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 Osoby fizyczne – sporządzenie informacji wg wzoru  
dla wójta/burmistrza/prezydenta miasta dotyczącej wykorzystywania wyrobów 
zawierających azbest oraz ich inwentaryzacji  

 Osoby prawne - sporządzenie informacji wg wzoru dla wojewody dotyczącej 
wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz ich inwentaryzacji 

 Wszyscy – sporządzenie „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania 
wyrobów zawierających azbest” wg wzoru w dwóch egzemplarzach: 

 przekazanie Oceny powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego do 30-
tu dni od dnia jej sporządzenia 

 dołączenie Oceny do dokumentacji budynku, instalacji, urządzenia 
przemysłowego lub terenu. 

W praktyce należy przyjąć jedyne słuszne  sprawdzone założenie –  

Służby Ochrony Środowiska przed opracowaniem 
Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów  Zawierających 
Azbest  - dokonują inwentaryzacji szczegółowej 

 



 Obowiązek zabezpieczania i sukcesywnego usuwania 

wyrobów zawierających azbest ciąży  

na właścicielach nieruchomości, na terenie której 

się znajdują. 

 



 Inspekcja Nadzoru Budowlanego  
 gromadzi „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów 

zawierających azbest” i przekazuje roczną informację do Głównego Urzędu 
Nadzoru Budowlanego 

 kontrola przestrzegania prawa budowlanego 

 Inspekcja Ochrony Środowiska 

 kontrola przestrzegania prawa ochrony środowiska i ustawy  
o odpadach 

 Wojewodowie (po 31.12.2007r. Marszałkowie Województw) 

 prowadzenie rejestru rodzaju, ilości oraz miejsc występowania substancji 
stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska  
(w tym azbestu) przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast w oparciu 
o informacje przekazywane przez właścicieli, zarządców lub użytkowników 
miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające 
azbest 

 Państwowa Inspekcja Pracy 

 kontrola przestrzegania przepisów BHP 

 



 



Powierzchnia eternitu  na 

budynkach mieszkalnych  w 

zarządzie miasta !!!! 

Powierzchnia eternitu  na 

budynkach mieszkalnych w 

zarządzie  innych  

podmiotów – spółdzielnie 

LZWN !!! 

Powierzchnia eternitu na 

budynkach 

I obiektach przemysłowych 

Powierzchnia eternitu 

wbudowanego w połączenia 

międzyokienne w 

budynkach mieszkaniowych 

wielorodzinnych 

Powierzchnia eternitu 

wbudowanego w ściany i 

połączenia międzyokienne 

w obiektach użyteczności 

publicznej i przemysłowych 



 ok.98% masy wszystkich wyrobów to płyty 
azbestowo-cementowe: faliste i płaskie, stanowiące 
pokrycia dachowe domów mieszkalnych i budynków 
gospodarczych  
oraz budynków użyteczności publicznej. 

 
 ok.2% to rury i złącza azbestowo-cementowe 

wykorzystywane w instalacjach wodociągowo-
kanalizacyjnych i jako zsypy w blokach  
oraz sznur i tektura stosowane do izolacji termicznej. 

 



Przyjmując szacunkowe  wyliczenie oraz przeprowadzone 

obserwacje można przyjąć założenie podziału ilości eternitu i 

materiałów zawierających azbest; 

 W obiektach należących do osób fizycznych znajduje się 

ok.25 - 35% wszystkich wyrobów  jakie będą 

zinwentaryzowane przez służby miejskie podległe 

Prezydentowi Miasta 

 Użytkownikami największej ilości wyrobów zawierających 

azbest wśród osób prawnych są spółdzielnie mieszkaniowe. 

 



 Są to prawie wyłącznie płyty azbestowo-cementowe: faliste i 

płaskie, stanowiące pokrycia dachowe domów mieszkalnych i 

budynków gospodarczych. 

 Do dnia 31.03.2008r. informacje o rodzaju, ilości i miejscu 

występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie 

dla środowiska przedłożyło można przypuszczać nie wielu 

właścicieli nieruchomości.  

 Służby Ochrony Środowiska nie są zorientowane o ilości oraz 

nielegalnym zagospodarowywaniu produktów zawierających 

azbest, brak publikacji i informacji co do rodzaju i ilości. 



Na podstawie złożonych informacji szacuje się, że w budynkach 

jednorodzinnych i gospodarczych znajduje się: 

 

  22.500 – 32.800 m2 

   

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Eternit_5.jpg


Na podstawie  ocen szacunkowych i obserwacji szacuje się, 

że w budynkach i instalacjach użytkowanych 

przez zarządców nie będącymi osobami fizycznymi występuje: 

około 29.600 m2 o ilości wystarczy popatrzeć na pomieszczenia 

magazynowe i gospodarcze  Kujawskich Zakładów 

Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego przy ul. Wienieckiej. 

Prawda jakie smaczne ketchupy i dżemy produkują, tylko jedno 

pytanie ; 

  Jest w nich azbest czy nie , kto potrafi odpowiedzieć 

jednoznacznie. 





 

 Ile jeszcze takich dachów zdobiących nasze miasto 

widzimy? 

 Czy nie lepiej zamiast marzyć o porcie na obniżającym 

się korycie Wisły, podjąć trud i wysiłek zlikwidować 

jedną z najgorszych trucizn mieszkańsców 



Warunkiem uzyskania pomocy finansowej  

jest zakończona inwentaryzacja. 

 

 Środki krajowe (w gestii MOŚ): 

 Narodowy, Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 Środki samorządowe 

 Powiatowy, Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej 

 



 Uchwałą Nr …….. z dnia …….Rady Miasta Włocławek    

   został przyjęty „Program usuwania wyrobów zawierających azbest 

dla Gminy Miasta Radomia na lata …………”  

   tak powinie się zaczynać akt prawny miejscowego prawa 

stanowionego dotyczący usuwania azbestu z życia mieszkańców. 

Tak  powinien być kontynuowany  program 

 Zgodnie z Zarządzeniem Nr. ….. Prezydenta Miasta Włocławek 

    z dnia ……. w sprawie zasad dofinansowania ze środków 
Gminnego  i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej  we  Włocławku, właściciele nieruchomości 
mogą ubiegać się o dotację do przedsięwzięć polegających na 
usuwaniu wyrobów zawierających azbest. 

 



 

 

 80% kosztów poniesionych na demontaż, transport i utylizację 

wyrobów azbestowych 

 Dofinansowanie do 1Mg usuniętych wyrobów nie może 

przekroczyć 1400 zł 

 



 Przytoczonych poniżej przykładów proszę w żadnym 
przypadku nie traktować jako działania 
zaplanowane i zrealizowane, jest to tylko przykład 
jak powinno być: 
 



 W 2006 r. udzielono dotacji z GFOŚ i GW w 
wysokości 118.000 zł na usunięcie ok. 100 Mg 
azbestu (21wniosków). 

 Na 2007 rok zarezerwowano środki finansowew 
wysokości 300 000zł, w tym: 50 000zł dla jednostek 
sektora finansów publicznych, 250 000 zł dla 
jednostek niezaliczanych do sektora finansów 
publicznych 

- planowana ilość usuniętych wyrobów azbestowych  –
ok.160Mg, ilość  złożonych wniosków 43 

 Planowana wysokość środków finansowych na 
2008r.  -300 000zł 



 Jak sytuacja wygląda na dzień dzisiejszym pozwolą 

państwo, że nie będę komentował, zainteresowani 

znają, dzieje Programu Usuwania azbestu na 

terenie Miasta Gminy Włocławek.    

 Przytoczone  powyżej przykłady potraktuję  jako 

pobożne życzenie, żeby wszyscy zainteresowani tak 

mogli powiedzieć za dwa lata o działalności władz 

samorządowych. 

 



 Na poziomie wojewódzkim wspieranie realizacji zadań wymienionych 

w Programie usuwania azbestu zajmuje się Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 Istnieje możliwość dofinansowania: 

 Budowy, rozbudowy i modernizacji składowisk odpadów 

niebezpiecznych zawierających azbest 

 Wymiany odcinków sieci wodociągowych azbestowo – cementowych 

 Edukacji ekologicznej (seminaria, kampanie, wydawnictwa) 

 Usuwania i unieszkodliwiania azbestu w oparciu  

o „Regulamin dofinansowania ze środków WFOŚiGW zadań z 

zakresu usuwania azbestu”. 

 



 

 Po pierwsze - mieszkańcy miasta Włocławek  powinny 

uzyskać wyczerpujące informacje i  pomoc w Wydziale 

Ochrony Środowiska  i Rolnictwa Urzędu Miejskiego we 

Włocławku ul. 3-go Maja 17 

 Po drugie – pełna informacja z programem powinna być 

dostępna na stronie internetowej miasta pod adresem 

 e-mail: www.wloclawek.pl 

 



 Starostwo Powiatu Włocławek 

 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 

 Państwowa Inspekcja Pracy 

 Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska 

 Delegatura Urzędu Wojewódzkiego 

 Delegatura Urzędu Marszałkowskiego 

 Krajowa baza danych –  

 e-mail www.bazaazbestowa.pl 
 



 

 

 

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 

 


