
Uchwała Nr XIX/123/2008 z dnia 12 listopada 2008  r.

w sprawie przyjęcia Programu Usuwania Azbestu

i Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Żyrzyn

uchylona przez uchwałę Nr XXX/192/2014 z dnia 12 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 18 ust. 1 i art.

84 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Środowiska (Dz. U.

z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami) oraz art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 27

kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zmianami) -

Rada Gminy, działając na wniosek Wójta, po zapoznaniu się z opinią Komisji

Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, a także po zasięgnięciu

opinii Zarządu Powiatu Puławskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest dla

Gminy Żyrzyn w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Lubelskiego.
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1.  Wprowadzenie 

 

Mając na celu realizację polityki ekologicznej państwa Wójt Gminy śyrzyn zlecił 

opracowanie „Gminnego programu  usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla 

Gminy śyrzyn na lata 2008 - 2032”. Dokument ten opracowany został na podstawie 

„Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium 

Polski” przyjętego przez Radę Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2002 

roku.  

Program ten zakłada usunięcie  wszystkich wyrobów zawierających azbest 

znajdujących się na terytorium Polski do 2032 r. Dokument ten nakłada na wójta gminy 

obowiązek uwzględniania usuwania azbestu i jego produktów w gminnych planach 

gospodarki odpadami, współpracy z lokalnymi mediami (rozpowszechnianie informacji o 

wpływie azbestu na człowieka i środowisko), jego inwentaryzację oraz przygotowywanie 

rocznych sprawozdań z zadań zrealizowanych w opracowaniu. 

Wójt Gminy śyrzyn zlecił opracowanie „Gminnego programu usuwania azbestu i 

wyrobów zawierających azbest dla gminy śyrzyn na lata 2008 - 2032” na rzecz Biura 

Projektowo-Doradczego EKOPROFIL z siedzibą ul. Nałkowskich 104/6a, 20-470 Lublin. 

Program ten został opracowany zgodnie z wymaganym zakresem. W opracowaniu tym 

przedstawiono: 

- podstawę prawną opracowania, 

- charakterystykę gminy, 

- ilości i jakość wyrobów zawierających azbest na terenie gminy, 

- harmonogram realizacji programu, 

- źródła finansowania.  

 

2. Cel i zadania programu 

 

Cel programu: 

� oczyszczenia obszaru gminy z azbestu przez usunięcie wyrobów zawierających 

azbest, 

� wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców gminy 

spowodowanych azbestem oraz ustalenie koniecznych do tego uwarunkowań, 

� sukcesywna likwidacja oddziaływania azbestu na środowisko,  



� wdroŜenie przepisów prawnych oraz norm postępowania z wyrobami 

zawierającymi azbest, 

� pomoc finansowa mieszkańcom gminy w realizacji kosztownej wymiany płyt 

cementowo – azbestowych zgodnie z przepisami prawa. 

 

Zadanie programu: 

 

� określenie ilości wyrobów azbestowych oraz ich rozmieszczenie na terenie 

gminy, 

� szacunkowe obliczenie kosztów usuwania płyt azbestowo – cementowych, 

� propozycje odnośnie udzielenia przez samorząd gminy śyrzyn pomocy 

mieszkańcom w realizacji programu, 

� edukacja mieszkańców gminy na temat szkodliwości azbestu oraz sposobów jego 

usuwania i unieszkodliwiania. 

 

3.  Informacje ogólne o azbeście i wyrobach zawierających azbest 

 

  Azbest to metamorficzne krzemianowe minerały włókniste z grupy serpentynu lub 

amfibolu. Najczęściej spotykanymi odmianami krystalograficznymi azbestu jest chryzolit, 

korkidolit i amozyt. 

  Produkt ten znany  jest od kilku tysięcy lat, dzięki swym właściwościom fizyko-

chemicznym: wytrzymałość na rozciąganie, złemu przewodnictwu cieplnemu, dobrym 

właściwościom dźwiękochłonne oraz względnej odporności na działanie czynników 

chemicznych. znalazł zastosowanie w róŜnych gałęziach przemysłu. Na świecie znanych jest 

ponad 5 tys. wyrobów, do produkcji których uŜywano azbestu. Są to głównie wyroby 

stosowane w budownictwie jako pokrycia dachowe (faliste płyty azbestowo-cementowe), 

materiały okładzinowe ścian, sufitów, rury kanalizacyjne, przewody wentylacyjne i 

dymowo-spalinowe oraz tkaniny wygłuszających hałas. Azbest stosowany był równieŜ do 

produkcji asfaltu. Surowca tego uŜywano równieŜ do produkcji płytek podłogowych (PCV), 

wykładzin podłogowych urządzeń toaletowych, farb, klejów. Azbest stosowany był  nawet  

w sprzętach gospodarstwa domowego np. kuchenkach, piecykach elektrycznych i gazowych, 

opiekaczach, suszarkach do włosów itp.  Wyroby azbestowe znalazły takŜe zastosowanie w 

energetyce jako izolacje termiczne w formie sznurów tektur, płaszczy azbestowo-

cementowych lub azbestowo-gipsowych. Azbest stosowany był takŜe w transporcie w 



przemyśle lotniczym, stoczniowym i kolejowym w silnikach pojazdów mechanicznych, 

uszczelkach, sprzęgłach. W przemyśle chemicznym z azbestu wykonywane były przepony 

słuŜące do elektrolitycznej produkcji chloru. 

Wśród wyrobów azbestowych moŜna wydzielić dwie grupy produktów:  

1. słabo połączone produkty azbestowe tzw. „wyroby miękkie” –   charakteryzujące 

się bardzo wysokim ponad 60 % udziale azbestu, niskim udziałem substancji 

wiąŜącej oraz niską gęstością objętościową poniŜej 1000 kg/m3 do których naleŜą: 

płyty azbestowe, maty, materiały izolujące i  chroniące, tynki, papy, sznurki 

izolujące itd. Łatwo ulegają uszkodzeniom powodując duŜe emisje pyłu 

azbestowego. 

2. produkty cementowo-azbestowe „wyroby twarde” – charakteryzujące niskim 

poniŜej 15 % udziałem azbestu, wysokim udziałem substancji wi ąŜącej oraz wysoką 

gęstością objętościową powyŜej 1000 kg/m3  do których naleŜą: tablice, płyty faliste 

i płaskie, rury wodociągowe, elementy kanalizacji. Spójność włókien azbestowych w 

tych wyrobach jest tak wysoka, Ŝe praktycznie nie uwalniają się one do środowiska 

(wyjątkiem jest obróbka np. cięcie lub proces niszczenia mechanicznego wyrobu). 

  W Polsce nie występują złoŜa azbestu nadające się do górniczej eksploatacji. Wyroby 

azbestowe były produkowane z surowców importowanych z byłego Związku Radzieckiego, 

Kanady, Chin, Afryki, Wielkiej Brytanii i Australii. 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, Ŝe 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 1980 r. z płyt 

azbestowo-cementowych wykonanych było ok. 45 % pokryć dachowych i fasadowych. Po 

kilkunastu latach (ok. 15) udział tych płyt w nowo powstających pokryciach dachowych, 

zmniejszył się o 30 %.  Nadal znaczącą pozycję  w bilansie wyrobów azbestowych stanowią 

znajdujące się w ziemi i budynkach rury azbestowo-cementowe (ok. 600 tys. ton). DuŜa 

ilość wyrobów azbestowych stosowana jest w hutnictwie i przemyśle ceramicznym (ok. 60 

tys. ton).  Aktualnie azbest stosowany jest w produkcji wyrobów małogabarytowych takich 

jak: uszczelki, kształtki, okładziny hamulcowe czy wyroby włókiennicze (ok. 100 tys. ton). 

Aktualnie import azbestu do Polski jest niewielki (ok. 50 ton rocznie). Bardzo duŜa liczba 

wyrobów do produkcji, których uŜywano azbestu została zastąpiona zamiennikami. 



 Przez wiele tysięcy lat stosowanie azbestu, nie było uznane za szkodliwe. Dopiero 

lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte tego stulecia doprowadziły do uznania go jako 

substancji mającej wpływ na zdrowie człowieka.  Produkty azbestowe, które są w dobrym 

stanie technicznym oraz odpowiednio zabezpieczone nie stanowią istotnego zagroŜenia dla 

zdrowia ludzkiego. ZagroŜenie dla człowieka jednak pojawia się wtedy kiedy następuje 

uwalniania się włókien azbestowych do otoczenia. Najczęściej pojawia się ono podczas 

poddawania elementów azbestowych obróbce mechanicznej, naruszania struktury wyrobu 

spowodowanej naturalnym starzeniem się materiału oraz pod wpływem oddziaływania 

czynników atmosferycznych.  

Aktualnie azbest znajduje się w wykazie substancji niebezpiecznych opracowanym 

przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 września 2003 r. jako substancja o 

udowodnionym działaniu rakotwórczym dla człowieka Azbest jest zaliczany do dziesięciu 

najgroźniejszych substancji zanieczyszczających na ziemi. Badania naukowe udowodniły, 

Ŝe azbest stanowi powaŜne zagroŜenie dla zdrowia w następstwie długotrwałego naraŜania 

dróg oddechowych na wdychanie jego włókien.  

 Agresywność  azbestu jest związana ze stopniem penetracji i ilością włókien 

znajdujących się w dolnej części układu oddechowego. Chorobotwórczość pyłu azbestu zaleŜy 

od rodzaj i stęŜenia włókien oraz czasu trwania naraŜenia.  Istotną rolę w tym procesie odgrywa 

średnica poszczególnych włókien. Włókna cienkie o średnicy poniŜej 3 µm przenoszone są 

łatwiej i odkładają się w końcowych odcinkach dróg oddechowych, podczas, gdy włókna 

grube, o średnicy powyŜej 5 µm, zatrzymują się w górnej części układu oddechowego. 

Skręcone włókna chryzotylu o duŜej średnicy mają tendencje do zatrzymywania się wyŜej niŜ 

igłowate włókna azbestów amfibolowych, z łatwością przenikające do obrzeŜy płuca. 

Największe zagroŜenie dla organizmu ludzkiego stanowią włókna respirabilne, czyli 

takie, które mogą występować w postaci trwałego aerozolu w powietrzu i przedostawać się            

z wdychanym powietrzem do organizmu. Są one dłuŜsze od 5 mikrometrów, mają grubość 

nie większą  niŜ 3 mikrometry i stosunek długości do średnicy mniejszy niŜ 3 : 1. Włókna   

te wdychane do pęcherzyków płucnych, nie są wydalane. Ich szkodliwość moŜe ujawnić się 

dopiero po wielu latach w postaci następujących schorzeń: pylica azbestowa (azbestoza), 

międzybłonniaki opłucnej i rak płuc. Im więcej jest włókien w powietrzu, którym 

oddychamy, tym większe jest ryzyko zachorowania na choroby wywołane azbestem.    

 

 

 



 

4. Przepisy prawne dotyczące postępowania z wyrobami i  

      odpadami zawierającymi azbest i obowiązki z nich wynikające 

 

Prawodawstwo dotyczące gospodarowania azbestem i wyrobami zawierającymi azbest 

na terenie Polski i Unii Europejskiej jest dość rozbudowane. Pełny zakres aktów prawnych i 

dyrektyw unijnych w tym zakresie został przedstawiony w załączniku nr  do 

przedmiotowego programu. Podstawowe akty wprawne dotyczące gospodarki azbestem na 

terytorium Polski przedstawiają się następująco: 

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

2016 z póź. zm.). 

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

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

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z 

późn. zmian.). 

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z  2006 r. Nr 

129, poz. 902 z późn. zmian.). 

5. Ustawa   z   dnia   28   października   2002   r.   o   przewozie   drogowym   

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

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

odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). 

7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów 

dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2006 r. Nr 30, 

poz. 213), 

8. 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). 

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

kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i bezpiecznego uŜytkowania i usuwania 

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

10. 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 uŜytkowania 

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

 

Polskie prawo określa obowiązki organów administracji, właścicieli,  zarządców i 

uŜytkowników nieruchomości oraz wykonawców prac polegających na zabezpieczeniu i 

usuwaniu wyrobów zawierających azbest.   

Obowiązki te zostały przedstawione poniŜej. 

 

Obowiązki  gminy  i  powiatu :   

 

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

problematyki usuwania azbestu i wyrobów zawierającymi azbest), 

� gromadzenie informacji przekazywanych przez osoby fizyczne (właścicieli i 

zarządców nieruchomości) o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich 

wykorzystywania, 

� przedkładanie marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach 

występowania substancji stwarzających szczególne zagroŜenie dla środowiska, w 

tym azbestu, 

� zatwierdzanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi (w tym odpadami 

zawierającymi azbest), 

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

� przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych z realizacji zadań zawartych w 

„Programie…” 

�  współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytutami naukowymi oraz mediami. 

Obowiązki   właścicieli,  zarządców   lub   uŜytkowników nieruchomości: 

� kontrola wyrobów zawierających azbest znajdujących się w obiektach, 

urządzeniach budowlanych, urządzeniach przemysłowych lub innych 

miejscach zawierających azbest, 

� sporządzenie i przedłoŜenie organowi nadzoru budowlanego oceny stanu                 

i dokumentacji miejsca zawierającego azbest, 



� usuwanie wyrobów zawierających azbest zakwalifikowanych zgodnie z 

oceną do wymiany na skutek nadmiernego zuŜycia wyrobu lub jego 

uszkodzenia, 

� sporządzenie (corocznie) planu kontroli jakości powietrza obejmującej pomiar 

stęŜenia azbestu, dla kaŜdego pomieszczenia, w którym znajdują się instalacje lub 

urządzenia zawierające azbest lub wyroby zawierające azbest, 

� przegląd i oznakowanie, w sposób przewidziany przez prawo, miejsc, w których 

był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest, 

�  sporządzenie inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest 

poprzez sporządzenie spisu z natury, 

� sporządzenie i przedłoŜenie marszałkowi województwa (dot. przedsiębiorców) lub 

wójtowi gminy (dot. osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami) oraz coroczna 

aktualizacja informacji o : 

- wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania, 

- wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zastało zakończone, 

� zgłoszenie właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu prac 

polegających na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest 

zgodnie z przepisami budowlanymi. 

 

Obowiązki wykonawców prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów 

zawierających azbest: 

 

� uzyskanie pozwolenia, decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami 

niebezpiecznymi albo złoŜenie organowi informacji o wytwarzanych odpadach               

oraz o sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi (zaleŜnie od ilości 

wytwarzanych odpadów), 

� przeszkolenie przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników i osób 

kierujących lub nadzorujących, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz w zakresie przestrzegania procedur 

dotyczących bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, 



� opracowanie przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu prac usuwania 

wyrobów zawierających azbest, obejmującego w szczególności: 

- identyfikację azbestu w przewidzianych do usunięcia materiałach, na 

podstawie udokumentowanej informacji od właściciela lub zarządcy obiektu 

albo teŜ na podstawie badań przeprowadzonych przez akredytowane 

laboratorium, 

- informacje o metodach wykonywania planowanych prac, 

- zakres niezbędnych zabezpieczeń pracowników oraz środowiska przed 

naraŜeniem 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 wyposaŜenia technicznego i socjalnego 

zapewniającego prowadzenie określonych planem prac oraz zabezpieczeń 

pracowników i środowiska przed naraŜeniem 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 uŜytkowania i usuwania wyrobów 

zawierających azbest, 

� złoŜenie właścicielowi, uŜytkownikowi 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. 

 

Sposoby postępowania z azbestem 

 

Podstawowym warunkiem bezpiecznego dla ludzi i środowiska uŜytkowania i 

usuwania wyrobów zawierających azbest jest rzetelnie co roczne sporządzanie 



inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest  oraz ocena ich stanu,  dzięki której określa 

stopień pilności wymiany wyrobów zawierających azbest (Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki, Pracy i Pomocy Społecznej  dnia 2 kwietnia 2004 roku Dz. U. Nr 71, poz. 649). 

• stopień pilności I oznacza konieczność wymiany lub naprawy wyrobu, 

• stopień pilności II oznacza ponowną ocenę stanu i moŜliwości 

bezpiecznego uŜytkowania w terminie jednego roku,  

• stopień pilności III oznacza ponowną ocenę stanu i moŜliwości 

bezpiecznego uŜytkowania w terminie do 5 lat. 

DemontaŜ wyrobów zawierających azbest jest ściśle określony w przepisach prawnych 

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki 14 sierpnia 1998 w sprawie sposobów bezpiecznego 

uŜytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest Dz. U. Nr 138 

poz.895). Prace związane z usuwaniem lub naprawą wyrobów zawierających azbest mogą 

wykonywać tylko wyspecjalizowane jednostki posiadające stosowne zezwolenia oraz 

wyposaŜenie techniczne i socjalne zapewniające prowadzenie prac oraz odpowiednie 

zabezpieczenie pracowników i środowiska przez naraŜeniem na działanie azbestu. 

Wykonawcy tego rodzaju prac powinni posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności w 

wyniku której powstają odpady niebezpieczne 

W przypadkach nieprzestrzegania nałoŜonych na jednostki organizacyjne i osoby 

fizyczne obowiązków w zakresie bezpiecznego wykorzystania i usuwania wyrobów 

zawierających azbest oraz obowiązków sprawozdawczości w tym zakresie mają 

zastosowanie zapisy tytułu VI ustawy z dnia  27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska. Przewidują one w takich przypadkach odpowiedzialność karną tj. kary aresztu, 

ograniczenia wolności lub grzywny orzekane na podstawie przepisów kodeksu 

postępowania w sprawach o wykroczenia oraz odpowiedzialność administracyjną poprzez 

wstrzymanie prowadzonej przez podmiot korzystający ze środowiska lub osobę fizyczną 

działalności powodującej pogorszenie stanu środowiska w znacznych rozmiarach lub 

zagraŜającej Ŝyciu lub zdrowiu ludzi. 

W trakcie wykonywania prac związanych z demontaŜem lub naprawą produktów 

zawierających azbest właściciele firm zobligowania są do: 

- umieszczenie tablic ostrzegawczych o treści: 

„UWAGA ZAGROśENIE AZBESTEM” 

„OSOBOM NIEUPOWAśNIONYM WSTĘ WZBRONIONY” 



- izolowania od otoczenia obszaru prac specjalnymi osłonami, 

- ogrodzenie terenu prac z zachowaniem odpowiedniej odległości od terenu 

uczęszczane przez pieszych, 1 m przy stosowaniu osłon, 

- stosowanie środków technicznych mających na celu zmniejszenie emisji 

włókien azbestowych do powietrza. 

Ponadto do odpowiedzialności za szkody spowodowane oddziaływaniem                          

na środowisko, w tym równieŜ powstałe w wyniku postępowania z wyrobami zawierającymi 

azbest, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.  

Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest powinny być 

prowadzone w taki sposób aby wyeliminować ewentualnie zminimalizowanie pylenia 

azbestu w stosunku do dopuszczalnych norm wartości stęŜeń w powietrzu. 

Proces demontaŜu wyrobów zawierających azbest związany jest z powstawaniem 

odpadów niebezpiecznych. Aktualnie na terenie Polski jedyną metodą unieszkodliwiania 

odpadów niebezpiecznych jest składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych 

(na terenie woj. lubelskiego działają dwa  składowiska odpadów niebezpiecznych 

przyjmujące azbest: składowisko w Kraśniku i  Poniatowej).  

 

5. Charakterystyka Gminy śyrzyn 

 

Gmina śyrzyn jest jedną z 11 gmin powiatu puławskiego, połoŜona jest w 

zachodniej części województwa lubelskiego i w centralnej części powiatu. Gmina śyrzyn 

graniczy: 

- od zachodu z gminą Puławy, 

- od północnego-zachodu z gminą Ryki, 

- od północy z gminą UłęŜ, 

- od wschodu z gminą Baranów i Abramów, 

- od południowego-wschodu z gminą Kurów, 

- od południa z gminą Końskowola. 

 

 

 

 



Lokalizacja Gminy śyrzyn 

 

 

 

 

obszar wiejski     obszar miejski, miejsko - wiejski 

 

źródło: www.gminypolskie.pl 

 

Powierzchnia gminy wynosi 128,7 km2.  W jej skład wchodzi 15 sołectw: Bałtów, 

Borysów, Cezaryn, Jaworów, Kotliny, Kośmin, Osiny, Parafianka, StrzyŜowice, Śniadówka, 

Wilczanka, Wola Osińska, Zagrody, śerdź, śyrzyn. 

Odległości od ośrodków miejskich wynoszą: od Puław 12 km, od Ryk 17 km, od 

Lublina 44 km i 120 km od Warszawy.  

Teren gminy zamieszkuje  6647 osób,  gęstość zaludnienia wynosi gęstość 

zaludnienia wynosi 52 os/km2 i jest zdecydowanie niŜsza od średniej  województwa 87 

os/km2, powiatu 107 os/km2 i  kraju 124 os/km2.   

Prognoza demograficzna na 2015 r. przewiduje liczbę stałej ludności gminy na 

poziomie 6 980 os. 



Na terenie gminy śyrzyn dobrze rozwinięty jest system wodociągów zbiorowych, 

obejmuje on wszystkie wsie i ok. 70 % mieszkańców gminy. Funkcjonuje tu 7 zbiorczych 

systemów wodociągowych z ujęciami wody. Łączna długość sieci głównej wynosi 64,3 km, 

natomiast przyłączy 50,2 km.  

Gmina posiada oczyszczalnie ścieków zlokalizowaną w śyrzynie typu mechaniczno-

biologicznego pracującego na zmodyfikowanej technologii osadu czynnego. Wg stanu na 

koniec 2002 r. długość sieci kanalizacyjnej na terenie gminy śyrzyn wynosiła 12,0 km a 

ilość przyłączy kanalizacyjnych 291 szt. 

Na terenie gminy śyrzyn znajduje się ok. 2000 gospodarstw domowych, a średnia 

ilość osób w gospodarstwie wynosi 3,3. Obecnie nieco ponad 42 % z nich korzysta z sieci 

gazowej.  

Gmina śyrzyn nie naleŜy do obszarów uprzemysłowionych. Produkcja przemysłowa 

skoncentrowana jest głównie w ośrodku gminnym.  

Gmina śyrzyn jest gminą typowo rolniczą. Główne kierunki produkcji rolniczej to: 

tucz trzody chlewnej, hodowla bydła, uprawa zbóŜ, ziemniaków, truskawek i tytoniu. 

Większość mieszkańców zatrudniona jest w rolnictwie indywidualnym. 

Północno-wschodnia część gminy leŜy w obrębie klimatu dziedziny lubartowsko-

parczewskiej, natomiast południowo-zachodnia jej część w obszarze dziedziny opolsko- 

puławskiej (Zinkiewiczowie, 1975 r.). Średnia roczna temperatura wynosi 7,0 - 8,5˚C, 

średnia temperatura stycznia -4,5˚C, średnia temperatura lipca: 18,5 - 19˚C, średnia roczna 

opadów 500. Długość okresu wegetacyjnego trwa 200-210 dni .  

Pod względem fizyczno-geograficznym gmina śyrzyn leŜy na pograniczu dwóch 

makroregionów (naleŜących do podprowincji Niziny Środkowopolskiej) Niziny 

Środkowomazowieckiej (mezoregion Doliny Środkowej Wisły) i Niziny 

Południowopodlaskiej (mezoregiony: Pradolina Wieprza i Wysoczyzna Lubartowska) – 

Kondracki 1998). 

Zdecydowana większość powierzchni gminy (ok. 80 %) znajduje się na Wysoczyźnie 

Lubartowskiej. Jest to falista równina peryglacjalna z ostańcowymi wyniesieniami i o 

rzadkiej sieci wód powierzchniowych. Pozostała część obszaru gminy (w części północnej i 

północno-zachodniej) znajduje się w mezoregionie Doliny Środkowej Wisły - rejon jeziora 

Piskory oraz  w mezoregionie Pradolina Wieprza – dolina Wieprza. 



Na terenie gminy śyrzyn znajduje się wiele cennych przyrodniczo terenów. Ochroną 

obszarową w postaci obszarów chronionego krajobrazu objęte jest 65,1 % powierzchni 

gminy, są to: 

- Obszar Chronionego Krajobrazu „Pradolina Wieprza”, 

- Obszar Chronionego Krajobrazu „Kozi Bór”, 

- Rezerwat przyrody „Piskory”, 

- 7 uŜytków ekologicznych. 

Na obszarze gminy śyrzyn występują obszary włączone w europejską sieć 

ekologiczną NATURA 2000. Z obszaru gminy do statusu tzw. Ostoi siedliskowej (SOO) 

wytypowano część doliny Wieprza i rejon jez. Piskory pod wspólna nazwą „Dolina Dolnego 

Wieprza”, zaś do statusu tzw. ostoi ptasiej (OSO) włączono rejon jez. Piskory pod nazwa 

„Jezioro Piskory” oraz część doliny Wieprza pod nazwą „Dolina Dolnego Wieprza”. 

Gmina śyrzyn prawie w całości leŜy w dorzeczu rzeki Wieprz, jedynie niewielki jej 

fragment (około 0,25 km2) w skrajnie południowej części naleŜy do zlewni Kurówki. 

 

6. Informacje o ilości i stanie wyrobów zawierających azbest  

       na terenie Gminy śyrzyn 

 

Na podstawie informacji o wyrobach azbestowych przekazanych do Urzędu Gminy 

wg stanu na dzień 31.12.2007 r. określono ilości oraz miejsce występowania wyrobów 

azbestowych na terenie gminy. W roku bieŜącym wskazane jest przeprowadzenie kolejnej 

inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.  

Z informacji tych wynika, Ŝe na terenie Gminy śyrzyn znajduje się 1037 budynków, 

do których budowy został uŜyty azbest i jego produkty. Szczegółowe dane dotyczące ilości 

gospodarstw, na terenie których znajduje się azbest zostały przedstawiona poniŜej.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Lp. 

 

 

Miejscowość 

 

 

Ilość gospodarstw, w obrębie których 

znajduje się azbest  

lub wyroby azbestowe  

I II III RAZEM 

1 Bałtów 70 19 31 120 

2 Borysów 86 36 0 122 

3 Cezaryn 0 0 12 12 

4 Jaworów 0 8 20 28 

5 Kośmin 0 59 0 59 

6 Kotliny 39 4 4 47 

7 Osiny 0 23 0 23 

8 Parafianka 15 32 2 49 

9 Skrudki 8 3 33 44 

10 StrzyŜowice 0 7 44 51 

11 Wilczanka 0 23 28 51 

12 

Wola 

Osińska 0 54 0 54 

13 Zagrody 0 35 32 67 

14 śerdź 0 108 0 108 

15 śyrzyn 131 70 1 202 

  Razem 349 481 207 1037 

 

 

 Na terenie gminy śyrzyn zinwentaryzowano 332 290,57 m2 pokryć dachowych z 

płyt azbestowo-cementowych, w tym 98 664,32 m2 zakwalifikowano do I stopnia pilności, 

166 160,5 do II stopnia pilności a 67 465,75 do III stopnia pilności. W celu przeliczenia 

ilości pokryć dachowych na Mg załoŜono, Ŝe 1 m2 pokrycia z płyt falistych a waŜy 15 

kg/m2,  a z płyt płaskich waŜy 11 kg/m2. Po przeliczeniu ilość odpadów azbestowych z 

pokryć dachowych wynosi na terenie gminy 4 750,65 Mg, 

Dokładne dane dotyczące ilości poszczególnych  wyrobów na terenie znajdujących 

się w obrębie poszczególnych miejscowości przedstawione zostały poniŜej, natomiast dane 

szczegółowe zostały załączone w załączniku nr 1 stanowiącym pełną inwentaryzację 

wyrobów zawierających azbest na terenie gminy śyrzyn.   



 

     

     

 

 

 

Lp. 
 
 
 
 

Miejscowość 
 
 
 
 

  

POWIERZCHNIA CięŜar  
 
 

CIĘśAR 
RAZEM 

 

Powierzchnia  

  RAZEM 

       m2   m2 Mg Mg 

I II III   I II III   

1 Bałtów 23435,80 8437,50 10239,50 42112,80 336,52 86,96 142,70 566,18 

2 Borysów 25083,50 11555,00 0,00 36638,50 344,06 165,47 0,00 509,53 

3 Cezaryn 0,00 0,00 4844,00 4844,00 0,00 0,00 72,66 72,66 

4 Jaworów 0,00 2741,00 5939,50 8680,50 0,00 36,19 86,56 122,76 

5 Kośmin 0,00 21661,00 0,00 21661,00 0,00 318,22 0,00 318,22 

6 Kotliny 13627,00 1421,00 818,00 15866,00 200,60 21,32 11,67 233,58 

7 Osiny 0,00 6721,00 0,00 6721,00 0,00 95,71 0,00 95,71 

8 Parafianka 6795,00 15167,75 765,00 22727,75 101,09 226,98 11,48 339,54 

9 Skrudki 3294,00 818,00 15547,75 19659,75 48,69 12,27 228,28 289,24 

10 StrzyŜowice 0,00 1160,00 11792,00 12952,00 0,00 16,96 172,70 189,66 

11 Wilczanka 0,00 7746,00 10012,00 17758,00 0,00 112,55 148,68 261,23 

12 Wola Osińska 0,00 13909,00 0,00 13909,00 0,00 194,11 0,00 194,11 

13 Zagrody 0,00 8397,00 6863,00 15260,00 0,00 121,01 98,71 219,71 

14 śerdź 0,00 32659,00 0,00 32659,00 0,00 464,43 0,00 464,43 

15 śyrzyn 26429,02 33767,25 645,00 60841,27 369,04 495,37 9,68 874,08 

  RAZEM 98664,32 166160,50 67465,75 332290,57 1399,99 2367,55 983,11 4750,65 



 

Ilość wyrobów zawierających azbest w poszczególnych miejscowościach  

na terenie gminy śyrzyn Mg 

(wg stanu na dzień 31.12.2007 r.) 

 

 

 

 

 

7.  Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji programu 

 

W programie załoŜono, Ŝe usuwanie wyrobów zawierających azbest odbywać się 

będzie na terenie gminy śyrzyn do końca roku 2032, tzn. w terminie najdłuŜszym 

moŜliwym ze względu na uwarunkowania prawne.   

W załoŜeniu programu przyjęto, Ŝe rokrocznie (rok do roku) będzie zwiększała się 

ilość wyrobów  zawierających azbest podlegających usunięciu. ZałoŜono, Ŝe wskaźnik 

wzrostu roczny będzie wynosił 10 % tzn. kaŜdego roku 10 % więcej masowo wyrobów 



zawierających azbest będzie usuwane. W pierwszym roku tj. roku 2009 załoŜono, Ŝe z 

terenu gminy śyrzyn zostanie usunięte 53,68 Mg wyrobów zawierających azbest. Takie 

załoŜenie wynika z faktu, Ŝe rokrocznie coraz więcej pokryć dachowych będzie ulegało 

zniszczeniu uniemoŜliwiającemu dalsze ich uŜytkowanie a takŜe coraz więcej ludzi będzie 

zainteresowane zmianą pokrycia dachowego. Przy tych załoŜeniach w 2010 r. przewidziano 

do usunięcia 59,05 Mg wyrobów azbestowych  a w 2032 aŜ 480,68 Mg.  

Aby uzyskać przybliŜoną powierzchnię wyrobów w postaci płyt azbestowo-

cementowych  moŜliwą do usunięcia w roku zgodnie z programem naleŜy  ilość wyrobów w 

tonach (Mg) przeliczyć przez współczynnik wynoszący 14,3 kg/m2. Tak więc dla roku 2009 

przybliŜona powierzchnia pokryć dachowych moŜliwych do usunięcia wynosi 767 m2 a dla 

roku 2032 – 6872 m2.    

PoniŜej przedstawiono w formie tabelarycznej i graficznej harmonogram rzeczowy 

usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy śyrzyn.  

 



 

Lp Rok 
Ilość wyrobów zawierających 

azbest usuwanych w roku 

Ilość wyrobów zawierających 

azbest pozostałych do 

usunięcia na koniec roku 

  
Mg Mg 

1 2009 53,68 4 696,97 
2 2010 59,05 4 637,92 
3 2011 64,95 4 572,97 
4 2012 71,45 4 501,52 
5 2013 78,59 4 422,92 
6 2014 86,45 4 336,47 
7 2015 95,10 4 241,37 
8 2016 104,61 4 136,76 
9 2017 115,07 4 021,69 

10 2018 126,58 3 895,11 
11 2019 139,24 3 755,88 
12 2020 153,16 3 602,72 
13 2021 168,47 3 434,24 
14 2022 185,32 3 248,92 
15 2023 203,85 3 045,06 
16 2024 224,24 2 820,82 
17 2025 246,66 2 574,16 
18 2026 271,33 2 302,83 
19 2027 298,46 2 004,37 
20 2028 328,31 1 676,06 
21 2029 361,14 1 314,91 
22 2030 397,26 917,66 
23 2031 436,98 480,68 
24 2032 480,68 0,00 

RAZEM 4 750,65   
 

 



 

Harmonogram usuwania wyrobów zawierających azbest  

na terenie gminy śyrzyn na lata 2008-2032 

 

 

 

 

Koszty usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy śyrzyn 

 

Koszt usunięcia i unieszkodliwienia potencjalnych odpadów azbestowych z obszaru 

Gminy śyrzyn określono przy uwzględnieniu średnich cen firm posiadających zezwolenie 

na usuwanie wyrobów azbestowych.  

Ponadto do obliczeń przyjęto następujące załoŜenie, Ŝe średnia masa 1 m2 płyty 

azbestowo-cementowej falistej wynosi 15 kg, płaskiej 11 kg, a średnia objętość 1 tony 

składowanych odpadów azbestowych 0,82 m3. 

Pod uwagę wzięta została cena demontaŜu wyrobów zawierających azbest, 

pakowanie, transport i unieszkodliwianie na składowisku. Koszty poszczególnych etapów 

przedstawiają się następująco: 

� średni koszt demontaŜu wynosi: 18 zł/m2  

� średni koszt transportu wynosi: 5 zł/m2 



� średni koszt unieszkodliwiania  azbestowo-cementowej płyty falistej: 5 zł/m2  

� średni koszt łącznie dla azbestowo-cementowej (demontaŜu, odbioru, transportu i 

unieszkodliwiania): 28 zł/m2 tj. ok. 1950 zł/Mg. 

Koszt łączny usunięcia (demontaŜu i transportu) oraz unieszkodliwienia (składowania) 

odpadów azbestowych z terenu Gminy śyrzyn na podstawie przeprowadzonej 

inwentaryzacji szacuje się na: zł. 9 263 774 zł 

 

Wg stanu na dzień 31.03.2008 r. ceny za kompleksowo wykonaną usługę dotyczącą 

usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie woj. lubelskiego wynosiła 

średnio brutto 1950 zł/Mg. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe jest to cena dla osób fizycznych 

działających indywidualnie. W przypadku działania zbiorowego (np. poprzez Urząd Gminy) 

ceny te mogą się znacznie róŜnić. Ponadto naleŜy zaznaczyć, Ŝe w chwili obecnej na terenie 

województwa lubelskiego działają tylko dwa składowiska przyjmujące azbest. W 

przyszłości, gdy będą działały nowe składowiska cena przyjęcia na składowisko 1 Mg 

azbestu moŜe ulec zmianie.  

Usuwanie i wymiana wyrobów zawierających azbest jest zadaniem długotrwałym ze 

względu na duŜą ilość wyrobów, a takŜe wysokość potrzebnych środków finansowych. 

W programie załoŜono, Ŝe usuwanie wyrobów zawierających azbest odbywać się 

będzie na terenie gminy śyrzyn do końca roku 2032, tzn. w terminie najdłuŜszym 

moŜliwym ze względu na uwarunkowania prawne.   

W programie uwzględniono moŜliwe formy wsparcia zewnętrznego finansowania 

realizacji programu. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Lublinie oferuje dotację w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych lub poŜyczkę w 

wysokości 100 % kosztów kwalifikowanych na atrakcyjnych warunkach.  

Dla celów harmonogramu finansowego przyjęto, Ŝe koszty realizacji programu 

będą rozłoŜone następująco: 

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -  

50 % kosztów, 

- dotacja Urzędu Gminy śyrzyn – 20 % kosztów, 

- udział własny właścicieli nieruchomości – 30 % kosztów  
 

 
 
 
 



Lp 
 
 
 

Rok 
 
 
 

Ilość wyrobów 
zawierających 

azbest poddanych 
utylizacji w roku 

 

Roczny koszt 
usunięcia 
wyrobów 

zawierających 
azbest 

 

Dotacja z 
WFOŚiGW 

50% 
 
 

Dotacja z 
UG 
śyrzyn 
20% 

 

Udział własny 
właściciela 
wyrobów 

zawierających 
azbest 30% 

1 2009 53,68 104678,6 52339,29 20935,71 31403,57 

2 2010 59,05 115146,4 57573,22 23029,29 34543,93 

3 2011 64,95 126661,1 63330,54 25332,22 37998,32 

4 2012 71,45 139327,2 69663,59 27865,44 41798,15 

5 2013 78,59 153259,9 76629,95 30651,98 45977,97 

6 2014 86,45 168585,9 84292,95 33717,18 50575,77 

7 2015 95,10 185444,5 92722,24 37088,9 55633,34 

8 2016 104,61 203988,9 101994,5 40797,79 61196,68 

9 2017 115,07 224387,8 112193,9 44877,56 67316,35 

10 2018 126,58 246826,6 123413,3 49365,32 74047,98 

11 2019 139,24 271509,3 135754,6 54301,85 81452,78 

12 2020 153,16 298660,2 149330,1 59732,04 89598,06 

13 2021 168,47 328526,2 164263,1 65705,24 98557,86 

14 2022 185,32 361378,8 180689,4 72275,77 108413,6 

15 2023 203,85 397516,7 198758,4 79503,34 119255 

16 2024 224,24 437268,4 218634,2 87453,68 131180,5 

17 2025 246,66 480995,2 240497,6 96199,04 144298,6 

18 2026 271,33 529094,7 264547,4 105818,9 158728,4 

19 2027 298,46 582004,2 291002,1 116400,8 174601,3 

20 2028 328,31 640204,6 320102,3 128040,9 192061,4 

21 2029 361,14 704225,1 352112,5 140845 211267,5 

22 2030 397,26 774647,6 387323,8 154929,5 232394,3 

23 2031 436,98 852112,4 426056,2 170422,5 255633,7 

24 2032 480,68 937323,6 468661,8 187464,7 281197,1 

  RAZEM 4 750,65 9263774 4631887 1852755 2779132 
 

 

Alternatywnie zakłada się wystąpienie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej o poŜyczkę na 100 % pokrycia kosztów usunięcia 

wyrobów zawierających azbest z terenu gminy śyrzyn. 

Aby corocznie mieć moŜliwość korzystania z programu do celów określania kosztów 

dla budŜetu gminy naleŜy rokrocznie sporządzać aktualizację harmonogramu zawartą w 

sprawozdaniu z realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów azbestowych z terenu 

gminy. 

 

 

 



8.  Monitoring realizacji programu 

 

Zadania zawarte w Programie Usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 

stosowanych na terytorium Polski (KPUA) powodują konieczność koordynacji wszystkich 

jednostek i instytucji przedmiotowo odpowiedzialnych za ich realizację. Dlatego teŜ zadania 

będą realizowane na trzech poziomach: 

 

1. Centralnym – Rada Ministrów, minister właściwy do spraw gospodarki i w 

strukturze ministerstwa Główny Koordynator KPUA, 

2. Wojewódzkim – wojewoda, samorząd województwa, 

3. Lokalnym  – samorząd powiatowy, samorząd gminny. 

 

Efektywne zarządzanie Programem na poziomie lokalnym – gminy – odbywać się 

będzie  dzięki bieŜącemu kontrolowaniu realizacji Programu. W tym celu naleŜy co 2 lata 

przedstawić  Radzie Gminy raport z realizacji programu.  powołaniu Komisji ds. 

monitorowania realizacji Programu. Zadania Programu powinny być realizowane przez 

istniejące struktury samorządu gminnego i nie powodować tworzenia nowych stanowisk w 

administracji. 

Raport z realizacji Programu winien być wykonany przy uwzględnieniu podanych w 

tabeli poniŜej wskaźników monitorowania. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wskaźniki monitorowania Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 

 

Lp. 

 

Wskaźnik Jednostka 

A. 

 

Wskaźniki efektywności realizacji Programu i zmiany presji na środowisko 

1. 

 

Ilość usuniętych płyt azbestowo – cementowych Mg/rok 

2. 

 

Ilość usuniętych rur azbestowo – cementowych Mg/rok 

3. 

 

Ilość unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest Mg/rok 

4. Stopień usunięcia płyt i rur azbestowo – cementowych (procentowa ilość 

usuniętych odpadów zawierających azbest w stosunku do ilości 

zinwentaryzowanej przed realizacją Programu)  

% 

5. Stopień wykorzystania środków finansowych zaplanowanych na 

realizację Programu w danym roku 

% 

6. 

 

Ilość odpadów zawierających azbest w przeliczeniu na km2 powierzchni 

gminy 

Mg/km2/rok 

7. 

 

Nakłady poniesione na usunięcie odpadów zawierających azbest zł/rok 

8. 

 

Ilość i powierzchnia „dzikich” wysypisk odpadów zawierających azbest 

na terenie gminy 

szt., ha 

B. 

 

Wskaźniki świadomości społecznej 

1. 

 

Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz realizacji Programu % 

2. Ilość wniosków zgłaszanych przez mieszkańców dotyczących zadań 

wynikających z Programu 

szt. 

3. Ilość, skuteczność kampanii edukacyjno - informacyjnych szt. / opis 

 



W oparciu o analizę wskaźników grupy A i grupy B będzie moŜliwa ocena 

efektywności realizacji Programu. Lista wskaźników podanych w tabeli powyŜej nie jest 

ostateczna i moŜe ulec rozszerzeniu. 

 

 

9.  Podsumowanie  

 

Mając na celu realizację polityki ekologicznej państwa Wójt Gminy śyrzyn zlecił 

opracowanie „Gminnego programu  usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla 

Gminy śyrzyn na lata 2009 - 2032”. Dokument ten opracowany został na podstawie 

„Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium 

Polski” przyjętego przez Radę Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2002 

roku.  

W programie załoŜono, Ŝe usuwanie wyrobów zawierających azbest odbywać się 

będzie na terenie gminy śyrzyn do końca roku 2032, tzn. w terminie najdłuŜszym 

moŜliwym ze względu na uwarunkowania prawne.   

W celu efektywnego zarządzania realizacją programu naleŜy powołać Gminną 

Komisję ds. monitorowania realizacji programu.   

Właściciele nieruchomości, w obrębie których znajdują się wyroby zawierające azbest 

powinni przekazać Wójtowi Gminy informację o stanie i ilości tych wyrobów na koniec 

kaŜdego roku. Wójt Gminy zobowiązany jest natomiast opracować i przekazać do końca 

marca kaŜdego roku zbiorczej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie 

gminy.  

 KaŜdego roku naleŜy sporządzać sprawozdanie z realizacji programu, w którym 

powinna znajdować się aktualizacja harmonogramu usuwania wyrobów zawierających 

azbest.   

 

 

 

 

 


