolacyjności termicznej stosowany jest do wyrobu tkanin ogniotrwałych i farb 

ogniotrwałych.  

Dawniej produkowano z niego okładziny ciernych szczęk hamulcowych 

i niepalne materiały budowlane (pokrycia dachowe, rury itp). Dzięki niskiej cenie 

i dobrym właściwościom mechanicznym stosowany był jako wzmocnienie w eternicie. 

Aktualnie ze względu na działanie rakotwórcze został wycofany, a np. pokrycia 

dachowe są wymieniane na inne. 

Powszechnie stosowanym produktem azbestowym jest eternit. Termin ten 

oznacza nazwę handlową, która z czasem stała się nazwą potoczną dla określenia 

materiałów budowlanych azbestowo-cementowych. Z eternitu wykonywano płyty 

pokryciowe - elewacyjne i dachowe - oraz rury. Był to materiał ogniotrwały, odporny 

na wpływy atmosferyczne oraz działanie wody i ścieków, a jednocześnie wytrzymały 

mechanicznie, nawet w wyrobach o ściankach niewielkiej grubości, przez co był 

również relatywnie lekki i dość tani. Na świecie (w tym także w Polsce) znany 

i stosowany od początku XX wieku. Jego prawdziwa popularność w Polsce nastała w 

latach 70. XX wieku. Stał się wtedy charakterystycznym elementem krajobrazu 

polskiej wsi jako materiał pokryciowy zarówno na siedzibach ludzkich, jak 

i budynkach gospodarczych, wypierając droższą od niego dachówkę. 

Obecnie stosowanie eternitu jest zakazane w większości rozwiniętych państw 

świata i trwa proces jego usuwania z budynków. Jednak demontaż nie zawsze jest 

wykonywany właściwie, gdyż największe niebezpieczeństwo tego materiału 

występuje podczas jego kruszenia - co szczególnie zachodzi w trakcie usuwania płyt 

eternitowych. Nieuszkodzone powłoki eternitowe na budynkach są nadal stosunkowo 

bezpieczne, choć wypłukane deszczem włókna stanowią niebezpieczeństwo wokół 

budynków. Rozpad płyt (a za tym także włókien) następuje po 20-50 latach 

od wyprodukowania, w zależności od technologii produkcji. 

 
 

3.3 Szkodliwe oddziaływanie azbestu na zdrowie ludzkie 
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Skutki zdrowotne obserwowane u osób narażonych na pył azbestu są wynikiem 

wnikania (wdychania) do układu oddechowego włókien azbestu zawieszonych w 

powietrzu. Wchłanianie azbestu drogą pokarmową i przez skórę ma nieznaczący 

wpływ na rozwój chorób wywoływanych przez azbest. Na występowanie i typ zmian 

patologicznych wpływa rodzaj azbestu, rozmiary włókien i ich stężenie w powietrzu 

oraz czas narażenia i rodzaj ekspozycji. Większe włókna nie są tak szkodliwe, gdyż 

w większości zatrzymują się w górnych drogach oddechowych skąd są usuwane 

przez rzęski, włókna bardzo drobne są usuwane przez system odpornościowy. 

Najbardziej niebezpieczne są włókna długie (>5µm), ale cienkie (<3µm), przenikają 

one do dolnych dróg oddechowych, wbijają się do płuca gdzie pozostają i w wyniku 

wieloletniego drażnienia komórek wywołują nowotwory (takie włókna powstają 

głównie podczas ścierania wykładzin hamulcowych i sprzęgłowych samochodów 

starszego typu). 

Wszystkie choroby wywoływane przez pyły azbestu charakteryzują się długimi 

okresami czasu pomiędzy pierwszym narażeniem a ujawnieniem się zmian 

patologicznych, okresy te wynoszą najczęściej 15 – 25 lat w przypadku pylicy 

azbestowej i 20 – 40 lat w przypadku nowotworów. Oznacza to, że obserwowane 

obecnie skutki są rezultatem warunków narażenia jakie panowały przed kilkunastu, 

a nawet kilkudziesięciu latami. Do najpowszechniejszych chorób związanych 

z  wpływem azbestu zaliczane są: 

 pylica azbestowa (azbestoza) jest śródmiąższowym patologicznym 

zwłóknieniem tkanki płucnej, charakteryzującym się występowaniem tzw. ciałek 

azbestowych lub włókien azbestowych. Proces włóknienia jest procesem 

przewlekłym, który jest kontynuowany nawet po ustaniu narażenia. Schorzenie to 

obserwowane jest tylko w warunkach narażenia zawodowego, przy stężeniach 

włókien azbestu przekraczających wartości dopuszczalne. 

 zmiany opłucnowe wywołane pyłem azbestu mają postać blaszek, zgrubień 

i odczynów wysiękowych, towarzyszących procesom włóknienia tkanki płucnej. 

 rak płuca jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym 

wywoływanym na ogół w warunkach narażenia zawodowego przez wszystkie rodzaje 

azbestu. Ryzyko raka płuca jest jednak bardzo zróżnicowane i zależy przede 

wszystkim od rodzaju azbestu, charakterystyki wymiarowej włókien, stężenia włókien, 

okresu narażenia i nawyku palenia tytoniu. 



 9

 międzybłoniak opłucnej jest nowotworem złośliwym występującym 

niezmiernie rzadko w populacji nie narażonej na pył azbestu. Międzybłoniak może się 

rozwinąć w warunkach ekspozycji zawodowej, para zawodowej i środowiskowej, 

a ryzyko jego rozwoju zależy od rodzaju azbestu i przede wszystkim od czasu jaki 

upłynął od pierwszego narażenia. Okazało się, że w etiologii międzybłoniaka główną 

rolę odgrywa azbest krokidolitowy, amosytowy i tremolitowy. Rola azbestu 

chryzotylowego nie jest do końca wyjaśniona, ponieważ obserwowane przypadki 

tego nowotworu w populacjach narażonych na azbest chryzotylowy przypisuje się 

często zanieczyszczeniom przez azbesty amfibolowe. W Polsce, w latach 1986 – 

1996 odnotowano 51 przypadków międzybłoniaków opłucnej uznanych za chorobę 

zawodową. Przypadki te stanowiły 2,4% ogólnej liczby międzybłoniaków opłucnej 

rozpoznanych w tym czasie w populacji generalnej. Z dużym prawdopodobieństwem 

można przyjąć, że znaczna część tych przypadków miała związek z parazawodową 

lub środowiskową ekspozycją na azbest. 

 

 

4. Przepisy prawne dotyczące postępowania z wyrobami  i odpadami 
zawierającymi azbest oraz obowiązki z nich wynikające 

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

stosowania wyrobów zawierających azbest. Zakaz taki wprowadzono ustawą z 19 

czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest ( Dz. U. 1997. 

Nr 101, poz.628). W następnych latach wprowadzono szereg kolejnych aktów 

prawnych (ustaw i rozporządzeń) regulujących kwestie związane z postępowaniem 

i usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Szczegółowy ich wykaz zawiera 

załącznik nr 1 do niniejszego opracowania. Uzupełnieniem aktów prawnych w 

przedstawionym zakresie jest „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających 

azbest stosowanych na terytorium Polski ” przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14 

maja 2002r. oraz lokalne programy usuwania azbestu realizowane przez gminy, 

powiaty i województwa.  

Polskie prawodawstwo dopuszcza wykorzystywanie azbestu lub wyrobów 

zawierających azbest  w użytkowanych budynkach, instalacjach lub urządzeniach nie 

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

wymagania dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami azbestowymi, obowiązki 
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organów administracji, a także właścicieli i zarządców nieruchomości w tym zakresie 

oraz obowiązki wykonawców prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu 

wyrobów zawierających azbest. Podstawowe obowiązki organów samorządowych, 

właścicieli i zarządców nieruchomości oraz przedsiębiorców prowadzących 

działalność, w wyniku której powstają odpady zawierające azbest, przedstawiono 

poniżej. 

 

4.1 Podstawowe aktów prawne regulujące postępowanie z wyrobami 

i odpadami zawierającymi azbest 

 
 Ustawy: 

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

207,  poz. 2016 z późn. zm.).  

W  przypadku występowania azbestu (Art. 30 ust. 3) właściwy organ może 

nałożyć, w drodze decyzji, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie 

określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, 

o którym mowa w ust. l w/w artykułu, jeśli ich realizacja m.in. może spowodować 

zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, pogorszenie stanu środowiska bądź pogorszenie 

warunków zdrowotno-sanitarnych. 

2. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów 
zawierających azbest (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, z późn. zm.) 

Zakazuje wprowadzania na polski obszar celny azbestu, wyrobów zawierających 

azbest,  produkcji  wyrobów zawierających  azbest  oraz  obrotu  azbestem 

i wyrobami zawierającymi ten surowiec. Zgodnie z ustawą produkcja płyt 

azbestowo-cementowych została zakończona we wszystkich zakładach do 28 

września 1998 r., a z dniem 28 marca 1999 r. nastąpił zakaz obrotu tymi płytami. 

Do wyjątków należy azbest i wyroby zawierające azbest dopuszczone do 

produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny spośród wyrobów 

określonych w załączniku nr l do ustawy. Wykaz tych wyrobów określa corocznie 

Minister właściwy do spraw gospodarki w drodze rozporządzenia. Ustawa 

reguluje również zagadnienia związane z opieką zdrowotną pracowników, którzy 

mieli kontakt z azbestem 
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3. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach 
chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84, z późn. zm.).  

Ustawa reguluje problematykę dotycząca substancji i preparatów 

chemicznych, w tym niebezpiecznych oraz określa warunki, zakazy lub 

ograniczenia produkcji, wprowadzania do obrotu lub stosowania substancji 

i preparatów chemicznych, w celu ochrony przed szkodliwym wpływem tych 

substancji i preparatów na zdrowie człowieka lub na środowisko. 
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach  (Dz. U. Nr 62, poz. 628, 

z późn. zm.). 
Zgodnie z Art.l ust.l  ustawa określa zasady postępowania z odpadami,            

w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska 

zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasady 

zapobiegania powstawaniu odpadów i ich negatywnego oddziaływania na 

środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Ustawa określa 

obowiązki wytwórców i posiadaczy odpadów, w tym m.in. odpadów 

niebezpiecznych. Ustawa reguluje postępowanie w zakresie zbierania, transportu, 

odzysku i unieszkodliwiania, w tym składowania odpadów, a także wymagania 

techniczne i organizacyjne dotyczące składowisk odpadów. Ustawa wprowadza 

obowiązek opracowania planów gospodarki odpadami na szczeblu krajowym, 

wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Ustawa określa m.in. zakres planów 

gospodarki odpadami, sposób ich opiniowania i sposób monitorowania, zasadę 

spójności planu z planem wyższego szczebla oraz określa rodzaj odpadów, 

które powinny być ujęte na każdym szczeblu ich opracowania. 

5. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie zmiany ustawy o odpadach oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 175, poz. 1458). 

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

62, poz. 627, z późn. zm.) 

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

korzystania  z jego zasobów, z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego 

rozwoju. Ustawa reguluje m.in. opracowanie programów ochrony   środowiska,   

prowadzenie państwowego monitoringu środowiska, postępowanie w sprawie ocen 

oddziaływania na środowisko,  ochronę  powietrza  przed  zanieczyszczeniem 

i sposób   postępowania  z substancjami stwarzającymi szczególne zagrożenie dla 

środowiska, ochronę powierzchni ziemi, przeciwdziałania zanieczyszczeniom w tym: 
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konieczność oznaczenia instalacji lub urządzeń, w których był lub jest 

wykorzystywany azbest oraz miejsc, w których on się znajduje, konieczność 

dokumentowania informacji dotyczącej m.in. występowania azbestu. 
7. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo 

ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. 

U. Nr 100, poz. 1085, z późn. zm.). 

Ustawa reguluje sposób postępowania oraz obowiązki podmiotów 

określanych ustawą. Art. 54 ustawy odnosi się do odpowiednich zapisów ustawy 

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

Ustawa udziela delegacji ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, do 

określenia w drodze rozporządzenia w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw wewnętrznych, ministrem właściwym do spraw transportu oraz ministrem 

właściwym do spraw środowiska - sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania 

i usuwania wyrobów zawierających azbest. 

8. Ustawa z dnia 28 aździernika 2002 r. o przewozie drogowym   
towarów niebezpiecznych   (Dz. U.Nr 199, poz.1671 z późn. zm).    

Ustawa reguluje zasady  przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, 

wymagania w stosunku do kierowców i innych osób wykonujących czynności 

związane z tym przewozem oraz organy właściwe do sprawowania nadzoru 

i kontroli w tych sprawach. Przewóz materiałów niebezpiecznych w kraju określają 

przepisy zawarte w załącznikach A i B do Umowy europejskiej dotyczącej 

międzynarodowego przewozu  drogowego  towarów  niebezpiecznych (ADR).  

Przepisy umowy ADR oraz ustawy określają warunki załadunku i wyładunku 

oraz przewozu odpadów niebezpiecznych.  Wymagane są świadectwa 

dopuszczenia pojazdu do przewozu materiałów niebezpiecznych wydane przez 

upoważnioną stację kontroli pojazdów oraz szkolenie kierowcy pojazdów w 

zakresie przewozu towarów niebezpiecznych. 
9.Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakazie 

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

 
 Akty wykonawcze 

1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w 
sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). 



 13

W Rozporządzeniu zamieszczono rodzaje odpadów zawierających azbest na liście 

odpadów niebezpiecznych w wymienionych niżej grupach i podgrupach 

z przypisanym kodem klasyfikacyjnym:  

- 06 07 01* - Odpady azbestowe z elektrolizy,  

- 06 13 04* - Odpady z przetwarzania azbestu,  

- 10 11 81* - Odpady zawierające azbest (z hutnictwa szkła),  

- 10 13 09* - Odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo -

azbestowych,  

- 15 01 11* - Opakowania z metali zawierające niebezpieczne, porowate 

elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie z pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi,  

- 16 01 11* - Okładziny hamulcowe zawierające azbest,  

- 16 02 12* - Zużyte urządzenia zawierające azbest,  

- 17 06 01* - Materiały izolacyjne zawierające azbest.  

- 17 06 05* - Materiały konstrukcyjne zawierające azbest 

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w 
sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. 

U. Nr 152, poz. 1736). 

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w 
sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania 
i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. Nr 152, poz. 1737) 

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2002 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska 

(Dz. U. Nr 161, poz.1335). 

5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2002 r. w 
sprawie sposobu przedkładania wojewodzie informacji o rodzaju, ilości                 
i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie  
dla środowiska (Dz. U. Nr 175, poz. 1439). 

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

7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 
2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników 
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833). 
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8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie 
wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U z 2003 r. Nr l, 

poz. 12). 

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

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w 
sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym 
towarów niebezpiecznych     (Dz. U. Nr 236, poz.  

11. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  grudnia  2002r. 
w  sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych towarów 
niebezpiecznych  (Dz. U. Nr 237, poz. 2011 z późn. zm.). 

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

13. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003r. 
w  sprawie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

14. Rozporządzenie   Ministra   Gospodarki,   Pracy   i   Polityki   Społecznej 
z   dnia   23 października    2003 r.   w    sprawie   wymagań   w   zakresie 
wykorzystywania  i przemieszczania   azbestu   oraz   wykorzystywania i   
oczyszczania   instalacji   lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany 
azbest (Dz. U. Nr 192,  poz. 1876). 

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

16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada  2004 r. w sprawie 
określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z 
kwalifikowaniem przedsięwzięcia  do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 
środowisko  (Dz. U. Nr 257, poz. 2573). 



 15

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

18. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 
2005 r. sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do 
składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. Nr 186, poz. 1553). 

19. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 
2005 r. sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i 
usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie 
bezpiecznego użytkowania takich wyrobów  (Dz. U. Nr 216, poz. 1824). 

20. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  grudnia  2002  r. 
w  sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych towarów 
niebezpiecznych  (Dz. U. Nr 237, poz. 2011 z późn. zm.). 

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

22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  23  czerwca  2003 r. w  
sprawie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

23. Rozporządzenie  Ministra Gospodarki,   Pracy   i   Polityki   Społecznej z   
dnia   23 października    2003 r.   w    sprawie   wymagań   w   zakresie 
wykorzystywania i przemieszczania   azbestu   oraz   wykorzystywania i 
oczyszczania   instalacji   lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany 
azbest  (Dz. U. Nr 192, poz. 1876). 

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

25. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 
2005 r. sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do 
składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. Nr 186, poz. 1553). 

26. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 
2005 r. sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i 
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usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie 
bezpiecznego użytkowania takich wyrobów   (Dz. U. Nr 216, poz. 1824). 

 

4.2  Postępowanie z odpadami zawierającymi azbest 

Demontaż pokryć cementowo - azbestowych jest ściśle regulowany przepisami 

prawnymi. Zawarte są one w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 14 sierpnia 
1998 roku w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków 
usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 138, poz. 895). 

Według obowiązującego prawa prace polegające na usuwaniu lub naprawie 

wyrobów zawierających azbest mogą być wykonywane wyłącznie przez 

wykonawców posiadających odpowiednie wyposażenie techniczne do prowadzenia 

takich prac oraz zatrudniających pracowników przeszkolonych w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy usuwaniu i wymianie materiałów zawierających 

azbest. Wykonawcy prac powinni posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności, 

w wyniku której powstają odpady niebezpieczne. Prace przy naprawie wyrobów 

zawierających azbest w obiektach i urządzeniach budowlanych lub prace mające na 

celu jego usunięcie z obiektu lub urządzenia budowlanego powinny być poprzedzone 

zgłoszeniem tego faktu właściwemu terenowemu organowi nadzoru budowlanego.  

 

Wykonawca prac, polegających na naprawie lub usuwaniu wyrobów 

zawierających azbest z obiektów i urządzeń budowlanych, zobowiązany jest do: 

1) izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie odpowiednich osłon, 

2) ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów 

komunikacyjnych dla osób pieszych, nie mniejszej niż 1 m przy stosowaniu osłon,  

3) umieszczeniu tablic ostrzegawczych o treści: "Uwaga! Zagrożenie azbestem", 

"Osobom nie upoważnionym wstęp wzbroniony",  

4) zastosowania odpowiednich środków technicznych celem zmniejszenia emisji 

włókien azbestu. 

 Prace związane z usuwaniem azbestu lub wyrobów zawierających azbest 

muszą być prowadzone w taki sposób, aby wyeliminować uwalnianie azbestu lub co 

najmniej zminimalizować pylenie do dopuszczalnych wartości stężeń w powietrzu 

regulowanych przepisami szczególnymi.  
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Zapewnienie powyższego wymaga: 

1) nawilżania wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem lub 

demontażem i utrzymywania w stanie wilgotnym przez cały czas pracy, 

2) demontażu całych wyrobów (płyt, rur, kształtek) bez jakiegokolwiek uszkadzania 

(łamanie, kruszenie, cięcie, szlifowanie itp.), tam gdzie jest to technicznie możliwe,  

3) odspajania materiałów trwale związanych z podłożem przy stosowaniu 

wyłącznie narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych, wyposażonych w miejscowe 

instalacje odciągające powietrze. 

Demontaż wyrobów zawierających azbest nierozerwalnie związany jest 

z procesem powstawania odpadów. Obecnie jedyną metodą unieszkodliwiania 

odpadów zawierających azbest jest ich składowanie na odpowiednich składowiskach 

odpadów niebezpiecznych.  

Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest należy do 

właściciela nieruchomości (Art. 11 Ustawy o odpadach z dn. 27 czerwca 1997roku - 

Dz. U. z dnia 13 sierpnia 1997 roku). Jednak poważną przeszkodą jest brak środków 

finansowych, co uniemożliwia większości właścicielom nieruchomości podejmowanie 

działań związanych z usuwaniem azbestu, który występuje między innymi w płytach 

eternitowych pokrywających dachy budynków. Jednym ze sposobów przyspieszenia 

przez mieszkańców procesu usuwania wyrobów zawierających azbest i jednocześnie 

zabezpieczenia środowiska przed zagrożeniem spowodowanym nieodpowiednim 

postępowaniem z odpadami zawierającymi azbest jest pomoc w sfinansowaniu ze 

źródeł zewnętrznych np. kosztów usuwania, transportu i unieszkodliwiania 

powstałych przy tym odpadów. 

 

5. Informacje o ilości i stanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy 
Krzywda 

 
5.1. Charakterystyka obszaru opracowania 

Gmina Krzywda położona jest w północno – zachodniej części województwa 

lubelskiego, jest jedną z jedenastu gmin powiatu łukowskiego. Graniczy od strony 

północnej z gminą Stanin (Powiat Łukowski), od strony południowo – wschodniej 

z gminą Adamów (Powiat Łukowski), od strony wschodniej z gminą Wojcieszków 

(Powiat Łukowski), od południowego - zachodu z gminami Nowodwór i Kłoczew 
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(Powiat Rycki), a od północnego - zachodu z gminą Wola Mysłowska (Powiat 

Łukowski)[Załącznik nr 1]. 

 Biorąc pod uwagę podział geofizyczny Polski, usytuowana jest na 

Wysoczyźnie Żelechowskiej, stanowiącej część Niziny Południowo - Podlaskiej. 

Region ten położony jest na terenie zlodowacenia środkowo – polskiego i obejmuje 

swym zasięgiem fragment wysoczyzny polodowcowej, rozciętej dolinami rzek: 

Bystrzyca, Cisownik, Struga, Wilga i Okrzejka. Na terenie gminy znajduje się obszar 

źródliskowy rzeki Mała Bystrzyca, odprowadzającej swe wody na południowy – 

zachód do dorzecza Tyśmienicy oraz rzeki Wilga odprowadzającej swe wody na 

zachód do dorzecza Wisły. 

 Obecnie Gmina Krzywda zajmuje obszar 16.096 ha, zamieszkiwany przez 10 

430 mieszkańców. W jej skład wchodzi 25 sołectw, wśród których największe to: 

Krzywda, Okrzeja, Huta Dąbrowa, Wola Okrzejska. 

Sieć osadnicza Gminy Krzywda tworzy 27 miejscowości zgrupowanych w 

25 sołectwach.  

Średnia gęstość sieci osadniczej wynosi ok. 67 osób na km2. Obszarami 

o największej koncentracji ludności i zabudowy są miejscowości: Huta Dąbrowa, 

Krzywda, Okrzeja i Wola Okrzejska.  

Rzeźba terenu gminy jest słabo urozmaicona, o wysokościach bezwzględnych 

wahających się od około 160 do 180 m n.p.m. Ma ona charakter zdenudowanej 

wysoczyzny, miejscami lekko falistej, przeciętej płytkimi dolinami niewielkich rzek. 

Ogólnie obszar jest nachylony w kierunku z zachodu na wschód.  

Gleby na obszarze gminy Krzywda wytworzyły się na utworach lodowcowych 

i polodowcowych, głównie na piaskach, torfach i murszach. Są one słabo 

zróżnicowane. Występują tu głównie bielice i pseudobielice oraz gleby brunatne 

wyługowane. W dolinach przeważają gleby torfowe i murszowo-torfowe oraz czarne 

ziemie zdegradowane. 

Gmina Krzywda jest regionem typowo rolniczym, posiadającym w 60 % gleby 

klasy V i VI. Głównym źródłem utrzymania znacznej części mieszkańców stanowi 

praca na roli, lub praca bezpośrednio związana z rolnictwem. Większe obszary gleb 

klasy III - IV koncentrują się we wsiach Radoryż Kościelny i Fiukówka, natomiast 
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gleby kI. V-VI we wsiach: Laski, Teodorów, Budki, Huta Dąbrowa, Huta Radoryska, 

Feliksin, Drożdżak. 

Oprócz gospodarstw rolnych w gminie funkcjonują również zakłady 

przemysłowe, wśród których największe to m. in.: Huta Szkła Gospodarczego  

″Dąbrowa″czy Zakład Dziewiarski ″Wadima″.  

Szata roślinna gminy jest dość zróżnicowana. Występują tu zbiorowiska leśne, 

wodne, nawodne, szuwarowe, łąkowe; torfowiskowe o charakterze zbiorowisk 

naturalnych i pół naturalnych. Dominujące typy siedliskowe lasów to bory świeże, 

bory mieszane świeże, lasy mieszane świeże. 

Gmina Krzywda znana jest z miejsca urodzin Henryka Sienkiewicza. 

W miejscowości Wola Okrzejska znajduje się Muzeum H. Sienkiewicza, a w Okrzei 

„Kopiec Henryka Sienkiewicza”. Na terenie gminy Krzywda znajduje się kilka 

obiektów wpisanych do Rejestru Zabytków. 

 
5.2. Ilość oraz stan wyrobów zawierających azbest na terenie gminy 

W miesiącu lutym i marcu 2008 roku, przeprowadzono inwentaryzację ilości 

jednorodzinnych budynków mieszkalnych, zabudowań gospodarczych, budynków 

wielorodzinnych, obiektów przemysłowych, obiektów oświatowych i ilości 

występujących na nich wyrobów zawierających azbest.  

Określenie ilości azbestu jest niezbędne dla opracowania Programu usuwania 

wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Krzywda oraz czasu jego realizacji. 

Program ten będzie podstawą dla pozyskiwania przez Gminę funduszy ze źródeł 

zewnętrznych na transport, składowanie i utylizację odpadów zawierających azbest. 

W toku prac nad inwentaryzacją stwierdzono, iż wyroby azbestowe na terenie 

Gminy Krzywdy to głównie eternit falisty i płaski pokrywający dachy budynków 

mieszkalnych, inwentarskich, gospodarczych, garaży oraz obiektów przemysłowych. 

Na podstawie zebranych informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu 

ich wykorzystania[Załącznik  nr 2] określono ilości oraz miejsca występowania takich 

wyrobów na terenie Gminy. Wynika z nich, iż na obszarze gminy znajduje się 

517 776 m2 wyrobów azbestowych. Największa ilość stanowią pokrycia dachowe 

usytuowane na budynkach w miejscowości Okrzeja. 

Zgromadzone dane przedstawia tabela 1. 
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Lp. Nazwa sołectwa Ilość wyrobów azbestowych[m2]

1 Orle Gniazdo 2 323 
2 Wielgolas 5 933 
3 Stary Patok 7 422 
4 Nowy Patok 7 381 
5 Laski 6 901 
6 Budki 13 157 
7 Kasyldów 11 276 
8 Feliksin 14 766 
9 Teodorów 10 143 

10 Ruda 6 431 
11 Gołe Łazy 10 166 
12 Szczałb 12 505 
13 Huta Radoryska 19 456 
14 Kożuchówka 14 264 
15 Podosie 14 590 
16 Drożdżak 21 910 
17 Cisownik 18 124 
18 Radoryż Kośćielny 16 580 
19 Fiukówka 17 050 
20 Zimna Woda 20 327 
21 Radoryż Smolany 20 375 
22 Wola Okrzejska 56 976 
23 Huta Dąbrowa 14 521 
24 Krzywda 50 163 
25 Okrzeja 125 036 

Razem 517 776 
Tabela 1. Ilość [m2] wyrobów azbestowych (płyt azbestowo-cementowych)na 

terenie Gminy Krzywda; Źródło: Urząd Gminy Krzywda  

 

 

Zebrane informacje przedstawiono również w formie graficznej [wykres 1]. 

Wykres przedstawia ilości [w Mg] wyrobów azbestowych w poszczególnych 

miejscowościach. 

 

 

 

 

 



 21

 

 

 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400[Mg]

O
rle

 G
ni

az
do

W
ie

lg
ol

as
St

ar
y 

Pa
to

k
N

ow
y 

Pa
to

k
La

sk
i

Bu
dk

i
Ka

sy
ld

ów
Fe

lik
si

n
Te

od
or

ów
R

ud
a

G
oł

e 
Ła

zy
Sz

cz
ał

b
H

ut
a 

R
ad

or
ys

ka
Ko

żu
ch

ów
ka

Po
do

si
e

D
ro

żd
ża

k
C

is
ow

ni
k

R
ad

or
yż

 K
oś

ći
el

ny
Fi

uk
ów

ka
Zi

m
na

 W
od

a
R

ad
or

yż
 S

m
ol

an
y

W
ol

a 
O

kr
ze

js
ka

H
ut

a 
D
ąb

ro
w

a
Kr

zy
w

da
O

kr
ze

ja

Ilość wyrobów azbestowych na terenie Gminy Krzywda

 
Rys 1. Ilość [Mg] wyrobów azbestowych (płyt azbestowo-cementowych)na 

terenie Gminy Krzywda; Źródło: Urząd Gminy Krzywda  

 

W toku badań stwierdzono, iż w przeważającej większości właściciele 

zinwentaryzowanych obiektów, zarówno mieszkalnych, jak również inwentarskich 

informowali o braku jakichkolwiek możliwości finansowych na zmianę pokrycia 

dachowego, co jest poważnym problemem i będzie barierą w realizacji Programu 

usuwania azbestu z terenu Gminy. 

Narzędziem wspomagającym proces inwentaryzacji była ankieta [Załącznik 

nr 2, Załącznik nr 3] przeprowadzona wśród właścicieli budynków jednorodzinnych 

służąca dokładnej analizie ilości wyrobów zawierających azbest. 
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W gminie Krzywdzie nie odnotowano zgłoszeń występowania „dzikich” wysypisk 

odpadów zawierających azbest. W gminie nie przewiduje się wzrostu ilości wyrobów 

zawierających azbest z uwagi na obecny całkowity zakaz ich stosowania. 

Ponieważ jednak dotychczas nie prowadzono zorganizowanego rejestru 

zutylizowanego azbestu, nie można określić dokładnej ilości usuniętych wyrobów. 

Dopiero przyjęcie i realizacja Programu umożliwią kontrolę tego zjawiska. 

 
6 Procedury dotyczące unieszkodliwiania odpadów azbestowych z terenu 

Gminy Krzywda 
 

6.1 Procedura odbioru i wywozu odpadów azbestowych 
 
 Obowiązki jednostek samorządu gminnego 

Jako jeden z obowiązków nałożony na gminę jest informowanie 
mieszkańców na temat negatywnych skutków oddziaływania azbestu na stan 
zdrowia mieszkańców oraz o możliwości usunięcia wyrobów zawierających azbest, 

co ma na celu skłonienie właścicieli nieruchomości do wypełnienia nałożonego na 

nich ustawowo obowiązku usunięcia wyrobów zawierających azbest do 2032 r. 

Gmina powinna więc zadbać, aby formularze, na podstawie których dokonywana ma 

być ocena stanu nieruchomości pod kątem obecności azbestu i stopnia jego zużycia, 

były dostępne w urzędzie. Gmina ma także służyć pomocą swoim mieszkańcom na 

temat wymaganych procedur usuwania, zabezpieczania, wywożenia i składowania 

azbestu. Informacje te powinny znaleźć się, na tablicach informacyjnych w jego 

budynku, ulotkach i plakatach, a także być przekazywane podczas spotkań 

z mieszkańcami oraz, na stronie internetowej. Gmina powinna  szukać    sojuszników    

swoich    działań    wśród    lokalnych    organizacji pozarządowych, dziennikarzy 

starając się zainteresować ich tematyką azbestu, szczególnie w skali regionu, oraz 

służąc informacjami na temat jego usuwania tak, aby wzmacniać prowadzone przez 

siebie działania informacyjno-edukacyjne. 

Kolejnym obowiązkiem nałożonym na gminę jest inwentaryzacja wyrobów 
zawierających azbest na terenie gminy. Informacje podawane przez właścicieli 

nieruchomości zbierane są w postaci wypełnionych arkuszy „Oceny stanu 

i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" 
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[Załącznik nr 2]. Na ich podstawie jest sporządzony zbiorczy wykaz obiektów 

zawierających azbest, wg trzech grup pilności, w zależności od stopnia zagrożenia. 

Oprócz zbierania informacji od prywatnych właścicieli nieruchomości, gmina 

dokonuje oceny stanu nieruchomości, których sama jest właścicielem. 

Opracowanie sprawozdania dotyczącego stanu i możliwości 
bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. Informacje zebrane 

na podstawie arkuszy ocen powinny być przekazywane raz w roku do właściwego 

urzędu nadzoru budowlanego w powiecie. Sprawozdania mają być sporządzone - 

podobnie do zbiorczego wykazu obiektów zawierających azbest -według trzech grup 

pilności. 

 Obowiązki właścicieli, zarządców lub użytkowników nieruchomości 

Właściciel nieruchomości ma obowiązek kontrolować stan wyrobów 
zawierających azbest znajdujących się w obiektach, urządzeniach budowlanych, 

urządzeniach przemysłowych. Sporządzać i przedkładać organowi nadzoru 
budowlanego ocenę stanu i dokumentacje miejsca zawierającego azbest. 

Użytkownik jest zobowiązany do usunięcia wyrobów zawierających azbest 

zakwalifikowanych zgodnie z oceną do wymiany na skutek nadmiernego zużycia 

wyrobu lub jego uszkodzenia. Kolejnym obowiązkiem jest sporządzanie (corocznie) 

aktualnych informacji o: 

- wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania;  
- wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zastało zakończone. 

Właściciel nieruchomości ma obowiązek zgłoszenia właściwemu organowi 
architektoniczno-budowlanemu prac polegających na zabezpieczaniu lub 

usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z przepisami budowlanymi. 

 
 Obowiązki   wykonawców   prac   polegających   na   zabezpieczeniu   

i   usuwaniu wyrobów zawierających azbest: 
· uzyskanie pozwolenia, decyzji zatwierdzającej program gospodarowania 

odpadami niebezpiecznymi albo złożenie organowi informacji o wytwarzanych 

odpadach oraz o sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, 

· przeszkolenie przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników i osób 

kierujących lub nadzorujących, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
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zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz w zakresie przestrzegania 

procedur dotyczących bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi 

azbest, 
· opracowanie przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu prac usuwania 

wyrobów zawierających azbest, obejmującego w szczególności: 

- identyfikację azbestu w przewidzianych do usunięcia materiałach, na 

podstawie udokumentowanej informacji od właściciela lub zarządcy obiektu 

albo też na podstawie badań przeprowadzonych przez akredytowane 

laboratorium, 

- informacje o metodach wykonywania planowanych prac, 

- zakres niezbędnych zabezpieczeń pracowników oraz środowiska przed 

narażeniem na szkodliwość emisji azbestu, w tym problematykę określoną 

przepisami dotyczącymi planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- ustalenie niezbędnego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu 

powietrza; 

- posiadanie niezbędnego wyposażenia technicznego i socjalnego 

zapewniającego prowadzenie określonych planem prac oraz zabezpieczeń 

pracowników i środowiska przed narażeniem na działanie azbestu, 
- zgłoszenie prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów 

zawierających azbest z obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji 

przemysłowej, właściwemu organowi nadzoru budowlanego oraz 

właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy. 

· zapewnienie warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest z 

miejsca ich występowania w sposób określony w § 8 rozporządzenia Ministra 

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

sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 

zawierających azbest, złożenie właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub 

zarządcy nieruchomości, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej  lub 

innego miejsca zawierającego azbest, pisemnego oświadczenia o prawidłowości 

wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem 

właściwych przepisów technicznych i sanitarnych. 

 

Demontaż pokryć azbestowo - cementowych jest ściśle regulowany przepisami 

prawnymi. Według obowiązującego prawa prace polegające na usuwaniu lub 
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naprawie wyrobów zawierających azbest mogą być wykonywane wyłącznie przez 

wykonawców posiadających odpowiednie wyposażenie techniczne do prowadzenia 

takich prac oraz zatrudniających pracowników przeszkolonych w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy usuwaniu i wymianie materiałów zawierających 

azbest. 

Prace związane z usuwaniem azbestu lub wyrobów zawierających azbest 

muszą być prowadzone w taki sposób, aby wyeliminować uwalnianie azbestu lub co 

najmniej zminimalizować pylenie do dopuszczalnych wartości stężeń w powietrzu 

regulowanych przepisami szczególnymi. Zapewnienie powyższego wymaga: 

- nawilżania wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem lub 

demontażem i utrzymywania w stanie wilgotnym przez cały czas pracy, 

- demontażu całych wyrobów (płyt, rur, kształtek) bez jakiegokolwiek 

uszkadzania (łamanie, kruszenie, cięcie, szlifowanie itp.), tam gdzie jest to 

technicznie możliwe, 

- odspajania materiałów trwale związanych z podłożem przy stosowaniu 

wyłącznie narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych, wyposażonych 

w miejscowe instalacje odciągające powietrze. 

 
6.2 Bieżący monitoring realizacji programu i okresowe raportowanie 

 
Elementem zarządzania Programem jest jego systematyczne monitorowanie. 

W tym celu powołana zostanie Komisja ds. monitoringu realizacji Programu. 

W ramach działań monitoringowych określone zostaną zmiany ilości wyrobów 

zawierających azbest w Gminie w kolejnych latach realizacji Programu, tj.: ilości 

usuniętych i unieszkodliwionych w danym roku odpadów zawierających azbest; ilości 

wyrobów azbestowych pozostałych jeszcze do usunięcia. Monitorowanie 

i raportowanie Programu zostanie zsynchronizowane z raportowaniem Gminnego 

Planu Gospodarki Odpadami. Komisja będzie przedkładała Radzie Gminy co 2 lata 

(lub corocznie) raport przedstawiający wyniki realizacji Programu. 

 

Okresowa weryfikacja i aktualizacja Programu 

Realizacja Programu jest procesem długofalowym, w związku z tym zakłada się 

jego aktualizację celem dostosowania do zmieniających się warunków prawnych, 

finansowych i możliwości realizacyjnych. Należy zaznaczyć, że Program powinien 



 26

być realizowany przez istniejące struktury samorządu gminnego i nie powodować 

tworzenia nowych stanowisk w administracji. Nieodzownym elementem 

wspierającym założenia Programu będzie także współpraca z organizacjami 

pozarządowymi oraz mediami. Według KPUA do zadań szczebla lokalnego 

(samorządu gminnego) należy: 

• uwzględnienie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w gminnych 

planach gospodarki odpadami, 

• współpraca   z   lokalnymi   mediami   celem   rozpowszechniania   informacji 

dotyczących zagrożeń powodowanych przez azbest oraz wyroby z azbestem 

• przygotowanie   wykazów   obiektów   zawierających   azbest   oraz   rejonów 

występującego narażenia na ekspozycję azbestu, 

• przygotowywanie   rocznych   sprawozdań   finansowych   z   realizacji   zadań 

Programu; 

 

Do zadań Rady Gminy należy przyjmowanie rocznych sprawozdań rzeczowo - 

finansowych z realizacji zadań Programu oraz zatwierdzanie harmonogramu 

rzeczowo - finansowego na rok następny (lub na kolejne 2 lata). 

 
6.3 Uczestnicy programu 

Program usuwania azbestu skierowany jest do wszystkich właścicieli 

nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Krzywda, ze szczególnym 

naciskiem na te nieruchomości, które pokryte są wyrobami zawierającymi azbest, tj. 

popularnym eternitem. Przewiduje się, że zainteresowanie programem będzie 

wzrastać stopniowo z roku na rok, w miarę prowadzenia edukacji w zakresie 

zagrożeń związanych z eksploatacją azbestu. 

Założono, ze w programie uczestniczyć będą zarówno te osoby, które 

program realizują, jak również te, które uczestniczą w programie. 

Realizatorami programu będą: 

· Referat Gospodarki Komunalnej i Gruntów Urzędu Gminy w Krzywdzie, 

· Gminny Zespół Oświatowy 

· radni i sołtysi  

Przewidywani uczestnicy programu: 

· właściciele nieruchomości, 
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· przedsiębiorcy, 

· jednostki ochotniczych straży pożarnych. 

7. Finansowe aspekty realizacji programu 

Koszt usunięcia i unieszkodliwienia potencjalnych odpadów azbestowych 

z obszaru Gminy Krzywda określono wg założeń przyjętych do obliczeń 

w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na 

terytorium Polski" (KPUA) przyjętego przez RM 14.05.2002r. i przy uwzględnieniu 

średnich cen rynkowych (na podstawie analizy cen firm z kraju, w tym z regionu). 

Ponadto do obliczeń przyjęto dane wg KPUA, tj.: średnia masa 1 m2 płyty 

azbestowo-cementowej 11 kg, średnia objętość 1 tony składowanych odpadów 

azbestowych 0,82 m3. 

W celu ustalenia kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest uzyskano 

informację od kilkunastu firm posiadających zezwolenia na odbiór i transport tego 

typu odpadów. Pod uwagę wzięta została cena demontażu wyrobów zawierających 

azbest, pakowanie, transport i unieszkodliwianie na najbliższym składowisku. Płyty 

azbestowo - cementowe: 

• średni koszt demontażu wynosi: 11 zł/m2; 

• średni koszt transportu wynosi: 4 zł/m2; 

• średni koszt unieszkodliwiania wynosi: 15 zł/m2; 

• średni      koszt     łącznie      (demontażu,      odbioru,      transportu      

i unieszkodliwiania): 30 zł/m2; 
Koszt łączny usunięcia (demontażu i transportu) oraz unieszkodliwienia 
(składowania) odpadów azbestowych z terenu gminy Krzywda szacuje się na 
15 533 280 zł :  

■    płyty azbestowo - cementowe: 

517 776 m2 x 30 zł/m2 = 15 533 280 zł 

Usuwanie azbestu i wyrobów go zawierających jest kosztownym 

przedsięwzięciem. Według danych z 2007r. demontaż, transport i unieszkodliwianie 

1 Mg odpadów zawierających azbest to wydatek rzędu 1100 - 1300 zł. Koszt łączny 
usunięcia (demontażu i transportu) oraz unieszkodliwienia (składowania) 
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odpadów azbestowych z terenu Gminy Krzywda, na podstawie 
przeprowadzonej inwentaryzacji szacuje się na kwotę 15 533 280  zł. Zakładając 

realizację Programu do roku 2032, roczny koszt kształtuje się na poziomie około 647 
220 zł. 

Usuwanie i wymiana wyrobów zawierających azbest jest zadaniem 

długotrwałym ze względu na dużą ilość wyrobów, a także wysokość potrzebnych 

środków finansowych. Zadanie usuwania wyrobów, instalacji zawierających azbest, 

które stanowią potencjalne odpady azbestowe przewidziane jest zgodnie 

z „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terytorium 

Polski" do zrealizowania do roku 2032. „Program..." ten zakłada, iż właściciele 

obiektów, wyrobów zawierających azbest powinni dokonać usuwania 

i unieszkodliwiania tych wyrobów na własny koszt. 

Planuje się, iż na terenie Gminy Krzywda wyroby zawierające azbest będą 

sukcesywnie usuwane w zależności od zużycia, wykonania ich konserwacji oraz 

zabezpieczenia w okresie 2008 - 2032 r. Z uwagi na wysoki koszt usuwania 

i unieszkodliwiania odpadów azbestowych istotne jest dofinansowanie przedsięwzięć 

związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych, podejmowanych przez osoby 

fizyczne, m.in. ze środków publicznych oraz środków pomocowych Unii Europejskiej. 

Dodatkowo udzielenie wsparcia finansowego może nastąpić ze środków WFOSiGW, 

oraz GFOŚiGW. 

W przypadku pozyskania ww. środków - Urząd Gminy w Krzywdzie w drodze 

przetargu wyłoni firmę specjalistyczną posiadającą odpowiednie zezwolenia, która 

wykona usługę w zakresie: demontaż, odbiór, transport do miejsca składowania, 

a cenę za składowanie na składowisku odpadów azbestowych wkalkuluje w cenę 

usługi.  

Decyzja odnośnie udzielenia dofinansowania przez Gminę mieszkańcom, jej 

wysokości, sposobu udzielenia, rozwiązania w zakresie usuwania wyrobów 

zawierających azbest będzie ostatecznie uzależniona od pozyskania środków, 

możliwości w zakresie udzielenia środków własnych przez Urząd Gminy. Wskazane 

byłoby przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Gminy zainteresowanymi 

usuwaniem wyrobów azbestowych. Płyty azbestowo - cementowe: 

 średni koszt demontażu wynosi: 11 zł/m 

 średni koszt transportu wynosi: 4 zł/m 

 średni koszt unieszkodliwiania wynosi: 15 zł/m 
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Koszt w rozbiciu na poszczególne etapy (demontaż, transport 
i unieszkodliwianie): 

 demontaż: 

517 776 m2 x 11 zł/m2 = 5 695 536 zł 
 transport: 

517 776 m2 x 4 zł/m2 = 2 071 104 zł 
 unieszkodliwianie: 

 517 776 m2 x 15 zł/m2 = 7 766 640 zł  
Razem: 

517 776 m2 x 30 zł/m2 = 15 533 280 zł 
 

Rozwiązania możliwe do zastosowania w zakresie dofinansowania 
usuwania wyrobów azbestowych dla mieszkańców Gminy 

Uwzględniając podział kosztów w zakresie usuwania wyrobów azbestowych 

z terenu Gminy Krzywda przyjęto następujące założenie: 

 Koszty właścicieli - w zakresie demontażu płyt azbestowo-cementowych 

i transportu: 

517 776 m2 x 15 zł/m2 = 7 766 640 zł  
 Koszty Urzędu Gminy poniesione za unieszkodliwianie: 

517 776 m2 x 15 zł/m2 = 7 766 640 zł  
Powyższe koszty - łączne dla okresu 2008 - 2032 r. 

 

Przy ww. założeniach, właściciel nieruchomości posiadający 100 m2 pokrycia 

dachowego eternitowego w zabudowie niskiej musi liczyć się z następującymi 

kosztami (odbioru, transportu): 15 zł/m2 x 100 m2 = 1500 zł 
Natomiast Urząd Gminy za unieszkodliwianie 100 m2 eternitu poniósłby koszty: 

15 zł/m2 x 100 m2 = 1500 zł 
Właściciele nieruchomości muszą wziąć pod uwagę również dodatkowe koszty 

własne związane z zakupem i założeniem nowego pokrycia dachowego. 
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8. Harmonogram realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy na lata 2007 - 2032 

 

Lp. Zadania Termin 
realizacji 

1. Opracowanie „Programu usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest dla gminy" 

2008 r. I 
kwartał 

2. Działania informacyjno - edukacyjne 2008 - 2032 r. 

2.1 Zorganizowanie spotkań z mieszkańcami, którzy zgłosili posiadanie 
wyrobów zawierających azbest, informacja na temat 
zarejestrowanych firm  posiadających   zezwolenie   na   zbieranie   
i   transport   odpadów zawierających azbest. 

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

2008 r. II 
kwartał 

2.2 Zbieranie informacji o zamiarach mieszkańców w sprawie wymiany 
eternitu. 

2008 - 2032 r. 
III kwartał 
każdego roku 

2.3 Inne działania informacyjno - edukacyjne m.in.: informacja w 
lokalnej prasie, na stronie internetowej gminy, ogłoszenia w UG, na 
tablicach ogłoszeń, ulotki, informowanie mieszkańców w Urzędzie 
Gminy, zajęcia w szkołach) 

2008 - 2032 r. 

3. Coroczna aktualizacja bazy danych dotyczącej ilości azbestu i 
wyrobów zawierających azbest na terenie gminy 

2008 - 2032 r. 
I-II kwartał 

4. Powołanie Komisji ds. monitoringu realizacji Programu. 2008 r. I-
II kwartał 

4.1 Monitorowanie realizacji Programu 2008 - 2032 r. 

5. Ogłaszanie przetargów na przewoźnika i wyłonienie wykonawcy 
zadania -   Firmy   specjalistycznej,  posiadającej   odpowiednie   
zezwolenia  na wykonywanie usług w zakresie:  demontażu, 
odbioru, transportu na składowisko odpadów zawierających azbest 

2009 r. 

 



 31

6. Demontaż     wyrobów     zawierających     azbest,     odbiór     

odpadów zawierających azbest (płyty azbestowo - cementowe) z 

nieruchomości osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, 

jednostek budżetowych, zakładowych   i   innych;   transport   i   

unieszkodliwianie   odpadów zawierających azbest 

2009-2032 r. 

7. Założenie i prowadzenie rejestru wniosków i ich realizacja zgodnie 

z zachowaniem kolejności złożenia 

2008 - 2032 r. 

8. Pozyskiwanie funduszy na realizację Programu 2009 - 2032 r. 

9. Raporty okresowe z realizacji Programu - w ramach raportowania 

Gminnego Planu Gospodarki Odpadami - przedstawiane Radzie 

co 2 lata* / lub 

co 1 rok 
10. Aktualizacja Gminnego Planu Gospodarki Odpadami z 

uwzględnieniem zadań  dotyczących  odpadów zawierających  

azbest  wynikających  z Programu usuwania azbestu 

2009 r. 

Tabela 2. Harmonogram realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Krzywda na lata 2008-2032. 
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Spis tabel: 
Tabela 1. Ilość [m2] wyrobów azbestowych (płyt azbestowo-cementowych)na 

terenie Gminy Krzywda; Źródło: Urząd Gminy Krzywda  

Tabela 2. Harmonogram realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Krzywda na lata 2008-2032. 

 
Spis rysunków: 

Rys 1. Ilość [Mg] wyrobów azbestowych (płyt azbestowo-cementowych)na 

terenie Gminy Krzywda; Źródło: Urząd Gminy Krzywda  

 
Spis załączników: 

Załącznik   1. Lokalizacja gminy Krzywda na tle województwa oraz powiatu 

Załącznik 2. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów 

zawierających azbest 

Załącznik 3. Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich 

wykorzystywania 

Załącznik 4. Wykaz podmiotów (firm) posiadających zatwierdzone programy  

gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest 
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Załącznik 1. Lokalizacja gminy Krzywda na tle województwa oraz powiatu 
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Załącznik 2.  
  

OCENA 

stanu możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest 

 

Miejsce/ obiekt/ urządzenie budowlane /instalacja przemysłowa:  

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

Adres miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej: 

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

Pomieszczenie:…………………………… 

Rodzaj/nazwa wyrobu 1)................................... 

Ilość wyrobów(m2,tony)2………………… 
 

Grupa/Nr Wyrób - rodzaj Ocena Przyjęta ; 
punktacja 

I.            Sposób zastosowania azbestu 

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

2. Tynk zawierający azbest  30 

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

 20 

4. Pozostałe wyroby z azbestem  10 

II.     /--'Rodzaj azbestu 

5. Azbest chryzotylowy  5 

6. Inny azbest (np. krokidolit)  15 

III.            Struktura powierzchni wyrobu z azbestem 

7. Rozluźniona (naruszona) struktura 
Włókien 

 30 

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

 10 

9. Pomalowana i nieuszkodzona powłoka zewnętrzna  0 

IV.           Stan zewnętrzny wyrobu z azbestem 

10. Duże uszkodzenia  303) 

   11. Małe uszkodzenia  10 4) 
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UWAGA; podkreślić należy tylko jedną pozycję w grupie, jeśli wystąpi więcej niż jedna, 
podkreślić należy najwyższą punktację. Zsumować ilość punktów, ustalić ocenę końcową i 
stopień pilności. 

 

 

 

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

Oceniający nazwisko i imię  Właściciel /Zarządca 

………………………….………………… 

Adres 

i 

data ....................................  

1) Według klasyfikacji wyrobów przyjętych w sprawozdaniu rocznym - załącznik nr 2 do 
rozporządzenia 
Ministra Gospodarki, Pracy j Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań w 
zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub 
urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876). 
2) Zgodnie  z  inwentaryzacją i  sprawozdaniem   rocznym  -  §   7  wymienionego  w  odnośniku   1 

rozporządzenia. 
3) Duże uszkodzenia - widoczne pęknięcia lub ubytki na powierzchni równej lub większej niż 3 % 

powierzchni wyrobu. 
4) Małe uszkodzenia - brak widocznych pęknięć, a ubytki na powierzchni mniejszej niż 3 % 

powierzchni 
wyrobu. 
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Załącznik 3. 
 

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1' I MIEJSCU ICH 

WYKORZYSTYWANIA 

1. Miejsce, adres 

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

2. Właściciel/zarządca/użytkownik . 

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

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

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

4. Nazwa, rodzaj wyrobu2'...........................  
 

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

6. Przydatność do dalszej eksploatacji4- ............................................. 

7. Przewidywany termin usunięcia wyrobu: 
 

a) okresowej wymiany z tytułu zużycia wyrobu5)............................. 

b) całkowitego usunięcia niebezpiecznych materiałów i substancji 

8. Inne istotne informacje o wyrobach  ............................................  
 

 

……………………………………….. 

(podpis) 

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

 

Objaśnienia: 
*'      Niepotrzebne skreślić. 
1)     Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % 

azbestu. 2>     Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą 
klasyfikację: 

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

tektura. 3)     Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, pomiar z natury). 
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Załącznik 4 
 

WYKAZ PODMIOTÓW (FIRM) POSIADAJĄCYCH ZATWIERDZONE 
PROGRAMY GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI 

ZAWIERAJĄCYMI AZBEST 

(Zakłady uprawnione do wykonywania prac remontowo-budowlanych na terenie Powiatu 

Łukowskiego, w trakcie których powstają odpady niebezpieczne zawierające azbest) 
 

Lp Nazwa firmy Adres Nr decyzji, ważna do 

1. Firma Handlowo - 

Budowlana „ELBUD" 

ul. Wiatraki 1, 
21-400 Łuków 

ROS.7638-14/2007-14z 
dnia 01.12.2007r., ważna 
do30.09.2013r. 

2. „NOWBUD" 

J. Nowak - A. Nowak, Spółka 

ul. Łapiguz 110B 
21-400 Łuków 

ROS.7638-4/2007-2 z 
dnia 8.03.2007r., ważna 
do 16.02.2016r. 

3. „GRESBUD" 
Grzegorz Kasianiuk 

ul. Związkowa 10, 
21-148 Lublin 

ROS.7638-l/2007-14z 
dnia 31.01.2007r., ważna 
do 25.01.2017r. 

4. F.H.U. „TAMEX" 
Jakub Kożuchowski 

Szczygły Górne 6, 
21-400 Łuków 

ROS.7638-23/2006-14z 
dnia 17.11.2006r, ważna 
dol0.11.2016r. 

5. „H*-BUD" 
Goławski Ireneusz 

ul. Kleeberga 15, 21-
411 Woj cieszków 

ROS.7638-12/2006-14z 
dnia 10.05.2006r, ważna 
do 28.04.2016r. 

6. Przedsiębiorstwo Usługowo -

Handlowe „WA-PIS" 

Stanin 125, 
21-422 Stanin 
woj. lubelskie 

ROS.7638-7/2006-14z 
dnia 08.05.2006, ważna 
do 24.04.2016r. 

7. Zakład Robót Brukarskich 

„POLBRUK" 

Świdry 90, 21-
400 Łuków 

ROS.7638-l/2006-16z 
dnia 08.05.2006r., ważna 
do25.04.2016r. 

8. F.P.H. „RAMAR" 
Rafał Mariusz Gajowy 

ul. Wojska Polskiego 

39, 

ROS.7638-5/2006-14z 
dnia 03.04.2006r., ważna 
do 27.03.2016r. 

9. Zakład Remontowo - 

Budowlany 
K i i J ki i k

ul. Kwiatowa 5, 
08-110 Siedlce 

ROS.7638-4/05 z dnia 
02.05.2005r., ważna do 
04.05.2015r. 

10. ZAKŁAD USŁUG 
BUDOWLANYCH 

Grzegorz Czarnocki 

Żabokliki 120, 
08-110 Siedlce 

ROS.7626-2/05 z dnia 
27.02.2005r., ważna 
do27.02.2015r. 

 


