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1. Cel programu. 

 

 Zgodnie z zapisami "Programu Oczyszczania z Azbestu na lata 2009-2032" do zadań 

samorządu gminnego należy  przygotowywanie i aktualizacja programów usuwania azbestu i 

wyrobów zawierających azbest. 

 Uchwałą Nr XXV/127/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. Rada Gminy Kamień przyjęła 

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamień na lata 

2009-2032. Zmiany gospodarcze i społeczne a także zmiany sposobu finansowania inwestycji 

proekologicznych  jakie nastąpiły po przyjęciu Programu wymuszają potrzebę sporządzenia 

jego aktualizacji.  

 Azbest to zespół włóknistych minerałów, należących do jednej z dwóch grup 

mineralnych: 

- serpentynów (azbest chryzotylowy), 

- amfiboli (azbest amosytowy, azbest krokidolitowy oraz inne amfibole włókniste nie 

stosowane w krajowym budownictwie antofyllit, aktynolit, tremolit).   

 W Polsce najpowszechniejsze zastosowanie miał minerał o stosunkowo małej 

szkodliwości (w porównaniu do azbestów amfibolowych) - chryzotyl. 

  Azbest znany jest od kilku tysięcy lat jednak szeroko zaczęto go stosować  dopiero w 

ubiegłym wieku. 

 Wyroby zawierające  azbest, z uwagi na korzystne własności fizyczne azbestu 

(odporność na wysoką temperaturę, brak przewodnictwa prądu elektrycznego, elastyczność, 

włókniste wykształcenie osobników mineralnych, łatwe mechaniczne łączenie się z różnymi 

lepiszczami), były powszechnie stosowane w różnych gałęziach gospodarki, przemyśle i 

wyrobach codziennego użycia do czasu stwierdzenia szkodliwego wpływu azbestu na 

zdrowie.  

 Pomimo, iż azbest występuje w przyrodzie dość powszechnie, tylko w kilku 

miejscach na świecie prowadzona była jego eksploatacja na skalę przemysłową. 

Największymi producentami azbestu na świecie są: Rosja (46,3% światowej produkcji), 

Kanada (19,4% światowej produkcji), Kazachstan (9,9 % światowej produkcji). Ponieważ 

Polska nie posiada złóż azbestu nadających się do eksploatacji przemysłowej, do kraju 

importowano głównie azbest chryzotylowy z byłego Związku Radzieckiego oraz azbest 

krokidolitowy z Afryki Południowej. W ten sposób na teren Polski sprowadzono po 1945 r. 
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ok. 2 mln ton azbestu. Szacuje się, że 85 % tego azbestu zużyte zostało  do produkcji 

wyrobów azbestowo – cementowych, zwłaszcza płyt płaskich i falistych. Produkcja tych płyt 

w Polsce została zakazana ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów 

zawierających azbest. W Unii Europejskiej stosowanie azbestu zostało zakazane z dniem 1 

stycznia 2005 r. 

Według danych zawartych w „Programie oczyszczania kraju z azbestu na lata  2009 - 

2032"  przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 14 lipca 2009 r. Szacuje się, że na terenie 

kraju nadal użytkowane jest ok. 14,5 mln ton wyrobów zawierających azbest (w latach 2003-

2008 usunięto ok. 1 mln ton). Całkowity koszt realizacji Programu w latach 2009-2032 

szacowany jest na kwotę ok. 40,4 mld zł, na którą składają się środki własne właścicieli 

nieruchomości, środki inwestorów, środki z budżetu państwa oraz środki jednostek 

samorządu terytorialnego 

Zgodnie z „Programem usuwania wyrobów zawierających azbest dla  terenu 

województwa lubelskiego lata 2009 - 2032”  szacunkowa ilość wyrobów zawierających 

azbest wynosi minimum 814 647 Mg, w tym ok. 733 182 Mg to płyty azbestowo - 

cementowe zabudowane w budynkach mieszkalnych i inwentarskich. Przeważająca 

większość płyt azbestowo - cementowych zlokalizowana jest na obszarach wiejskich. 

Największe ilości wyrobów zawierających azbest występują na terenie powiatów: 

łukowskiego, puławskiego i zamojskiego. 

Trwałość eternitu określa się na ok. 30 lat, natomiast okres eksploatacji innych 

wyrobów jest z reguły krótszy. Proces usuwania elementów zawierających w swoim składzie 

azbest jest długotrwały i wiąże się z dużymi nakładami finansowymi. 

 Aktualizacja  Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu 

Gminy Kamień na lata 2009-2032  utrzymuje cele i aktualizuje zadania Programu przyjętego 

w 2009 r.   

 

 Celem Programu jest sukcesywne eliminowanie wyrobów zawierających azbest z 

otoczenia człowieka oraz ich bezpieczne i prawidłowe unieszkodliwianie. Przyczyni się  to do 

minimalizacji negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu oraz  

zlikwiduje szkodliwe oddziaływanie azbestu na środowisko. Docelowo zakłada się całkowite 

oczyszczenie gminy z azbestu. 
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W programie opisano 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. W Programie opisano także 

źródła pozyskiwania funduszy na walkę z azbestem. 

 Usunięcie wyrobów zawierających azbest przyniesie korzyści zarówno ekologiczne 

jak i społeczne oraz ekonomiczne, polegające na: 

1) zmniejszeniu emisji włókien azbestu, 

2) uzyskaniu poprawy ochrony zdrowia mieszkańców, 

3) poprawie wyglądu zewnętrznego obiektów budowlanych i ich stanu technicznego. 
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2. Szkodliwość azbestu dla zdrowia ludzkiego. 
  
 Wiele lat powszechnego stosowania azbestu wykazało, że materiał ten, wbrew 

początkowym oczekiwaniom, nie pozostaje obojętny dla zdrowia ludzkiego. Wyroby 

azbestowe, będące w dobrym stanie technicznym oraz odpowiednio zabezpieczone, nie 

stanowią istotnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. Szkodliwość wyrobów zawierających 

azbest wynika bezpośrednio z faktu uwalniania pyłu azbestowego z wyrobu do powietrza w 

trakcie eksploatacji wyrobu, jego konserwacji, destrukcji, starzenia i przemieszczania. 

 Uwalnianie pyłu azbestowego z niektórych wyrobów może następować samoistnie, 

bez działania czynników osłabiających strukturę  wyrobu lub spoiwa. Pył azbestowy w 

formie aerozolu wdychany z powietrzem stanowi przyczynę chorób. Pył może 

zanieczyszczać oprócz powietrza wodę czy glebę. W tym wypadku również może stać się 

zagrożeniem dla zdrowia, jeżeli w drodze reemisji powtórnie przedostanie się do powietrza, 

którym oddychają ludzie.  

 Azbest wnika do organizmu głównie przez drogi oddechowe. Istotną rolę w 

patogenności włókien azbestu odgrywają ich wymiary: 

− włókna o długości >5µm i średnicy <3µm (włókna respirabilne) są najbardziej 

niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego. Przenikają do dolnych dróg oddechowych i 

osiadają w pęcherzykach płucnych przyczyniając się do powstawania nowotworów. 

− włókna o długości <5µm i średnicy <3µm najczęściej docierają do obwodowych 

części płuc lecz  mogą być wyeliminowane przez system odpornościowy. 

− włókna o średnicy >5µm i średnicy >3µm w większości są zatrzymywane przez 

rzęski w górnych drogach oddechowych, dzięki czemu nie przedostają się do 

organizmu i nie stanowią dużego zagrożenia.  

Ponadto wyroby zawierające azbest można podzielić na wyroby "twarde", odporne na 

próbę kruszenia w palcach i "miękkie", dające się kruszyć w palcach, łatwo ulegające 

destrukcji mechanicznej, powodujące z zasady duże poziomy zanieczyszczeń powietrza przy 

pracach związanych z ich zabezpieczeniem lub demontażem.   

− Klasa I – tzw. „miękkie” o gęstości objętościowej mniejszej od 1000 kg/m3, zawierające 

powyżej 20% azbestu. Do grupy zaliczane są wyroby tekstylne, koce gaśnicze, szczeliwa 

plecione, tektury, masy azbestowe natryskowe. 
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− Klasa II – tzw. „twarde” o gęstości objętościowej powyżej  1000 kg/m3, zawierające poniżej  

20% azbestu. Do grupy tej zaliczane są płyty azbestowo - cementowe faliste oraz „karo” 

stosowane jako pokrycia dachowe i elewacje zewnętrzne. Płyty płaskie wykorzystywane były 

jako elewacje zewnętrzne, ściany osłonowe, ściany działowe, osłony ścian przewodów 

windowych, szybów wentylacyjnych i instalacyjnych w budownictwie 

wielokondygnacyjnym. W mniejszych ilościach stosowano rury, w instalacjach 

wodociągowych i kanalizacyjnych, a także jako przewody kominowe i zsypy.  

             Występowanie i typ chorób wywoływanych przez azbest uzależniony jest od rodzaju 

azbestu, wymiaru włókien, stężenia oraz czasu ekspozycji. Biologiczna agresywność pyłu 

azbestu związana jest ze stopniem penetracji oraz ilością włókien w dolnej części układu 

oddechowego. Proces ten zależy od fizycznych i aerodynamicznych cech włókien. 

Szczególne znaczenie ma średnica poszczególnych włókien. Włókna cienkie o średnicy 

poniżej 3 µm przenoszone są łatwiej i odkładają się w końcowych odcinkach dróg 

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

części układu oddechowego. Skręcone włókna chryzotylu o dużej średnicy mają tendencje do 

zatrzymywania się wyżej niż igłowate włókna azbestów amfibolowych, z łatwością 

przenikające do obrzeży płuc. Największe zagrożenie dla organizmu ludzkiego stanowi¹ 

włókna respirabilne, tj. takie, które z powietrzem dostają się do pęcherzyków płucnych, skąd 

mogą penetrować tkankę płucną. Średnica włókien respirabilnych jest mniejsza od 3 µm, 

długość większa niż 5 µm, natomiast stosunek długości do średnicy >3 (Dz.U. 217, poz. 

1833). Włókna respirabilne o długości poniżej 5 µm, poza częściowym wydalaniem, 

pochłaniane są przez makrofagi, co jest jedn¹ z dróg biologicznego mechanizmu oczyszczania 

układu oddechowego z włókien. Włókna o długości powyżej 5 µm są zatrzymywane, przy 

czym najbardziej szkodliwa jest retencja w układzie oddechowym włókien o długości około 

20 µm (Szeszenia-Dąbrowska 2003). Dopuszczalne w środowisku pracy stężenia pyłów 

zawierających azbest zamieszczone zostały poniżej (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej z 29 listopada 2002 r.- Dz.U. nr 217, poz. 1833 )  
 Tab. 1.  Dopuszczalne w środowisku pracy stężenia pyłów zawierających azbest (źródło: Rozporządzenie 

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 listopada 2002 r.- Dz.U. nr 217, poz. 1833).  

Najwyższe dopuszczalne stężenie  Lp. Nazwa i nr CAS czynnika 
szkodliwego dla zdrowia mg/m 3 włókien w cm 3 

1 Pyły zawierające azbest: 
a) pyły zawierające azbest 
chryzotylowy oraz pyły 
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zawierające azbest chryzotylowy 
i inne minerały włókniste oraz 
pyły zawierające inne minerały 
włókniste, z wyjątkiem 
krokidolitu  
 
 
- pył całkowity 
- włókna respirabilne 
b) pyły zawierające krokidolit 
- pył całkowity 
- włókna respirabilne  

 
 
 
 
 
 

1 
- 
 

0,5 
- 

 
 
 
 
 
 

- 
0,2 

 
- 

0,2 

 

Azbest wywołuje następujące choroby: 

 - azbestozę (pylica) 

 - raka oskrzeli 

 - raka krtani 

 - raka żołądka 

 - raka okrężnicy 

 - międzybłoniaka 

 - zgrubienie opłucnej 

Choroby wywołane azbestem rozwijają się przez długi czas i pierwsze objawy 

pojawiają się dopiero po 10 – 60 latach. Ryzyko zachorowania na chorobę wywołaną 

azbestem zwiększa się  wraz z narażeniem się na kontakt z tą substancją.  
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3. Przepisy prawne dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami    
      zawierającymi azbest. 
 
 

 Regulacje prawne dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów 

budowlanych, począwszy od realizacji obowiązku dokonania przeglądu technicznego tych 

wyrobów do momentu zdeponowania wytworzonych odpadów na składowisku, zamieszczone 

zostały w  aktach prawnych.  

Ustawodawstwo  Polskie zawiera szereg przepisów dotyczących problematyki azbestu. 

Biorąc pod uwagę przedmiot niniejszego programu poniżej wymieniono najważniejsze 

ustawy i rozporządzenia, wg stanu na dzień 30 września 2008 r.  

 
3.1. Krajowe akty ustawodawcze regulujące tematykę związaną z azbestem. 
 

1. 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.). 

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

późn. zm.). 

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. ‐ Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, 

poz. 150). 

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

zm.). 

5. 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.). 

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

poz. 84, z późn. zm.). 

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

(Dz.U. Nr 199, poz. 1671, z późn. zm.). 
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3.2. Krajowe akty wykonawcze regulujące tematykę związaną z azbestem. 

 

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu 

klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1666, z późn. zm.). 

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, 

preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub 

mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. Nr 280, poz. 2771, z późn. zm.). 

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie okresowych badań 

lekarskich pracowników zatrudnionych w zakładach, które stosowały azbest w produkcji (Dz. 

U. Nr 183, poz. 1896). 

4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie leczenia 

uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 

Nr 185, poz. 1920, z późn. zm.). 

5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru książeczki 

badań profilaktycznych dla osoby, która była lub jest zatrudniona w warunkach narażenia 

zawodowego w zakładach stosujących azbest w procesach technologicznych, sposobu jej 

wypełnienia i aktualizacji (Dz. U. Nr 13, poz. 109). 

6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów 

czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 73, poz. 645, z późn. 

zm.). 

7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji 

niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. Nr 201, poz. 1674). 

8. Rozporządzenie Ministra Pracy Polityki Społecznej 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, z późn. zm.). 

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

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

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

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

wykorzystywania oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest 

wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876). 
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11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. 

w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów  

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

12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w 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). 

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

odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) 

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

dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 30, poz. 213) 

15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zakresu 

informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych 

zestawień danych (Dz. U. Nr 101, poz. 686). 

16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów 

instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów 

przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055). 

17. 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). 

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

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2003 r. Nr 1, poz. 12) 

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

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

1858) 

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

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

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

21. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie podziemnych 

składowisk odpadów (Dz. U. Nr 110, poz. 935) 

22. Oświadczenie Rządowe z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie wejścia w życie zmian do 

załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu 
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drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 

1957 r. (Dz. U. Nr 99, poz. 1667). 

23. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953, z późn. zm.). 

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

sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do 

transportu odpadów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 236, poz. 1986). 

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

dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 237, 

poz. 2011, z późn. zm.). 

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

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

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

27. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2005 r. w sprawie kursów 

dokształcających dla kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. Nr 

187, poz. 1571). 
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3.3. Akty normatywne Unii Europejskiej regulujące tematykę związana z azbestem. 

1. Dyrektywa Rady 67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r. z późn. zm. w sprawie zbliżenia 

przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, 

pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych (Dz.Urz. WE L 196 z 

16.08.1967, str. 1) 
2. Dyrektywa Rady 76/769/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia przepisów 

ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się 

do, ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów 

niebezpiecznych (Dz.Urz WE L 262 z 27.09.1976, str. 201). 

2.1. Zmieniające dyrektywą Rady 76/769: 
 
 2.1.1. Dyrektywa Komisji 1999/77/WE z dnia 26 lipca 1999 r. dostosowująca po raz 
 szósty do postępu technicznego załącznik I do dyrektywy Rady 76/769/EWG w 
 sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw 
 Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu o 
 stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (azbest) (Dz. Urz. WE 
 L 207 z 6.08.1999, s. 18, Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 24, str. 
 193‐195). 
 
 2.1.2. Dyrektywa Rady 83/478/EWG z dnia 19 września 1983 r. zmieniająca po raz 
 piąty dyrektywę 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, 
 wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do 
 ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i 
 preparatów niebezpiecznych (azbest) (Dz. Urz WEL 263 z 24.09.1983, str. 33). 
 

2.1.3. Dyrektywa Rady 85/610/EWG z dnia 20 grudnia 1985 r. zmieniająca po raz 
siódmy (azbest) dyrektywę 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do 
ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i 
preparatów niebezpiecznych (Dz.Urz. WEL 375 z 31.12.1985, str. 1). 
 
2.1.4. Dyrektywa Komisji 91/659/EWG z dnia 3 grudnia 1991 r. dostosowująca do 
postępu załącznik I do dyrektywy Rady 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów 
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich 
odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych 
substancji i preparatów niebezpiecznych (azbest) ((Dz.Urz. WE L 362 z 31.12.1991, 
str. 36). 

 
3. Dyrektywa Rady 83/477/EWG z dnia 19 września 1983 r. w sprawie ochrony 

pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy 

(Dz. Urz. WE 263 z 29.09.1983, str. 25). 
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3.1. Zmieniające dyrektywę Rady 83/477: 
 

3.1.1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/18/WE z dnia 27 marca 
2003 r. zmieniająca dyrektywę Rady 83/477/EWG w sprawie ochrony pracowników 
przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy (Dz. 
Urz. WE 197, z 15.04.2003, str. 48). 
3.1.2. Dyrektywa Rady 91/382/EWG z dnia 25 czerwca 1991 r. zmieniająca 
dyrektywę 83/477/EWG w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem 
związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy (Dz. Urz. WE 206 z 
29.07.1991, str. 16). 
3.1.3. Dyrektywa Rady 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony 
zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na 
działanie czynników chemicznych przy pracy (czternasta dyrektywa szczegółowa w 
rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG (Dz.Urz. WEL 131 z 5.05.1998, str. 
11). 
 

4. Dyrektywa Rady 87/217/EWG z dnia 19 marca 1987 r, w sprawie ograniczenia 

zanieczyszczenia środowiska azbestem i zapobiegania temu zanieczyszczeniu (Dz.Urz. WE L 

85 z 28.03.1987, str. 40). 

5. Dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia 

środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (Dz.Urz. 

WE L 183 z 29.06.1989, str. 1). 

6. Dyrektywa Rady 94/33/WE z dnia 22 czerwca 1994 r. w sprawie ochrony pracy osób 

młodych (Dz.Urz. WE L 216 z 20.08.1994, str. 12) 

7. Dyrektywa 2004/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony 

pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników 

rakotwórczych lub mutagennych podczas pracy (szósta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu 

art. 16 ust. 1 dyrektywy rady 89/391 EWG) (Dz.Urz. WE L 229 z 29.06.2004, str. 23). 
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    4. Informacje o ilości i miejscach występowania wyrobów zawierających azbest 

     na terenie Gminy  Kamień 

 
Gmina Kamień jest gminą podmiejską Chełma. Położona jest w południowo-wschodniej 

części powiatu chełmskiego. Gmina graniczy z czterema gminami: Żmudź, Leśniowice, 

Dorohusk oraz gminą i miastem Chełm. Obszar gminy podzielony jest na 14 sołectw, w 

obrębie których znajduje się 17 miejscowości.  

Właściciele i  zarządcy nieruchomości z terenu gminy nie informują o obecności azbestu 

w budynkach będących w ich posiadaniu, w związku z powyższym Urząd Gminy w 

porozumieniu z sołtysami  prowadzi inwentaryzację tych obiektów. W ten sposób 

występujące na terenie gminy wyroby zawierające azbest zinwentaryzowano w 100%. W 

przeważającej mierze są to płyty azbestowo – cementowe dla budownictwa, ich ilość  

oceniono na: 126 184 m2 oraz 1,5 km - rur azbestowo – cementowych (tabela 1-17, dane z 

dnia 31.12.2010 r., źródło: Urząd Gminy Kamień ). Porównanie ilości i miejsc występowania 

płyt azbestowo cementowych  według stanu na dzień 31.12.2008 r. ze stanem na dzień 

31.12.2010 r. przedstawia wykres nr 1.  
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Wykres 1. Porównanie ilości i miejsc występowania płyt azbestowo – cementowych dla 
                  budownictwa na terenie Gminy Kamień stan z dnia 31.12.2008 r. i z 31.12.2010 r., 
       źródło: Urząd Gminy Kamień ). 
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Tab. 2. Informacje dotyczące miejsc występowania azbestu w miejscowości: 
                   ANDRZEJÓW  (dane z dnia  31.12.2010 r., źródło: Urząd Gminy Kamień ). 
 

Lp. Nazwa wyrobu 
zawierającego 

azbest
1) 

Lokalizacja 
wyrobu 

zawierającego 
azbest 
(adres) 

Jednostka 
miary 

Ilość 
Uwagi

2) 

1 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

2 
m

2 90 mieszkanie, obora 

2 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

3 
m

2 75 mieszkanie, obora 

3 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

4 
m

2 70 mieszkanie, obora 

4 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

5A 
m

2 220 mieszkanie, 
garaż, obora 

5 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

6A 
m

2 98 mieszkanie, 
stodoła 

6 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

7 
m

2 50 obora 

7 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

8 
m

2 200 mieszkanie, 
stodoła, obora 

8 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

8 
m

2 130 mieszkanie, obora 

9 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

9 
m

2 190 mieszkanie, obora 

10 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

11 
m

2 110 mieszkanie, obora 

11 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

15A 
m

2 170 mieszkanie, 
stodoła, obora 

12 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

17 
m

2 110 mieszkanie, 
stodoła 

13 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

18 
m

2 230 mieszkanie, 
stodoła, obora 

14 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

19 
m

2 130 mieszkanie, obora 
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15 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

21A 
m

2 170 mieszkanie, 
stodoła, obora 

16 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

23 
m

2 130 mieszkanie, 
stodoła 

17 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

24B 
m

2 150 mieszkanie, 
stodoła 

18 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

25 
m

2 120 mieszkanie, 
stodoła 

19 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

27A 
m

2 40 obora 

20 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

27B 
m

2 50 mieszkanie 
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Tab. 3. Informacje dotyczące miejsc występowania azbestu w  miejscowości: 
                  CZERNIEJÓW (dane z dnia 31.12.2010 r., źródło: Urząd Gminy Kamień ). 
 

Lp. Nazwa wyrobu 
zawierającego 

azbest
1) 

Lokalizacja 
wyrobu 

zawierającego 
azbest 
(adres) 

Jednostka 
miary 

Ilość 
Uwagi

2) 

1 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

1 m2 700 mieszkanie, 
stodoła, obora 

2 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

2B 
m

2 300 mieszkanie, 
stodoła, obora 

3 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

3 
m

2 630 mieszkanie, 
stodoła, obora 

4 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

4 
m

2 90 mieszkanie, obora 

5 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

6B 
m

2 650 mieszkania, 
stodoła, obora, 

garaże 

6 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

7 
m

2 260 stodoła, obora 

7 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

11A 
m

2 100 mieszkanie, 
szopy 

8 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

12 
m

2 180 mieszkanie, 
szopy, obora 

9 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

13 
m

2 260 mieszkanie, 
stodoła, obora 

10 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

14 
m

2 140  stodoła, obora 

11 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

17C 
m

2 220 mieszkanie, obora 

12 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

18 
m

2 200 mieszkanie, 
stodoła, obora 

13 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

19 
m

2 450 mieszkanie, 
stodoła 

14 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 
 

20B 
m

2 300 stodoła, obora, 
szopy 

15 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

20A 
m

2 140 mieszkanie, 
szopy 
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budownictwa 

16 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

21 
m

2 500 mieszkanie, 
stodoła, obora 

17 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

23 
m

2 120 stodoła, obora 

18 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

24 
m

2 150 mieszkanie, 
stodoła, obora 

19 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

25B 
m

2 160 obora, szopy 

20 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

26A 
m

2 130 stodoła, sklep 

21 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

27 
m

2 120 mieszkanie 

22 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

28 
m

2 280 mieszkanie, 
szopa, obora 

23 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

29 
m

2 170  stodoła, obora 

24 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

31 
m

2 200 mieszkanie, obora 

25 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

33 
m

2 70 obora 

26 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

34 
m

2 280 mieszkanie, 
stodoła, obora 

27 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

35 
m

2 140 sklep 

28 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

36 
m

2 150 mieszkanie, 
stodoła 

29 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

38 
m

2 280 mieszkanie, 
stodoła, obora 

30 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

39A 
m

2 160 mieszkanie, 
stodoła 

31 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 
 

41 
m

2 200  stodoła, obora 

32 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

43A 
m

2 300  stodoła, obora 
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budownictwa 

33 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

44 
m

2 280 mieszkanie, 
stodoła, garaż 

34 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

45 
m

2 220 mieszkanie, 
stodoła, obora 

35 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

46 
m

2 24 garaż 

36 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

47 
m

2 800 obory 

37 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

48 
m

2 280 mieszkanie, 
stodoła, obora 

38 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

49 
m

2 120 stodoła, szopa 

39 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

50B 
m

2 300 mieszkanie, 
stodoła, obora, 

garaż 

40 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

51 
m

2 200 mieszkanie, 
stodoła 

41 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

51A 
m

2 200 mieszkanie, 
stodoła 

42 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

52 
m

2 370 mieszkanie, 
stodoła, obora 

43 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

57 
m

2 90 obora 

44 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

58 
m

2 260 stodoła, obora 

45 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

60 
m

2 60 obora 

46 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

61 
m

2 120 mieszkanie 

47 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

64A 
m

2 300 obory 

48 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

66A 
m

2 100 mieszkanie 

49 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

66 
m

2 390 garaż, stodoła, 
obora 
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50 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

67A 
m

2 40 garaż 

51 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

68 
m

2 200  stodoła, obora 

52 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

69 
m

2 300  stodoła, obora 

53 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

70A 
m

2 80 obora 

54 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

71C 
m

2 300 mieszkanie, 
stodoła, szopy 

55 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

72 
m

2 500 mieszkanie, 
stodoła, obora 

56 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

74 
m

2 60 obora 

 
Tab. 4.  Informacje dotyczące miejsc występowania azbestu w  miejscowości: 
                     HALICZANY (dane z dnia    31.12.2010  r., źródło: Urząd Gminy Kamień ). 
 

Lp. Nazwa wyrobu 
zawierającego 

azbest
1) 

Lokalizacja 
wyrobu 

zawierającego 
azbest 
(adres) 

Jednostka 
miary 

Ilość 
Uwagi

2) 

1 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

1 m2 140 mieszkanie 

2 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

4 m2 400 mieszkanie, 
stodoła, garaż 

3 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

6 m2 170 mieszkanie, obora 

4 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

7 m2 420 garaż, obora 

5 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

11 m2 220 mieszkanie, garaż 

6 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

12 m2 280 stodoła, obora 

7 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

12 m2 170 obora, garaż 

8 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

13 m2 300 stodoła, obora 
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budownictwa 

9 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

14 m2 100 garaże 

10 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

15 m2 340 mieszkanie, 
stodoła 

11 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

17 m2 204 garaże, obora 

12 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

19 m2 240 mieszkanie, obora 

13 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

22 m2 130 obora 

14 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

24 m2 100 mieszkanie 

15 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

25 m2 308 stodoła 

16 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

28 m2 90 mieszkanie, obora 

17 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

30 m2 450 mieszkanie, obora 

18 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

34 m2 260 garaż, obora 

19 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

38 m2 120 obora 

20 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

39 m2 220 mieszkanie, obora 

21 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

40 m2 480 garaż, stodoła, 
obora 

22 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

41 m2 34 garaż 

23 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

42 m2 120 mieszkanie 

24 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

44A m2 110 stodoła 

 
Tab. 5.  Informacje dotyczące miejsc występowania azbestu w miejscowości: IGNATÓW 
              (dane z dnia  31.12.2010 r., źródło: Urząd Gminy Kamień ). 
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Lp. Nazwa wyrobu 

zawierającego 

azbest
1) 

Lokalizacja 
wyrobu 

zawierającego 
azbest 
(adres) 

Jednostka 
miary 

Ilość 
Uwagi

2) 

1 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

1 m2 110 mieszkanie 

2 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

2 m2 190 mieszkanie, 
obora, stodoła 

3 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

4 m2 55 mieszkanie,  

4 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

6 m2 70 mieszkanie 

5 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

7 m2 60 mieszkanie 

6 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

8 m2 110 mieszkanie 

7 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

10 m2 210 obora, stodoła 

8 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

11 m2 70 mieszkanie, obora 

9 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

12 m2 40 obora 

10 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

14A m2 80 mieszkanie, obora 

11 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

14 m2 40 obora 

12 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

15 m2 130 mieszkanie, obora 

13 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

16 m2 90 mieszkanie 

 
14 

Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 
 

17  
m2 

410 mieszkanie, 
obora, stodoła 

15 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

18 m2 160 mieszkanie, 
obora, stodoła 

16 Płyty azbestowo 19 m2 150 mieszkanie, 
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– cementowe dla 
budownictwa 

stodoła 

17 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

20A m2 100 mieszkanie 

18 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

20 m2 75  obora 

19 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

21 m2 340 mieszkanie, 
obora, stodoła 

20 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

22 m2 100 mieszkanie 

21 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

23 m2 80 mieszkanie 

22 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

23 m2 80 stodoła 

23 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

23A m2 250 mieszkania, 
stodoła 

24 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

23B m2 260 obora, stodoła 

25 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

25B m2 300 budynek 
gospodarczy 

26 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

43 m2 270 mieszkanie, obora 

27 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

45 m2 60 mieszkanie 

 
 
Tab. 6.  Informacje dotyczące miejsc występowania azbestu w miejscowości: IGNATÓW 
               KOLONIA (dane z dnia  31.12.2010 r., źródło: Urząd Gminy Kamień ). 
 

Lp. Nazwa wyrobu 
zawierającego 

azbest
1) 

Lokalizacja 
wyrobu 

zawierającego 
azbest 
(adres) 

Jednostka 
miary 

Ilość 
Uwagi

2) 

1 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

1 m2 70 mieszkanie 

2 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

2 m2 210 mieszkanie, 
stodoła 

3 Płyty azbestowo 3 m2 285 mieszkanie, 
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– cementowe dla 
budownictwa 

obora, stodoła 

4 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

5 m2 80  budynek 
gospodarczy 

5 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

6 m2 75  stodoła 

6 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

7 m2 100  obora 

7 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

8 m2 180 mieszkanie, obora 

8 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

8A m2 28 mieszkanie 

9 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

8B m2 35 mieszkanie 

10 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

9 m2 270 mieszkanie, obora 

11 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

10 m2 80 mieszkanie 

12 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

13 m2 90 mieszkanie 

13 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

15 m2 160  obora, stodoła 

14 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

16 m2 180 mieszkanie, obora 

15 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

17 m2 80 mieszkanie, obora 

16 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

18 m2 100 mieszkanie, obora 

17 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

18A m2 90 mieszkanie 

18 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

19 m2 70  obora 

19 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

20 m2 120  obora 

20 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

21 m2 200 obora 
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budownictwa 

21 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

22 m2 220 obora 

22 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

23 m2 340 obora, stodoła 

23 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

24 m2 333 mieszkanie, 
obora, stodoła 

24 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

25A m2 260 mieszkania 

25 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

26 m2 60 mieszkanie 

26 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

27B m2 50 mieszkanie 

27 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

27A m2 80 mieszkanie 

28 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

28 m2 420 mieszkanie, 
obora, stodoła 

29 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

30 m2 210 mieszkanie, 
obora, stodoła 

30 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

31 m2 80 mieszkanie 

31 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

32 m2 150  obora, stodoła 

32 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

33 m2 130 mieszkanie, obora 

33 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

35A m2 120 mieszkanie, obora 

34 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

35B m2 190 mieszkanie, obora 

35 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 
 

38 m2 90 obora 

36 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

40B m2 70 mieszkanie 

37 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

41 m2 60  obora 
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budownictwa 

38 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

42 m2 60 obora 

39 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

44 m2 90 mieszkanie 

40 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

45 m2 160 obora 

41 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

46 m2 80 mieszkanie 

42 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

47 m2 170 mieszkanie, obora 

43 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

48 m2 230 obora, stodoła 

44 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 
 

52 m2 150 mieszkanie 

 
Tab. 7.  Informacje dotyczące miejsc występowania azbestu w  miejscowość: JÓZEFIN 
               (dane z dnia 31.12.2010 r.,  źródło: Urząd Gminy Kamień ). 
 

Lp. Nazwa wyrobu 
zawierającego 

azbest
1) 

Lokalizacja 
wyrobu 

zawierającego 
azbest 
(adres) 

Jednostka 
miary 

Ilość 
Uwagi

2) 

1 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

2 m2 200 stodoła 

2 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

4 m2 140 mieszkanie 

3 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

6 m2 100 mieszkanie 

4 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

7 m2 800 budynek 
gospodarczy, 

stodoła 

5 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 
 

8A m2 250 budynek 
gospodarczy, 

stodoła 

6 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

9 m2 300 budynek 
gospodarczy, 

stodoła 

7 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

10 m2 450 budynek 
gospodarczy, 
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budownictwa stodoła, obora 

8 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

11A m2 140 mieszkanie 

9 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

11 m2 400 budynek 
gospodarczy, 

stodoła 

10 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

12 m2 450 budynek 
gospodarczy, 

stodoła 

11 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

13 m2 120 budynek 
gospodarczy 

12 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

14 m2 450 mieszkanie, 
stodoła 

13 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

17 m2 500 budynek 
gospodarczy, 

stodoła 

 
14 

Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

18A  
m2 

200 stodoła 

15 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

23 m2 150 budynek 
gospodarczy, 
mieszkanie 

16 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

25B m2 90 budynek 
gospodarczy 

17 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

25A m2 100 budynek 
gospodarczy, 

stodoła 

18 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

27B m2 120 budynek 
gospodarczy, 

obora 

19 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

28 m2 250 budynek 
gospodarczy, 

stodoła 

20 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

29 m2 350 budynek 
gospodarczy, 

stodoła 

21 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

30 m2 500 mieszkanie, bud. 
gospodarczy, 

stodoła 

22 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 
 

31A m2 550 mieszkanie, bud. 
gospodarczy, 

stodoła 

23 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 
 

35 m2 90 mieszkanie  
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Tab. 8. Informacje dotyczące miejsc występowania azbestu w miejscowość: KAMIEŃ (dane 
              z dnia 31.12.2010 r.,  źródło: Urząd Gminy Kamień ). 
 

Lp. Nazwa wyrobu 
zawierającego 

azbest
1) 

Lokalizacja 
wyrobu 

zawierającego 
azbest 
(adres) 

Jednostka 
miary 

Ilość 
Uwagi

2) 

1 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

5A m2 160 mieszkanie 

2 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

5B m2 120 obora 

3 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

8 m2 70 mieszkanie, bud. 
gospodarcze 

4 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

9 m2 140 mieszkanie, garaż 

5 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

11 m2 180 mieszkanie, obora 

6 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

12 m2 210 mieszkanie, obora 

7 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

13 m2 90 obora 

8 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

14 m2 120 mieszkanie, obora 

9 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

16 m2 130 mieszkanie, obora 

10 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

16A m2 100 mieszkanie 

11 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

18 m2 120 mieszkanie 

12 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

19A m2 100 mieszkanie 

13 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 
 

19B m2 100 mieszkanie 

 
14 

Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

19C  
m2 

120 mieszkanie 

15 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

21A m2 200 obora, stodoła 
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budownictwa 

16 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

21B m2 190 mieszkanie, obora 

17 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

22 E m2 110 mieszkanie 

18 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

22B m2 300 mieszkanie, 
obora, stodoła 

19 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

22D m2 120 mieszkanie 

20 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

23 m2 110 mieszkanie, 
obora, stodoła 

21 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

24 m2 210 mieszkanie, obora 

22 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

25 m2 120 mieszkanie 

23 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

26A m2 80 obora 

24 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

26C m2 120 mieszkanie 

25 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

29A m2 180 mieszkanie, garaż 

26 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

30A m2 70 bud. gospodarcze 

27 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

31D m2 180 mieszkanie, obora 

28 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

31F m2 100 stodoła 

29 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

32A m2 140 mieszkanie, obora 

30 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 
 

32B m2 160 mieszkanie, garaż 

31 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

35 m2 130 mieszkanie 

32 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

36A m2 150 mieszkanie, bud. 
gospodarcze 
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budownictwa 

33 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

36C m2 270 mieszkanie, 
stodoła 

34 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

39 m2 400 domy, obora 

35 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

40A m2 180  obora, stodoła 

36 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

40B m2 130 mieszkanie 

37 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

42B m2 200 mieszkanie, obora 

38 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

43A m2 180 mieszkanie, obora 

39 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

46 m2 120 mieszkanie 

40 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

48A m2 220 mieszkanie, obora 

41 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

49 m2 120 mieszkanie 

42 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

51B m2 220 mieszkanie, obora 

43 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

52A m2 210 mieszkanie, obora 

44 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

52C m2 120 mieszkanie 

45 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

53A m2 180 mieszkanie, obora 

46 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

55A m2 120 mieszkanie 

47 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 
 

55B m2 130 mieszkanie 

48 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

57 m2 120 mieszkanie 

49 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

60D m2 110 mieszkanie 
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budownictwa 

50 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

61 m2 130 mieszkanie 

51 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

63D m2 90 obora 

52 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

64A m2 80 obora 

53 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

64B m2 130 baraż, bud. 
gospodarczy 

54 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

65A m2 120 mieszkanie 

55 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

66C m2 140 obora, wiata 

56 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

70 m2 90 obora 

57 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

71A m2 75 sklep 

58 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

71C m2 165 stodoła 

59 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

72 m2 120 mieszkanie 

60 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

72A m2 120 mieszkanie 

61 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

72B m2 220  obora, stodoła 

62 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

73C m2 125 mieszkanie 

63 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

74 m2 250 garaż, obora, 
stodoła 

64 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

76 m2 50 garaż, komórka 

65 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

78B m2 70 mieszkanie 

66 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

79 m2 80 warsztat 
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67 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

80 m2 45 garaż 

68 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

80 m2 69 mieszkanie 

69 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

82 m2 120 mieszkanie 

70 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

83 m2 150 mieszkanie, obora 

71 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

84 m2 120 obora 

72 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

85 m2 150 mieszkanie, garaż 

73 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

86B m2 210 mieszkanie 

74 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

86D m2 150 mieszkanie 

75 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

87A m2 320 mieszkanie, obora 

76 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

87B m2 350 mieszkanie, 
stodoła 

77 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

89 m2 120 mieszkanie, garaż 

78 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

90 m2 180 obora, garaż 

79 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

91A m2 180 mieszkanie, 
obora, garaż 

80 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

91B m2 300 mieszkanie, garaż 

81 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

92 m2 140 garaż, oficyna 

82 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

93 m2 120 oficyna 

83 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

94A m2 460 mieszkanie, 
obora, stodoła 

84 Płyty azbestowo 94D m2 160 stodoła 
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– cementowe dla 
budownictwa 

85 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

95 m2 280 mieszkanie, obora 

86 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

95C m2 160 mieszkanie, obora 

87 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

96A m2 35 obora 

88 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

97 m2 280 mieszkanie, garaż 

89 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

97 m2 90 mieszkanie, 
komórka 

90 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

98A m2 390 mieszkanie, 
obora, stodoła 

91 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

99 m2 150 mieszkanie 

92 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

100 m2 230 obora, stodoła, 
garaż 

93 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

102 m2 360 mieszkanie, 
obora, stodoła 

94 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

110B m2 500 mieszkanie, 
obora, wiata 

95 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

110C m2 120  mieszkanie 

96 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

110D m2 120 mieszkanie 

97 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

112 m2 130 mieszkanie 

98 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

114 m2 130 mieszkanie 

99 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

123A m2 350 mieszkanie, 
obora, stodoła 

100 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

126A m2 120 mieszkanie 

101 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

133 m2 110 mieszkanie 
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budownictwa 

102 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

133A m2 190 mieszkanie, garaż 

104 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

134 m2 100 mieszkanie 

105 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

135B m2 130 mieszkanie 

106 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

136A m2 120 mieszkanie 

Rury 
azbestowo - 
cementowe 

 

km 1,5 

 
Tab. 9.  Informacje dotyczące miejsc występowania azbestu w miejscowość: KAMIEŃ 
                 KOLONIA (dane z dnia  31.12.2010 r., źródło: Urząd Gminy Kamień ). 
 

Lp. Nazwa wyrobu 
zawierającego 

azbest
1) 

Lokalizacja 
wyrobu 

zawierającego 
azbest 
(adres) 

Jednostka 
miary 

Ilość 
Uwagi

2) 

1 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

2 m2 300  stodoła, obora 

2 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

3 m2 200  stodoła, obora 

3 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

5 m2 330                      
stodoła, obora 

4 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

6 m2 470 mieszkanie, 
stodoła, obora 

5 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

7 m2 650 mieszkanie, 
stodoła, obora 

6 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 
 

9 m2 100 mieszkanie, obora 

7 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

11 m2 210 mieszkanie, obora 

8 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

12 m2 190 mieszkanie, 
stodoła 

9 Płyty azbestowo 14 m2 900 mieszkanie, 
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– cementowe dla 
budownictwa 

stodoła, obora, 
garaże 

10 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

15 m2 250  stodoła, obora 

11 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

16 m2 260 mieszkanie, 
stodoła, obora 

12 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

17 m2 440  stodoła,  

13 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

20 m2 700  stodoła, obora, 
garaże 

 
14 

Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

 
21 

 
m2 

 
175 

 
stodoła,  

15 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

22 m2 410  stodoła, obora 

16 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

23 m2 480 mieszkanie, 
stodoła, obora 

17 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

25 m2 190 mieszkanie, obora 

18 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

28B m2 220  stodoła, obora 

19 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

29 m2 330 mieszkanie, 
stodoła, obora 

20 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

30 m2 310  stodoła, obora, 
garaż 

21 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 
 

31 m2 120 mieszkanie 

22 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 
 

32 m2 220 mieszkanie, 
stodoła 

23 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

33 m2 360 mieszkanie, 
stodoła 

24 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

34 m2 50  stodoła, obora 

25 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

35B m2 200 stodoła 
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26 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

36 m2 100 obora 

27 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

37A m2 200 mieszkanie, obora 

28 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

38A m2 140 mieszkanie 

29 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

38 m2 110 obora 

30 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

40 m2 300  stodoła, obora 

31 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

41 m2 120 mieszkanie 

32 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

44A m2 100 mieszkanie 

33 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

46 m2 280 mieszkanie, 
stodoła, obora 

34 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

47 m2 690 mieszkanie, 
stodoła, obora, 

garaż 

35 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

48 m2  
300 

stodoła, obora 

36 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

49A m2  
300 

mieszkanie, 
stodoła, obora 

37 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

50 m2  
420 

mieszkanie, 
stodoła, obora 

38 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

52 m2  
 

450 

mieszkanie, 
stodoła, obora 

39 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 
 

54 m2  
550 

garaże, stodoła, 
obora 

40 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

57 m2  
550 

mieszkanie, 
stodoła 

41 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

58 m2  
58 

mieszkanie, 
stodoła 

42 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

62 m2  
230 

stodoła, obora 
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43 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

64 m2  
390 

stodoła, obora 

 
 
Tab. 10. Informacje dotyczące miejsc występowania azbestu w miejscowość: KOCZÓW 
                (dane z dnia  31.12.2010 r., źródło: Urząd  Gminy Kamień ). 
 

Lp. Nazwa wyrobu 
zawierającego 

azbest
1) 

Lokalizacja 
wyrobu 

zawierającego 
azbest 
(adres) 

Jednostka 
miary 

Ilość 
Uwagi

2) 

1 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

1 m2 474 garaż, obory 

2 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

2 m2 200 stodoła 

3 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

4A m2 240  garaż, obora 

4 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

6 m2 730 mieszkanie, 
stodoła, obora, 

garaż 

5 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

8 m2 420 mieszkanie, 
stodoła, obora 

6 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

10 m2 520  stodoła, obory, 
garaż 

7 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

14 m2 326 stodoła, obora 

8 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

15 m2 250 stodoła 

9 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

18 m2 90 obora 

10 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 
 

22 m2 250 mieszkanie, 
stodoła 

11 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

24 m2 580 mieszkania, 
stodoła, obora 

12 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

26 m2 100 mieszkanie 

 
13 

Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

29  
m2 

291 obora, garaż 
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14 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

30 m2 100 obora 

15 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

31 m2 337 mieszkanie, 
stodoła, obora 

16 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

33 m2 180 obora 

17 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

34 m2 90 garaż 

18 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

36 m2 270 stodoła, obora 

19 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

37 m2 200  stodoła, obora 

20 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

38 m2 280 mieszkanie, 
obora, garaż 

21 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

40 m2 160 mieszkanie, obora 

 

Tab. 11. Informacje dotyczące miejsc występowania  azbestu w miejscowości: MAJDAN 
               PŁAWANICKI (dane z dnia 31.12.2010 r., źródło: Urząd  Gminy Kamień ). 
 

Lp. Nazwa wyrobu 
zawierającego 

azbest
1) 

Lokalizacja 
wyrobu 

zawierającego 
azbest 
(adres) 

Jednostka 
miary 

Ilość 
Uwagi

2) 

1 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

1 m2 270 stodoła, obora 

2 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

3 m2 320 mieszkanie, 
stodoła, obora 

3 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 
 

6 m2 160 mieszkanie, obora 

4 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

7 m2 320 mieszkanie, 
stodoła, obora 

5 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

9 m2 600 mieszkanie, 
stodoła, obora 

6 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

10 m2 240 mieszkanie, 
stodoła, obora 



 

41 

7 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

11 m2 400 mieszkanie, 
stodoła, obora 

8 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

14 m2 70 mieszkanie 

9 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

15 m2 90 mieszkanie 

10 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

15A m2 60 mieszkanie 

11 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

17 m2 700 mieszkanie, 
stodoła, obora 

12 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

18 m2 240 mieszkanie 

 

Tab. 12. Informacje dotyczące miejsc występowania azbestu w miejscowości:  
                     MOŁODUTYN (dane z dnia 31.12.2010 r., źródło: Urząd  Gminy Kamień ). 
 

Lp. Nazwa wyrobu 
zawierającego 

azbest
1) 

Lokalizacja 
wyrobu 

zawierającego 
azbest 
(adres) 

Jednostka 
miary 

Ilość 
Uwagi

2) 

1 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

2 m2 100 mieszkanie 

2 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

3 m2 30 bud. gospodarcze  

3 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

12 m2 120 mieszkanie 

4 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

11 m2 80 mieszkanie 

5 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 
 

28 m2 90 obora 

6 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

26 m2 110 stodoła 

7 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

30 m2 80 mieszkanie 

8 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

78A m2 100 mieszkanie 
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9 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

74B m2 120 mieszkanie 

 

Tab. 13.  Informacje dotyczące miejsc występowania azbestu w miejscowość: NATALIN 
               (dane z dnia 31.12.2010 r., źródło: Urząd Gminy Kamień ). 
 

Lp. Nazwa wyrobu 
zawierającego 

azbest1) 

Lokalizacja 
wyrobu 

zawierającego 
azbest 
(adres) 

Jednostka 
miary 

Ilość Uwagi2) 

1 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

11 m2 30  obora 

2 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

12B m2 60 obory 

3 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

13 m2 65 mieszkanie  obora 

4 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

15A m2 60 mieszkanie 

5 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

23 m2 30 obora 

6 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

29B m2 60 mieszkanie 

7 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

29A m2 60 mieszkanie 

 Tab. 14. Informacje dotyczące miejsc występowania azbestu w miejscowość: 
PŁAWANICE 

              (dane z dnia 31.12.2010 r., źródło: Urząd Gminy Kamień ). 
 

Lp. Nazwa wyrobu 
zawierającego 

azbest
1) 

Lokalizacja 
wyrobu 

zawierającego 
azbest 
(adres) 

Jednostka 
miary 

Ilość 
Uwagi

2) 

1 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

1 m2 260 mieszkania, 
stodoła 

2 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

4 m2 75 stodoła 

3 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

5 m2 530 mieszkanie, 
obory, stodoła, 

garaż 
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4 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

6 m2 410 mieszkanie, 
obora, stodoła 

5 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

8A m2 330 garaż, obora, 
stodoła 

6 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

12 m2 170  obora, stodoła 

7 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

15D m2 100 mieszkanie 

8 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

17 m2 320 mieszkanie, 
obora, stodoła, 

bud. gosp. 

9 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

18 m2 25 mieszkanie 

10 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

19C m2 210 mieszkanie, 
obora, stodoła 

11 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

19B  m2 360 mieszkanie, 
obora, stodoła 

12 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

19A m2 130  obora, stodoła 

13 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

20 m2 120  stodoła 

14 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

21 m2 260 mieszkania, 
stodoła 

15 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

22 m2 50 obora 

16 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

23 m2 215 mieszkanie, 
obora, stodoła 

17 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

25 m2 230 mieszkanie, 
obora, garaż 

18 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

26 m2 140  obora, stodoła 

19 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

27 m2 20 budynki 
gospodarcze 

20 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

30B m2 430 mieszkanie, 
obora, stodoła 

21 Płyty azbestowo 34 m2 100 mieszkanie, 
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– cementowe dla 
budownictwa 

stodoła 

22 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

37 m2 130 mieszkanie, garaż 

23 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

38A m2 90 mieszkanie 

24 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

38C m2 140 stodoła 

25 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

39B m2 100 obora 

26 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

39C m2 300 mieszkanie, 
obora, stodoła 

27 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

40A m2 80 dom 

28 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

40B m2 300 mieszkanie, 
obora, stodoła 

29 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

42 m2 250 bud. gospodarcze, 
obora, stodoła 

30 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

44 m2 200 mieszkanie, 
obora, stodoła, 

bud. gosp. 

31 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

45 m2 150 obora, stodoła 

32 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

46 m2 100 mieszkanie 

33 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

47B m2 170  obora, stodoła 

34 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

51A m2 210  obora, stodoła 

35 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

52 m2 50 mieszkanie 

36 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

53B m2 230 mieszkanie, 
obora, stodoła 

37 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

55 m2 320  obora, stodoły 

38 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

58 m2 160  obora, stodoła 
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budownictwa 

39 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

60 m2 230  obora, stodoła 

40 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

63 m2 130 mieszkanie, 
obora, stodoła 

41 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

66 m2 250  obora, stodoła 

42 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

68 m2 180 mieszkanie, obora 

43 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

73 m2 170 mieszkanie, obora 

44 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

76 m2 230  obora, stodoła 

45 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

79 m2 150 mieszkanie 

46 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

83 m2 120 mieszkanie, bud. 
gosp. 

47 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

85 m2 80 mieszkanie 

48 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

87 m2 240 mieszkanie, 
obora, stodoła 

49 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

88 m2 270 mieszkanie, 
obora, stodoła 

50 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

89 m2 250 mieszkanie, 
obora, stodoła 

51 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

89A m2 110 mieszkanie 

52 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

91 m2 340 mieszkanie, 
obora, garaż 

53 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

94 m2 160 mieszkanie, bud. 
gospodarczy, 

stodoła 

54 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

95 m2 90 mieszkanie 

55 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

96 m2 80 mieszkanie 
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56 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

101 m2 440 mieszkanie, 
obora, stodoła 

 
Tab. 15  Informacje dotyczące miejsc występowania azbestu w miejscowość: PŁAWANICE 
               KOLONIA (dane z dnia 31.12.2010 r., źródło: Urząd Gminy Kamień ). 
 

Lp. Nazwa wyrobu 
zawierającego 

azbest
1) 

Lokalizacja 
wyrobu 

zawierającego 
azbest 
(adres) 

 

Jednostka 
miary 

Ilość 
Uwagi

2) 

1 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

13 m2 210  obora, stodoła 

2 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

17 m2 260 mieszkanie, 
obora, stodoła 

3 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

16 m2 260  obora, stodoła 

4 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

20 m2 300 mieszkanie, 
obora, stodoła 

5 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

21 m2 430 mieszkanie, 
obora, stodoła 

6 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

15 m2 50 bud. gosp. 

7 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

12 m2 120 obora 

8 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 
 

11 m2 170 mieszkanie, obora 

9 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 
 

10 m2 200 mieszkanie, 
obora, bud. gosp. 

10 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

9 m2 170  obora, stodoła 

11 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

6 m2 160 mieszkanie, 
obora, garaż 

12 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

26 m2 290  obora, stodoła 

13 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

25 m2 135 mieszkanie, obora 



 

47 

budownictwa 

14 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

33 m2 330 mieszkanie, 
obora, stodoła 

15 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

15D m2 100 mieszkanie 

16 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

16 m2 320 mieszkanie, 
obora, stodoła 

17 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

15 m2 300 mieszkanie, 
obora, stodoła 

18 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

13A m2 40 obora 

19 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

10 m2 420 mieszkanie, 
obora, stodoła 

20 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

13C m2 160 mieszkanie, bud. 
gosp. 

21 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

16 m2 320 mieszkanie, 
obora, stodoła 

22 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

32B m2 320 mieszkanie, 
obora, stodoła 

23 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

32C m2 240  mieszkanie, 
obora, stodoła 

24 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

31 m2 200  obora, stodoła 

25 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

32A m2 310 mieszkanie, 
obora, stodoła 

26 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

24 m2 90 garaż, bud. gosp. 

27 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

30 m2 150 mieszkanie, obora 

28 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

29 m2 150 stodoła 

29 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

4 m2 160 mieszkanie, bud. 
gosp. 

30 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

1 m2 260 stodoła, obory 
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31 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

27 m2 310 mieszkanie, 
obora, stodoła 

32 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

2 m2 270 mieszkanie, 
obora, stodoła 

33 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

28 m2 380 mieszkanie, 
obora, stodoła 

 

 Tab. 16. Informacje dotyczące miejsc  występowania azbestu w miejscowość: 
RUDOLFIN 

               (dane z dnia 31.12.2010 r., źródło: Urząd Gminy Kamień ). 
 

Lp. Nazwa wyrobu 
zawierającego 

azbest
1) 

Lokalizacja 
wyrobu 

zawierającego 
azbest 
(adres) 

Jednostka 
miary 

Ilość 
Uwagi

2) 

1 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

1A m2 350 mieszkanie, 
stodoła, obora 

2 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

1 m2 200 mieszkanie, 
stodoła 

3 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

4 m2 100 mieszkanie, obora 

4 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

5 m2 250  stodoła, obora 

5 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

6A m2 110  stodoła 

6 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

6B m2 180 mieszkanie, obora 

7 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 
 

8 m2 250 mieszkanie, 
stodoła, obora 

8 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

13 m2 230 mieszkanie, obora 

9 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

14 m2 250 mieszkanie, 
stodoła, obora 

10 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

14A m2 250 mieszkanie, 
stodoła, obora 

11 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

16 m2 600 mieszkanie, 
stodoła, obora 
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budownictwa 

12 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

19 m2 270 mieszkanie, obora 

13 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

19 m2 300 mieszkanie, 
stodoła, obora 

 
14 

Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

21  
m2 

400 mieszkanie, 
stodoła, obora 

15 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

22 m2 250 mieszkanie, 
stodoła 

16 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

23 m2 500 mieszkanie, 
stodoła, obora 

17 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

25 m2 200 mieszkanie,  
obora 

18 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

27 m2 150 mieszkanie, obora 

19 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

28 m2 150  stodoła, obora 

20 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

30 m2 200 mieszkanie, 
stodoła 

21 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

31 m2 300 mieszkanie, 
stodoła 

22 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

32 m2 200 mieszkanie, obora 

23 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

33 m2 400 mieszkanie, 
stodoła,  

24 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 
 

35 m2 320 mieszkanie, 
stodoła,  

25 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

36 m2 200 mieszkanie,  

26 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

42 m2 320 mieszkanie, 
stodoła, obora 

27 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

44A m2 200 mieszkanie, obora 

28 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

44 m2 400 mieszkanie, 
stodoła, obora 
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budownictwa 

29 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

45 m2 40  obora 

30 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

46 m2 520 mieszkanie, obora 

31 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

47 m2 260  obora, garaż 

32 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

48 m2 500 mieszkanie, 
stodoła, obora 

 
Tab. 17. Informacje dotyczące miejsc występowania azbestu w miejscowość: 
                     STRACHOSŁAW (dane z dnia 31.12.2010 r., źródło: Urząd Gminy Kamień ). 
 

Lp. Nazwa wyrobu 
zawierającego 

azbest
1) 

Lokalizacja 
wyrobu 

zawierającego 
azbest 
(adres) 

Jednostka 
miary 

Ilość 
Uwagi

2) 

1 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

2A m2 280 stodoła 

2 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

4B m2 150 mieszkanie, bud. 
gospodarczy 

3 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

4A m2 90 mieszkanie 

4 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

5 m2 110 obora 

5 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

5 m2 150 obora 

6 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 
 

8 m2 80 szopy 

7 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

11D 
m

2 80 budynki 
gospodarcze 

8 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

12 
m

2 100 obora 

9 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

18A 
m

2 350 mieszkania, 
obora, stodoła 

10 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

19A 
m

2 140 mieszkanie 
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11 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

23 
m

2 180 obora, garaż 

12 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

25 
m

2 700 mieszkanie, 
obora, stodoła, 

garaż 

13 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

26B 
m

2 170 mieszkanie, garaż 

 
14 

Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

26A  

m
2 

100 mieszkanie, bud. 
gospodarczy 

15 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

28B 
m

2 800 obora 

16 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

29G 
m

2 180 mieszkanie 

17 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

32C 
m

2 180 mieszkanie 

18 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

32B 
m

2 120 obora 

19 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

35 
m

2 80 obora 

20 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

37A 
m

2 160 stodoła, budynek 
inwentarski 

21 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

38B 
m

2 500 stodoła 

22 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

38A 
m

2 500 mieszkanie, 
obora, stodoła 

23 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 
 

39A 
m

2 150 wiata 

24 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

41A 
m

2 300 garaż, obora, 
stodoła 

25 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

42A 
m

2 130 obora 

26 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

44 
m

2 150 obora 

27 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

46A 
m

2 120 mieszkanie 
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28 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

46B 
m

2 90 obora 

29 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

47C 
m

2 250 mieszkanie, 
oficyna 

30 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

48 
m

2 220 mieszkanie, garaż 

31 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

49A 
m

2 120 mieszkanie 

32 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

54B 
m

2 230 obora 

33 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

54C 
m

2 300 bud. skład. szopa, 
obory, kurnik 

34 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

59 
m

2 60 mieszkanie 

35 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

61 
m

2 250  obora, stodoła 

36 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

62 
m

2 130 stodoła 

37 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

63A 
m

2 200 mieszkanie 

38 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

64 
m

2 130 obora 

39 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

65 
m

2 40 obora 

40 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 
 

66 
m

2 65 mieszkanie 

41 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

69 
m

2 140 obora 

42 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

71 
m

2 110 garaż 

43 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

72A 
m

2 140 mieszkanie 

44 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

74 
m

2 50 budynki 
gospodarcze 
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45 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

75C 
m

2 150 obora, garaż 

46 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

75A 
m

2 110 mieszkanie 

47 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

77B 
m

2 420 świetlica 

48 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

78 
m

2 180 obory 

49 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

80 
m

2 150 obora 

50 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

82B 
m

2 150 mieszkanie 

51 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

84B 
m

2 250 obora 

52 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

84C 
m

2 70 garaż 

53 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

87 
m

2 70 obora 

54 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

88 
m

2 170 mieszkanie 

55 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

89 
m

2 70 obora 

56 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

91 
m

2 140 obora 

57 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

92D 
m

2 120 garaż 

58 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

92A 
m

2 260 mieszkanie, 
budynki gosp. 

59 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

93 
m

2 320 mieszkanie, obora 

60 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

97 
m

2 90 obora 

61 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

99B 
m

2 400 mieszkanie, 
obora, stodoła 
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62 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

100 
m

2 150 mieszkanie 

63 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

103A 
m

2 470 mieszkania, obora 

64 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

104 
m

2 180 mieszkanie, obora 

65 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

105 
m

2 110 mieszkanie 

66 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

108 
m

2 120 mieszkanie 

67 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

111 
m

2 100 mieszkanie 

68 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

114 
m

2 100 stodoła 

69 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

115B 
m

2 80 garaż 

70 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

115A 
m

2 130 mieszkanie 

71 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

116A 
m

2 300 mieszkanie, 
obora, garaż 

72 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

121 
m

2 170 stodoła 

73 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

122 
m

2 90 obora, kuchnia 
letnia 

74 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

127C 
m

2 170 garaż, stodoła 

75 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

128 
m

2 220 mieszkanie, garaż 

76 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

129 
m

2 300  obora, stodoła 

77 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

130A 
m

2 100 mieszkanie 

78 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

132 
m

2 350 mieszkanie, 
obora, stodoła 
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79 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

134B 
m

2 350 obora, stodoła 

80 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

135 
m

2 300 mieszkanie, 
obora, stodoła 

81 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

137B 
m

2 130 stodoła 

82 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

139 
m

2 110 obora 

83 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

140B 
m

2 220 mieszkanie, 
obora, stodoła 

84 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

147 
m

2 100 obora 

85 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

149C 
m

2 200 mieszkanie, garaż 

86 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

152A 
m

2 90 mieszkanie 

87 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

155C 
m

2 30 komórka 

88 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

155A 
m

2 250 mieszkanie, obora 

89 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

156F 
m

2 130 mieszkanie 

90 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

156C 
m

2 160 mieszkanie 

91 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

157 
m

2 370 mieszkanie, 
obory 

92 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

159C 
m

2 110 mieszkanie 

93 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

163 
m

2 140 mieszkanie 

94 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

166 
m

2 300 mieszkanie, 
stodoła 

95 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

167 
m

2 160 stodoła 
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96 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

171 
m

2 480  obora, stodoła 

97 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

173 
m

2 120 obora 

98 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

174 
m

2 80 stodoła 

99 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

175 
m

2 380  obora, stodoła 

100 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

176 
m

2 80 mieszkanie 

101 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

177 
m

2 90 szopa 

 

 Tab. 18. Informacje dotyczące miejsc występowania azbestu w miejscowość: 
WOLAWCE 

              (dane z dnia 31.12.2010 r., źródło: Urząd Gminy Kamień ). 
 

Lp. Nazwa wyrobu 
zawierającego 

azbest
1) 

Lokalizacja 
wyrobu 

zawierającego 
azbest 
(adres) 

Jednostka 
miary 

Ilość 
Uwagi

2) 

1 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

2 m2 50 mieszkanie 

2 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

4 m2 784 mieszkanie, 
stodoła, obora, 

garaż 

3 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

7 m2 153 stodoła, obora 

4 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

8 m2 200 szopa 

5 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

12 m2 80  stodoła, obora 

6 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

15A m2 149 mieszkanie, obora 

7 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

16 m2 208 mieszkanie, 
garaż, obora 

8 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

17 m2 100 stodoła 
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9 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

23 m2 240  stodoła, obora 

10 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

28 m2 198 mieszkanie, obora 

11 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

36 m2 100 mieszkanie 

12 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

38 m2 50 garaż 

13 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

39 m2 240 stodoła, obora 

14 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

40 m2 40 budynek 
gospodarczy 

15 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

44A m2 278 mieszkanie, obora 

16 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

47 m2 183 mieszkanie, 
garaż, obora 

17 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

48 m2 272 stodoła, obora, 
spichrz 

18 Płyty azbestowo 
– cementowe dla 

budownictwa 

52 m2 128 garaż, obora 

 

Ze względu na równomierne rozmieszczenie wyrobów zawierających azbest na terenie 

całej gminy brak jest wyodrębnionych rejonów szczególnie narażonych na ekspozycję 

azbestem. Stan techniczny zinwentaryzowanych wyrobów (zg. z zał. nr 1 do rozporządzenia 

Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r.) wykazuje w 

większości stopień pilności II.  

Tab. 19 . Informacje dotyczące miejsc występowania azbestu na budynkach stanowiących 
mienie komunalne gminy Kamień (dane z dnia 31.12.2010 r., źródło: Urząd Gminy Kamień ) 
 

Lp. Nazwa wyrobu 
zawierającego 

azbest
1) 

Lokalizacja wyrobu 
zawierającego azbest 

(adres) 

Jednostka 
miary 

Ilość 

1 Płyty azbestowo – 
cementowe dla 
budownictwa 

Świetlica Wiejska - 
Ignatów Kolonia 

m2 160 

2 Płyty azbestowo – 
cementowe dla 
budownictwa 

Świetlica Wiejska - 
Koczów 

m2 80 
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3 Płyty azbestowo – 
cementowe dla 
budownictwa 

Świetlica Wiejska -  
Haliczany 

m2 80 

4 Płyty azbestowo – 
cementowe dla 
budownictwa 

Budynek dawnej 
szkoły - Mołodutyn 

m2 180 

5 Płyty azbestowo – 
cementowe dla 
budownictwa 

Hydrofornia w 
Rudolfinie 

m2 80 

 

 
 Stan techniczny wyrobów azbestowych wykazuje stopień pilności II  (zg. z zał. nr 1 do 

rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r.). 

 W roku 2010 w ramach zadania pn. "Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej we 

wsi Pławanice"   usunięto azbestowe pokrycie dachowa ze świetlicy wiejskiej w Pławanicach  

przy wykorzystaniu środków z PROW 2007 - 2013 w ramach działania Odnowa i rozwój wsi. 

Ilość usuniętego azbestu  234 m2   

 W roku bieżącym Gmina Kamień wystąpiła z wnioskiem do Lokalnej Grupy 

Działania „Ziemi Chełmskiej” o przyznanie pomocy w ramach Działania 4.1/413 – 

Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom 

przyznania pomocy w ramach działania: „Odnowa i rozwój wsi", celem operacji jest remont 

świetlicy w Koczowie w ramach którego osunięte zostanie azbestowe pokrycie dachowe. 

Planowany termin realizacji zadania to rok 2011. 

 

 

 

 

 

 

5. Sposoby bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest. 
 Obowiązkiem właściciela jest usunięcie wyrobów azbestowych z budynków lub 

instalacji do niego należących do 2032 r. Jednak ze względu na szkodliwość azbestu nie 

można wykonywać tego samodzielnie. Zajmują się tym wyspecjalizowane firmy, posiadające 

odpowiednie wyposażenie techniczne do prowadzenia takich prac oraz zatrudniające 

pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy usuwaniu i 

wymianie materiałów zawierających azbest (Tabela 19, źródło: Starostwo Powiatowe w 

Chełmie Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa, stan na dzień: 31.12.2008 r.). 
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Firmy te posiadają  zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej, w wyniku której 

powstają odpady niebezpieczne.  Przed rozpoczęciem prac, wykonawca zobowiązany jest do 

zgłoszenia tego faktu właściwemu organowi nadzoru budowlanego oraz właściwemu 

okręgowemu inspektorowi pracy, natomiast właściciel (użytkownik wieczysty lub zarządca 

nieruchomości) – właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej. 

Bezpieczne użytkowanie płyt azbestowo-cementowych uwarunkowane jest ich  

właściwym zabezpieczeniem. Znane są dwie metody zabezpieczania wyrobów z azbestem: 

- obudowanie 

- pokrycie powłoką (kapsulacja) 

Pierwsza metoda polega na odizolowaniu wyrobów zawierających azbest od otoczenia 

poprzez obudowanie ich pyłoszczelną przegrodą wykonaną np. ze sklejki lub płyt gipsowych. 

Natomiast kapsulacja to pokrycie powierzchni tych wyrobów specjalnymi substancjami 

impregnującymi uniemożliwiającymi kruszenie się azbestu lub błonotwórczymi, które tworzą 

na powierzchni materiału warstwę uniemożliwiającą odłamywanie się zewnętrznych cząstek 

wyrobu. 

Teren, na którym prowadzone są prace demontażu wyrobów azbestowych powinien 

być ogrodzony, odpowiednio oznakowany i zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. 

Prace należy planować tak, aby zminimalizować naruszenie materiałów zawierających azbest 

lub mu zapobiec. Powierzchnie należy pokryć grubym polietylenem, który zostanie usunięty 

po zakończeniu prac jako potencjalnie skażony azbestem. W pracę polegającą na usuwaniu 

azbestu powinno być zaangażowanych jak najmniej pracowników. Po zakończeniu prac 

należy zapewnić przywrócenie  czystości na obszarze pracy (korzystając z odkurzacza typu 

Hi/lub sprzątania zwilżonymi ręcznikami papierowymi). Wykorzystane materiały papierowe 

należy usunąć tak, jak odpady skażone azbestem. 

 Prace polegające na usunięciu wyrobów azbestowych powodują jednocześnie 

powstawanie odpadów niebezpiecznych. Główną metodą ich unieszkodliwiania jest 

składowanie. Odpady umieszczane są w szczelnych, oznakowanych opakowaniach z folii 

polietylenowej, w pomieszczeniach niedostępnych dla osób trzecich. Wszystkie odpady 

powinny być utrzymywane w stanie wilgotnym. Następnie transportowane są  na składowiska 

odpadów niebezpiecznych (spełniające wymogi prawne pod względem ich budowy 

i eksploatacji) lub na wydzielone części składowisk odpadów innych niż niebezpieczne 

i obojętne (Tabela 18, źródło: „Poradnik dla użytkowników wyrobów azbestowych” 

Ministerstwo Gospodarki Departament  Instrumentów Wsparcia, Warszawa 2008). 
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  W ostatnim czasie obiecującą metodą unieszkodliwiania azbestu wydaje się być 

technologia MTT oferowana w Polsce przez przedsiębiorstwo ATON. Istotą rozwiązania 

technicznego jest destrukcja niebezpiecznych włókien azbestowych poprzez ich nagrzewanie 

energią mikrofalową. Eternit lub inne odpady zawierające azbest, po wstępnym skruszeniu (w 

kruszarce o specjalnej hermetyzowanej konstrukcji), mieszane są z niewielkimi ilościami 

substancji wspomagającej i wprowadzane do komory reaktora mikrofalowego. W wyniku 

nagrzewania tej mieszaniny do wysokiej temperatury, około 900 - 1100 °C, struktura 

krystaliczna włókien azbestowych ulega przemianie w formę bezpostaciową.  Cechą 

charakterystyczną opracowanej metody jest "bezkontaktowe" nagrzewanie niebezpiecznych 

odpadów odpowiednio skoncentrowaną wiązką energii mikrofalowej do wymaganych 

temperatur i w kontrolowanej, optymalnej dla procesu, atmosferze gazowej. Opracowana 

technologia jest procesem bezodpadowym, w jej wyniku uzyskuje się użyteczny produkt, 

który może być stosowany w budownictwie. Zbudowane urządzenie pozwala unieszkodliwić 

około 200 - 400 kg eternitu w ciągu godziny. Zaletą wyżej opisanej technologii jest także 

możliwość jej aplikacji z użyciem aparatury przewoźnej, a więc aplikacji w miejscu usuwania 

azbestu. Urządzenie zasilane jest energią elektryczną z lokalnej sieci elektrycznej lub 

agregatu.   

Tab. 20. Istniejące i projektowane składowiska odpadów zawierających azbest w układzie 
               wojewódzkim według stanu na wrzesień 2008 r. (źródło: Ministerstwo Gospodarki, 
    stan na 30.06.2009 r.) 

Lp. Nazwa i lokalizacja 
składowiska 

Nazwa i adres 
zarządzającego 
składowiskiem 

Wolna 
pojemność 

składowiska 
[m3] 

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE 

1 Składowisko Odpadów 
Przemysłowych, 
ul. Górnicza 1, 58-303 
Wałbrzych   

Mo-Bruk, Korzenna 214, 
33-322 Korzenna 

43 102 

2 Składowisko odpadów innych 
niż niebezpieczne i obojętne w 
Trzebczu 
gm. Polkowice 

Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Miejskiej Spółka z o.o.,  
ul. Dąbrowskiego 2, 
59-100 Polkowice  

1 240 

3 Składowisko Odpadów 
w Marcinowie, 
gm. Trzebnica 

Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Trzebnicy 
ul. Piłsudskiego 1, 55-100 
Trzebnica 
 

6 000 

4 Teren KGHM „Polska Miedź” 
w Lubinie  
Oddział Huta Miedzi Głogów 

KGHM „Polska Miedź” S.A. 
w Lubinie  
Oddział Huta Miedzi Głogów 

Wykorzystywane przez 
właściciela 
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ul. Żukowicka 1 
67-200 Głogów 

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE 

5 Składowisko Odpadów 
Niebezpiecznych, 
Małociechowo, 
gm. Pruszcz 

„ECO-POL” Sp. z o.o., 
ul. Dworcowa 9, 86-120  
Pruszcz 

10 079 

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 

6 Składowisko odpadów 
azbestowych w miejscowości 
Srebrzyszcze 
gm. Chełm 

Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. w 
Chełmie 
ul. Ks. Piotra Skargi 11 
22-100 Chełm 

1 340 

7 Składowisko Odpadów 
Niebezpiecznych, 
Poniatowa Wieś, 
gm. Poniatowa 

Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej 
Sp. z o.o.,                        
ul. Młodzieżowa 4, 
 24-320 Poniatowa 

1 489 

8 Składowisko Piaski, Zarzecze 
II, Kraśnik  

WOD-BUD Sp. z o.o.,      
ul. Piłsudskiego 12/1,  23-200      
Kraśnik 

138 970 

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 

9 Składowisko Odpadów 
Azbestowych,  
ul. Małaszyńskiego 180, 
Chróścik, 
gm. Gorzów Wielkopolski 

Zakład Utylizacji Odpadów 
Sp. z o.o.,      
ul. Teatralna 49, 
66-400 Gorzów Wielkopolski 

25 816 

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE 

10 Składowisko Odpadów 
Niebezpiecznych, 
Jadwinówka, 
gm. Radomsko 

Transport Metalurgia S.A., 
ul. Reymonta 62, 
97-500 Radomsko 

12 000 

11 „Bagno-Lubień”- 
teren Elektrowni Bełchatów 
S.A. 

Elektrowni Bełchatów S.A. 
z/s w Rogowcu 
ul. Wyzwolenia 30, 
97-406 Rogowiec 

Wykorzystywane przez 
właściciela 

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE 

12 Składowisko Komunalne w  
Ujkowie Stary, 
gm. Bolesław 
 

Zakład Gospodarki 
Komunalnej „Bolesław”  
Sp. z o.o.,  
 ul. Osadowa 1 
32-329 Bolesław 
    

43 118 

13 Składowisko Odpadów 
„Za rzeką Białą”  
ul. Kwiatkowskiego 8 
33-101 Tarnów 

Jednostka Ratownictwa 
Chemicznego Sp. z o.o., 
ul. Kwiatkowskiego 8, 
 33-101  Tarnów 

8 200 

WIJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE 
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14 

 

Składowisko odpadów 
komunalnych w Rachocinie,  
 

Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej, 

ul. Traugutta 33, 09-200 

Sierpc 

45 000 

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE 

Brak składowisk 
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 

15 Składowisko Odpadów 
w Młynach  
gm. Radymno 

Zakład Gospodarki 
Komunalnej Gminy  
Radymno z/s w Skołoszowie 
341, 37-550 Radymno 

35 762 

16 Składowisko Odpadów, 
Pysznica, gm. Pysznica  
 

Gminny Zakład 
Komunalny,       
ul. Wolności 295,  
37-403 Pysznica 

280 

P Kozodrza, gm. Ostrów Zakład Usług Komunalnych w 
Ostrowie 

 

17 740 
WOJEWÓDZTWO PODLASKIE 

17 Składowisko Odpadów 
Miastkowo, pow. Łomża  
 

MPGKiM,  18-400 Łomża, 
uL. Akademicka 22 

682 

P Składowisko odpadów 
budowlanych zawierających 
azbest na terenie składowiska 
odpadów komunalnych w m. 
Korytki, gm. Jedwabne 

Komunalny Zakład 
Budżetowy,           
 ul. Mickiewicza 4,        
18-420 Jedwabne 

I etap 20 000 

II etap      21 500 

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE 

18 Zakład Unieszkodliwiania 
Odpadów w Bierkowie,  
Bierkowo 120, 
76-261 Bruskowo Wielkie 
 gm. Słupsk 
 

Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej 
Sp. z o.o. w Słupsku,  
ul. Szczecińska 112, 
76-200      Słupsk                      

3 900 

19 Składowisko Odpadów w 
Gilwie Małej,  
Gilwa Mała 8 
82-500 Kwidzyn 

Zakład Utylizacji Odpadów 
Sp. z o.o. 
Gilwa Mała 8,  
82-500 Kwidzyn 

81 639 

P Kwatera na odpady zawierające 
azbest 

Zakład Utylizacji Sp. z o.o. w 
Gdańsku 
ul. Jabłoniowa 55 
80-180 Gdańsk Szadółki 
 

b.d. 

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE 

20 Sektor III na odpady azbestowe  
wydzielony w ramach 

PPHU „Komart”  
Sp. z o.o.,                  

239 090 
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składowiska odpadów innych 
niż niebezpieczne i obojętne w 
Knurowie Szybowa 44, Knurów 

ul. Szpitalna 7,  
44-194 Knurów 

P Składowisko Odpadów 
Komunalnych, 
Świętochłowice - teren po 
eksploatacji hałdy Huty 
„Florian”  

Miejskie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej  
Sp.z oo. 
ul. Łagiewnicka 76, 
41-608 Świętochłowice 

 

18 000 

21 Kwatera X na odpady 
azbestowe w ramach 
składowiska odpadów innych 
niż niebezpieczne w Dąbrowie 
Górniczej 
 

Koksownia „Przyjaźń”  
Sp.z oo 
ul. Koksownicza 1, 
42-523 Dąbrowa Górnicza 

358 

22 Wydzielona subkwatera na 
odpady zawierające azbest w 
ramach sektora III składowiska 
odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne w 
Jastrzębiu Zdroju, 
 

Cofinco-Poland  
Sp.z o o 
ul. Graniczna 29, 
40-956 Katowice 

15 977 

23 Składowisko odpadów 
azbestowych na terenie 
oczyszczalni ścieków 
Deszczowo – Przemysłowych 
Huty Katowice, Dąbrowa 
Górnicza 

ARCELOR MITTAL  
POLAND SA, 
Oddział w Dąbrowie 
Górniczej,  
ul. Piłsudskiego 92  
41-308 Dąbrowa Górnicza 

Wykorzystywane przez 
właściciela 

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE 

24 Składowisko Odpadów 
Niebezpiecznych Dobrów, gm. 
Tuczępy 

Środowisko i Innowacje  
Sp z o.o. 
Dobrów 8 
28-142 Tuczępy 

144 008 

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE 

25 Składowisko odpadów 
zawierających azbest, 
Półwieś, gm. Zalewo 

Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych 
Sp.z o. o. 
ul. 3-ego Maja 8, 
14-100 Ostróda 

19 900 

26 Zakład Utylizacji Odpadów 
Sp.z o. o.,  
ul. Szańcowa 1 
82-300 Elbląg 
 

Zakład Utylizacji Odpadów 
Sp.z o. o. 
ul. Szańcowa 1, 
82-300 Elbląg 

2 475 

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE 

27 Składowisko Odpadów 
Niebezpiecznych,  
ul. Sulańska 11, 
62-510 Konin, 

Zakład Utylizacji Odpadów 
Sp.z o. o. 
ul. Sulańska 11 
62-510 Konin 

119 800 

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE 
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28 Zakład Odzysku Odpadów, 
Sianów,  
ul. Łubuszan 80 

Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej 
Sp. z o.o  
ul. Komunalna 5, 
75-724 Koszalin 

15 350 

29 Składowisko Odpadów Dalsze, 
gm. Myślibórz 

„Eko-Myśl” 
 Sp. z o.o. 
Dalsze 36,  
74-300 Myślibórz 

15 520 

RAZEM - ISTNIEJĄCE 1

 

2

0

8

 

8

6

2 

1 031 095 

RAZEM - PRZYGOTOWYWANE  77 240 

 

Objaśnienia: 

 P – projektowane 

 

Na terenie województwa lubelskiego w 2009 r. funkcjonowały 3 składowiska, na 

których składowano odpady azbestowe: 

1. Składowisko w Kraśniku (m. Piaski-Zarzecze II), 

2. Składowisko w Poniatowej Wsi, 

3. Składowisko w Srebrzyszczu. 

 Według wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania 

odpadami (WSO) ilość odpadów azbestowych zdeponowanych na powyższych 

składowiskach w 2009 r. była następująca: 

- 17 06 01 materiały izolacyjne zawierające azbest - 4 281,774 Mg 

(w tym: 4 142,874 Mg na składowisku w Kraśniku, 138,90 Mg na składowisku w Poniatowej 

Wsi), 

- 17 06 05 materiały konstrukcyjne zawierające azbest - 9 222,245 Mg 
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(w tym:  8 921,833 Mg na składowisku w Kraśniku, 20,412 Mg na składowisku w Poniatowej 

Wsi, 280,00 Mg na składowisku w Srebrzyszczu). 

 Zgodnie z "Programem usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu 

województwa lubelskiego na lata 2009 - 2032" plany inwestycyjne dotyczące budowy 

składowisk azbestowych lub kwater na te odpady zostały zgłoszone przez: 

- Łasków - powiat hrubieszowski, gm. Mircze, 

- ZZO Rogoźno - powiat tomaszowski, gm. Tomaszów Lubelski, 
- Łukowisko - powiat bialski, gm. Międzyrzec Podlaski, 
- Włodawa - powiat włodawski, gm. Włodawa, 
- Lebiedziew - powiat bialski, gm. Terespol. 

 

Tab. 21. Wykaz firm posiadających ważne zezwolenie na prowadzenie prac związanych z 
                usuwaniem eternitu na terenie powiatu chełmskiego (źródło: Starostwo Powiatowe 
                w Chełmie Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa , stan na dzień: 
                31.12.2010 r.) 
 

Lp
. 

Nazwa Adres Okres ważności 
decyzji 

1 Caro 22-400 Zamość 
ul. Bohaterów Monte Casino 
4/12 
 

30.04.2013 

2 Leszkopol Siedliszcze 22-130 
Lechówka 38 
 

11.03.2013 

3 Dom-Bud Lublin 20-401 
ul. Krochmalna 4 
 

10.07.2013 

4 PPHU „Grama” Piotr Grabowski Os. Gen Maczka 17/5 
37-100 Łańcut 
 

30.04.2013 

5 Algader Hofman Sp. z o.o. 01-919 Warszawa  
ul. Wółczyńska 133/11B 
 

31.07.2013 

6 „KAN-POL” PPHU  
Iwona Łosiewicz 

ul. Storczyka 30 
20-143 Lublin 
 

31.12.2012 

7 Przedsiębiorstwo Robót Term. i 
Antykorozyjnych 
„TERMOEXPORT” 
 

ul. Żurawia 24/7 
00-515 Warszawa 

03.11.2013 

8 Perfekt Sp. z o.o. ul. Lwowska 105, 
22-100 Chełm 
 

05.01.2014 

9 Usługowy Zakład Remontowo 
Budowlany Instalacje Sanitarne Roman 

ul. Chomentowskiego 3C 
22-100 Chełm 

31.03.2014 
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Nikiel 
 

10 Usługowy Zakład Blach.-Dekarski  
Adam Dywański 

ul. Poleska 14 
22-100 Chełm 
 

27.04.2014 

11 Sintac – Polska Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 86 
05-075 Wesoła 
 

29.04.2014 

12 „LYN” Andrzej Kozaczuk 22-174 Brzeźno 15.12.2014 
13 Przedsiębiorstwo Bud. Lądowego MJ  

Sp. z o.o. 
ul. Graniczna 6 Reguły 
05-816 Michałowice 
 

05.05.2014 

14 BUDZAM Sp. z o.o. ul. Kresowa 4 
22-400 Zamość 
 

17.03.2015 

15 „GAJAWI” PPHU Gabriel Rogut Łódź ul. Odyńca 24 
93-150 Łódź 
 

20.06.2015 

16 „WOD-BUD” Przedsiębiorstwo Usług 
Wod.-Bud. 

ul. Piłsudskiego 14 
23-200 Kraśnik 
 

31.12.2014 

17 „AMBROŻY” Zakład Remontowo 
Budowlany 

ul. Maissnera 1/3 
03-982 Warszawa 
 

22.08.2015 

18 Firma R&M Plettac Sp. z o.o. ul. Kościuszki 19 
63-500 Ostrzeszów 
 

26.08.2015 

19 „BUDEXPOL” Sp. Jawna Kalinówka 165 
21-040 Świdnik 
 

31.12.2011 

20 „TRANSPORT-METALURGIA” 
SP. Z O.O. 

ul. Reymonta 62 
97-500 Radomsko 
 

12.08.2015 

21 „JUKO” Przeds. Handlow. Usług.  ul. 1Maja 25 
97-300 Piotrków Trybunalski 
 

02.09.2015 

22 „ALBEKO” Siegier Spółka Jawna gm. Skrwilno  
87-510 Kotowy 
 

01.01.2015 

23 PHU „DACHMEX”  Sarny 28A 
08-504 Ułęż 
 

07.10.2015 

24 PUB „BLACHARSTWO-
MONTAŻOWE 

Sarny 28A 
08-504 Ułęż 
 

06.10.2015 

25 Firma Remontowo Budowlana „UTIL” Ryczówek ul. Dolna 8 
32-310 Klucze 
 

05.10.2015 

26 „LUB-EKO-PLUS” ul.Łęczyńska 59/62 
20-313 Lublin 

15.11.2015 
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27 FWHU „HAŃSPOL” 22-235 Hańsk Pierwszy 

 
29.12.2015 

28 PPU „WAKRO” ul. Grunwaldzka 48/1 
82-500 Kwidzyn 
 

06.02.2016 

29 PHU „INSBUD” Sp. z o.o. Żdanów 39 
22-400 Zamość 
 

13.03.2016 

30 PUH „PETROMAX”  ul. Zemborzycka 116C 
20-445 Lublin 
 

16.03.2016 

31 „HYDROGEOTECHNIKA” Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 262 A 
25-116 Kielce 
 

14.03.2015 

32 PPU „TERMIPOL” Sp. z o.o. ul. Konduktorska 42 
40-155 Katowice 
 

08.05.2016 

33 PPW „AWAT” Sp. z o.o. ul. Kaliskiego 9 
01-476 Warszawa 
 

31.12.2016 

34 Usługowy Zakład Blach.-Dekarski  
Tomasz Dywański 

ul. Ceramiczna 
22-100 Chełm 
 

03.10.2016 

35 Przedsiębiorstwo Budowlane 
„PARTNER” Sp. z o.o. 

Srebrzyszcze 29B 
22-100 Chełm 
 

22.06.2016 

36 TOKBUD Tomasz Karaś ul. Kruczkowskiego 42 
21-040 Świdnik 
 

30.08.2016 

37 GZO Dorohusk Kol. Okopy 49 
22-175 Dorohusk 
 

02.03.2017 

38 AGTEL Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe 

ul. Zagłoby 5 
22-400 Zamość 
 

08.01.2017 

39 Czubkowski Mariusz 
„Handel Artykułami Przemysłowymi” 

ul. Przemysłowa 4 
22-360 Rejowiec 
 

05.03.2017 

40 INSTALBUD TG Sp z o.o. ul. Lwowska 24 
22-100 Chełm 
 

29.01.2018 

41 AM Trans Progress Sp z o.o. ul. Sarmacka 7 
61-616 Poznań 
 

03.04.2018 

42 PHUP „EURO-GAZ” Spółka Jawna Zgórsko 31A 
26-052 Sitkówka Nowiny 
 

28.05.2018 

43 ZUPH Świeca Mariusz ul. Konwaliowa 7 
22-235 Hańsk Pierwszy 

28.05.2018 
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44 PW "LEOKAM" Jacek Waszczuk Kamień 83 A, 22-113 Kamień 

 
29.04.2019 

45 VDS Tomasz Sobich ul. Nowodworska 7, 21-100 
Lubartów 

8.03.2020 

46 PHU "ETERNIA" ul. Piłsudzkiego 36/5, 22-300 
Krasnystaw 

8.03.2020 

 
 
 
 
 
 6. Źródła finansowania usuwania azbestu. 
 
 Usuwanie azbestu można finansować z następujących źródeł: środki budżetu państwa 

pozostające w dyspozycji Ministra Gospodarki, środki prywatne właścicieli nieruchomości, 

środki funduszy ochrony środowiska, środki pomocowe Unii Europejskiej, budżet jednostek 

samorządu terytorialnego, kredyty. W chwili obecnej największą i zasadniczą część środków 

finansowych potrzebnych na usuwanie wyrobów zawierających azbest oraz zastąpienie ich 

wyrobami bezazbestowymi stanowią środki osób fizycznych. 

 W ramach środków budżetu państwa pozostających w dyspozycji Ministra Gospodarki 

planowane jest finansowanie zadań wspierających realizację Programu w latach 2009-2032.  

Tab. 22 Wydatki z budżetu państwa pozostające w dyspozycji Ministra Gospodarki dla 
 realizacji Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032. (źródło: 
 Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032, Warszawa, lipiec 2009). 
 

L a t a  
Blok 

 
 

 
Nazwa zadania 

 
Ogółem 

2011-2032 
(mln zł) 

 
2011 

 
2012-2015 

 
2016-2032 

Ogółem [mln] 45,2 4,00 16,00 25,20 

1 Działania legislacyjne bez nakładów z budżetu 

2 Działania edukacyjne - informacyjne 10,7 0,7 2,8 7,2 

3.1 Wsparcie prac przygotowawczych dla 
oczyszczania z azbestu publicznych 

terenów i obiektów budowlanych 
(dokumentacje) 

2,3 0,3 2,00 - 

3.2 Wsparcie opracowania i aktualizacji 
programów usuwania wyrobów 

zawierających azbest 

7,2 1,5 5,7 - 

3.3 Wsparcie szkoleń lokalnych 15,7 0,7 3,3 11,7 

4 Monitoring realizacji Programu 6 0,5 1 4,5 

5 Działania w zakresie oceny narażenia i 
ochrony zdrowia 

3,3 0,3 1,2 1,8 
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 Środki z krajowych funduszy ochrony środowiska mogą być wykorzystywane m.in. na 

finansowanie działań dotyczących oczyszczania kraju z azbestu. Beneficjentami środków 

mogą być jednostki samorządu terytorialnego, które zlecanym przez nie zadaniem usuwania 

wyrobów zawierających azbest mogą objąć zarówno obiekty użyteczności publicznej, jak i 

nieruchomości właścicieli prywatnych. Środki funduszy ochrony środowiska mogą być 

pozyskiwane z: 

1) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; 

2) Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
 
 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udziela 

oprocentowanych pożyczek, dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek, 

przyznaje także dotacje na podstawie umów cywilnoprawnych.  

 Na liście priorytetowej programów NFOŚiGW planowanych do finansowania znajdują 
się: 
1. wsparcie dla przedsiębiorców i gmin w zakresie unieszkodliwiania odpadów 

niebezpiecznych zawierających azbest, 

2. wspieranie opracowania dokumentacji niezbędnej do przygotowania wniosków o 

dofinansowanie przedsięwzięć z bezzwrotnych środków Unii Europejskiej, 

3. termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia na 

energooszczędne, 

4. wspieranie programów dotyczących edukacji ekologicznej, 

5. opracowywanie programów ochrony powietrza i planów działania. 

 Beneficjentami wsparcia  w ramach dofinansowania usuwania wyrobów 

zawierających azbest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Lublinie mogą być osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego, osoby prawne, 

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W ramach zadań związanych z 

usuwaniem azbestu dofinansowywane są koszty dotyczące demontażu, transportu oraz 

unieszkodliwiania odpadów azbestowych. WFOŚiGW w Lublinie oferuje wsparcie finansowe 

w formie pożyczek preferencyjnych, dotacji oraz dopłat do oprocentowania kredytu 

preferencyjnego udzielanego przez Bank Ochrony Środowiska. Osoby fizyczne oraz 

wspólnoty mieszkaniowe mogą uzyskać   dopłaty do odsetek kredytu w BOŚ.  

 Bank Ochrony Środowiska S.A. jest bankiem komercyjnym specjalizującym się w 

finansowaniu przedsięwzięć proekologicznych.  

Zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest mogą być finansowane poprzez 

udzielanie następujących rodzajów kredytów: 
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1) kredyty preferencyjne z dopłatami z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej do oprocentowania, charakteryzują się m.in. niższym od komercyjnego 

oprocentowaniem i możliwością uzyskania karencji w spłacie kapitału. Warunki udzielania 

tych kredytów są zróżnicowane, określone w umowie przez konkretny WFOŚiGW 

(przedsięwzięcie musi wpisywać się w listę priorytetów funduszu); 

2) kredyty komercyjne ze środków banków zagranicznych - linia KfW5 (Kreditanstalt für 

Wiederaufbau) oraz ze środków banku, w tym w ramach porozumień BOŚ ze sprzedawcami i 

dystrybutorami wyrobów służących ochronie środowiska. 

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie  udziela 

dopłat do kredytów preferencyjnych  udzielanych przez Bank Ochrony Środowiska  S.A. na 

inwestycje związane z ochroną środowiska w ramach 5-ciu linii kredytowych. Finansowanie 

inwestycji polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest następuje w ramach  4 

linii kredytowej. Przedmiotem kredytowania jest:  

-     wymiana powierzchni dachowych i elewacyjnych z materiałów zawierających azbest  

(w zakresie demontażu, transportu i składowania materiałów zawierających azbest),  

- wymiana przewodów wodociągowych z materiałów zawierających azbest 

(w zakresie demontażu, transportu i składowania materiałów zawierających azbest). 

 Kredyt przeznaczony jest dla wspólnot mieszkaniowych i osób fizycznych.   

Fundusz udziela dopłat do oprocentowania kredytów zgodnie z zasadami 

i procedurami obowiązującymi w Wojewódzkim Funduszu, do wysokości maksymalnego 

poziomu dopłat, określonego przez Radę Nadzorczą Wojewódzkiego Funduszu w planie 

finansowym na dany rok kalendarzowy. 

 W związku z likwidacją gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i 

gospodarki wodnej z dniem 1 stycznia 2010 r. finansowanie zadań związanych z ochroną 

środowiska, których realizacja należy do zadań własnych gminy odbywać się może 

bezpośrednio z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z treścią art. 221 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z budżetu mogą być udzielane dotacje dla 

podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu 

osiągnięcia zysku ale tylko na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy. Wymaga to 

podjęcia przez organ stanowiący jednostki samorządu uchwały dotyczącej trybu udzielenia 

dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconego zadania. Dofinansowanie z 

budżetu zadań związanych z ochroną środowiska, w tym likwidacja elewacji azbestowych z 

budynków osób fizycznych mieści się w katalogu zadań określonych w art. 400a w związku z 

art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Wsparcie z budżetu 
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gminy może być przeznaczone na dofinansowanie usługi polegającej na bezpiecznym 

usuwaniu wyrobów zawierających azbest. Kosztami kwalifikowanymi  są koszty: 

■ demontażu wyrobów zawierających azbest, 

■ transportu odpadów zawierających azbest, 

■ złożenia odpadów zawierających azbest na właściwym składowisku. 

 W latach 2007-2013 Polska ma możliwości wykorzystania z budżetu Wspólnot 

Europejskich ponad 81 mld euro, w tym 67,3 mld euro w ramach polityki spójności i 13,2 

mld euro na restrukturyzację rolnictwa i rozwój obszarów wiejskich. 

 Uzyskanie dofinansowania do usuwania wyrobów zawierających azbest ze środków 

Unii Europejskiej jest możliwe w ramach: 

1. Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko", 
2. Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki", 
3. Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka", 
4. Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej", 
5. Programu Operacyjnego „Pomoc Techniczna", 
6. Regionalnego Programu Operacyjnego województwa lubelskiego 
7. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. 
 Projekty dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej dotyczą gospodarki 

odpadami, modernizacji budynków oraz infrastruktury ochrony zdrowia. Projekty związane z 

gospodarką odpadami mogą być wspierane ze środków PO „Infrastruktura i Środowisko", 

Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007 - 2013. Projekty z zakresu modernizacji budynków mogą dotyczyć renowacji część 

wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, renowacji lub adaptacji budynków na 

cele mieszkaniowe, modernizacji gospodarstw rolnych, a także działań w zakresie ułatwiania 

startu młodym rolnikom, różnicowania działalności w kierunku nierolniczym, odnowę i 

rozwój wsi. 

 W październiku 2010 Gmina Kamień zadeklarowała wolę przystąpienia do realizacji 

projektu pn.: „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie 

województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich 

usuwania i unieszkodliwiania”. 

 Projekt będzie realizowany w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 30 czerwca 2015 

roku przez Samorząd Województwa Lubelskiego we współpracy z samorządami lokalnymi 

województwa lubelskiego, w ramach Obszaru Priorytetowego: 2. Środowisko i infrastruktura, 

Obszaru Tematycznego: Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej 

infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 

Fundusz Szwajcarski, jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez 
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Szwajcarię Polsce i 9 innym państwom członkowskim Unii Europejskiej, które przystąpiły do 

niej 1 maja 2004 r.   

 Fundusze szwajcarskie mają na celu zmniejszanie różnic społeczno-gospodarczych 

istniejących pomiędzy Polską a wyżej rozwiniętymi państwami UE oraz różnic na terytorium 

Polski – pomiędzy ośrodkami miejskimi a regionami słabo rozwiniętymi pod względem 

strukturalnym. Fundusze Szwajcarskie przewidują wsparcie dla instytucji sektora publicznego 

i prywatnego oraz organizacji pozarządowych.  

 Program Szwajcarski zakłada 5-letni okres zaciągania zobowiązań i 10-letni okres 

wydatkowania, który rozpoczął się 14 czerwca 2007 r., tj. w dniu przyznania pomocy 

finansowej Polsce przez Parlament Szwajcarski.  

 O dofinansowanie w ramach ww. projektu ubiegać się może osoba fizyczna,  

wspólnoty mieszkaniowe,  jednostki samorządu terytorialnego,  spółdzielnie mieszkaniowe. 

Do dofinansowania kwalifikują się koszty związane z likwidacją pokryć dachowych 

zawierających azbest,  koszty związane z usunięciem odpadów zawierających azbest 

porzuconych na tzw. „dzikich wysypiskach”, poprzez dofinansowanie kosztów demontażu, 

odbioru (załadunku, transportu, rozładunku) i unieszkodliwieniu odpadów zawierających 

azbest. Do dofinansowania nie kwalifikują się koszty związane z zakupem i wykonaniem 

nowego pokrycia dachowego. Osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe z terenu 

województwa lubelskiego po spełnieniu wszystkich warunków przystąpienia do Projektu, 

będą mogły ubiegać się o dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych, jednostki 

samorządu terytorialnego do 85 % a spółdzielnie mieszkaniowe do 30 % kosztów 

kwalifikowanych. Dofinansowanie nie obejmuje osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, 

jednostek samorządu terytorialnego i spółdzielni mieszkaniowych, które we własnym zakresie 

zleciły demontaż, transport i przekazały do unieszkodliwiana wyroby zawierające azbest 

przed terminem złożenia wniosku o dofinansowanie.  

W związku z nagromadzeniem dużej ilości azbestu na terenie gminy, poczyniono kroki w 

celu pozyskania środków z WFOŚiGW w Lublinie. W dniu 28.11.2008 r Gmina Kamień 

złożyła wniosek o udzielenie dotacji na zadanie pn. demontaż i utylizacja azbestu w kwocie 

14 000 zł..  W wyniku pozytywnej oceny wniosku w dniu 30.09.2009 r. Gmina Kamień 

podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą 

w Lublinie umowę dotacji na dofinansowanie demontażu i utylizacji azbestu z terenu gminy. 

Ostateczna kwota dotacji po zrealizowaniu inwestycji wyniosła 3 743 zł.  Tak niska kwota 

ostatecznego dofinansowania była wynikiem małego zainteresowania powyższym projektem. 
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W wyniku realizacji ww. zadania usunięto w sumie 6,52 Mg azbestowych pokryć dachowych 

z 3 posesji (2 w Kamieniu i 1 w Rudolfinie).  

Ponadto Gmina Kamień w roku 2009 udzielała dotacji w wysokości 50 % kosztów 

kwalifikowalnych poniesionych w związku z demontażem, wywozem i utylizacją azbestu z 

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Z możliwości tej 

skorzystała 1 osoba  w miejscowości Czerniejów w wyniku czego wypłacono kwotę 745,75 zł 

w związku z usunięciem 1,60 Mg pokryć dachowych.  

7 Harmonogram działań (Tab. 23.). 

 
 

Okres realizacji 
 

Lp.  
Zadanie 

 
Odpowiedzialny 

2009 – 
2012 

2013 - 
2022 

2023-
2032 

 
 

Koszt 

 
Źródło 

finansowania 

1. prowadzenie inwentaryzacji 
wyrobów azbestowych  

(ilość, rozmieszczenie, stan 
techniczny) 

 

właściciele obiektów, 
jednostka samorządu 

terytorialnego 

   - - 

2. Opracowanie „PROGRAM 
USUWANIA AZBESTU 

I WYROBÓW 
ZAWIERAJĄCYCH 

AZBEST 
Z TERENU GMINY 

KAMIEŃ” 
 

jednostka samorządu 
terytorialnego 

 
II kwartał 

2009 r. 

---- -- - - 

3 Opracowanie " 
AKTUALIZACJI 

PROGRAMU USUWANIA 
AZBESTU 

I WYROBÓW 
ZAWIERAJĄCYCH 

AZBEST 
Z TERENU GMINY 

KAMIEŃ” 
 

jednostka samorządu 
terytorialnego 

 
II 

kwartał 

2011 r. 

  - - 

4. Pozyskanie dofinansowania jednostka samorządu 
terytorialnego, 

właściciele 
nieruchomości, 

współpraca z innymi 
jednostkami 
samorządu 

terytorialnego, i 
organizacjami 

pozarządowymi 

   - - 

5. Usunięcie azbestu i 
wyrobów zawierających 

azbest 

właściciele obiektów    - ok. 30,00 
zł/m2 płyt 
azbest.-
cement. 

 - ok. 5 zł/m2 

pozostałe 
wyroby 
azbest.-
cement. 

Środki własne 
mieszkańców, 

budżet jednostek 
samorządu 

terytorialnego, 
kredyty, fundusze 

ekologiczne, 
fundusze UE 

6 Prowadzenie akcji 
edukacyjno - informacyjnej:  

Wójt    1 500 zł/rok Budżet jednostek 
samorządu 
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konkursy,  prelekcje, akcje 
ulotkowe 

terytorialnego, 
Wojewódzki 

Fundusz Ochrony 
Środowiska i 

Gospodarki Wodnej 
w Lublin  

7. Ocena stopnia realizacji 
programu 

 

gmina    - - 

8 Monitoring stanu 
środowiska pod kątem 

zanieczyszczenia azbestem 

Wojewódzki Inspektor 
Ochrony Środowiska 

   - - 

 

8. Zarządzanie programem - kompetencje jednostek samorządu terytorialnego. 
  

 W realizację zadań „Programu oczyszczania kraju z azbestu" na poziomie 

województwa odpowiada marszałek województwa. Na poziomie lokalnym natomiast 

zaangażowane są samorząd powiatowy i samorząd gminny.  
 Do zadań samorządu gminnego należy: 

1) gromadzenie przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta informacji o ilości, rodzaju  

i miejscach występowania wyrobów zawierających azbest oraz przekazywanie jej do 

marszałka województwa,  

2) przygotowywanie i aktualizacja programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających 

azbest, także w ramach planów gospodarki odpadami; 

3) organizowanie usuwania wyrobów zawierających azbest przy wykorzystaniu pozyskanych 

na ten cel środków krajowych lub unijnych z uwzględnieniem zasad zawartych w Programie, 

5) inspirowanie właściwej postawy obywateli w zakresie obowiązków związanych z 

usuwaniem wyrobów zawierających azbest; 

7) współpraca z mediami w celu propagowania odpowiednich inicjatyw społecznych oraz 

rozpowszechniania informacji dotyczących zagrożeń powodowanych przez azbest; 

8) współpraca z organizacjami społecznymi wspierającymi realizację Programu; 

9) współpraca z organami kontrolnymi (inspekcja sanitarna, inspekcja pracy, inspekcja 

nadzoru budowlanego, inspekcja ochrony środowiska). 
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9. System monitorowania i oceny programu. 
  

 Na właścicielu, zarządcy bądź użytkowniku nieruchomości na której znajdują się 

wyroby zawierające azbest, ciąży obowiązek sporządzenia informacji o wyrobach 

zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania - obowiązek tzw. inwentaryzacji. 

Inwentaryzacja jest wykonywana na podstawie spisu z natury. Osoby fizyczne - nie będące 

przedsiębiorcami - przedkładają powyższe informacje wójtowi. Dane te należy aktualizować 

corocznie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy. Gromadzone przez wójta,  

informacje o ilości, rodzaju i miejscach występowania wyrobów zawierających azbest są 

przekazywane marszałkowi województwa do 31 marca każdego roku w wersji papierowej lub 

z  wykorzystaniem dostępnego narzędzia informatycznego www.bazaazbestowa.pl. 

 W związku z tym, iż właściciele i  zarządcy nieruchomości z terenu gminy nie 

wywiązują się z obowiązku poinformowania o obecności azbestu w budynkach będących w 

ich posiadaniu lub użytkowaniu, Urząd Gminy we współpracy z sołtysami prowadzi co 

rocznie inwentaryzację tych obiektów.  

 Efektywne zarządzanie Programem na poziomie lokalnym – gminy – odbywać się 

będzie  dzięki bieżącemu kontrolowaniu realizacji Programu. W tym celu należy co 2 lata 

przedstawić  Radzie Gminy sprawozdanie  przedstawiające wyniki realizacji Programu.  

Sprawozdanie z realizacji Programu winno być wykonane przy uwzględnieniu 

podanych w tabeli poniżej wskaźników monitorowania. 

 

 Wskaźniki monitorowania programu (Tab. 24) 

Lp. Wskaźniki monitoringu Jednostka 
miary 

1. Procentowa ilość usuniętych odpadów zawierających 
azbest w stosunku do ilości zinwentaryzowanej przed 
realizacją programu 

% 

http://www.bazaazbestowa.pl
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2. Procentowa ilość usuniętych odpadów zawierających 
azbest w stosunku do ilości zinwentaryzowanej w 
poprzednim roku realizacji programu. 
 

% 

3. Nakłady poniesione na usunięcie odpadów 
zawierających azbest zł/rok 

4.  Ilość zlokalizowanych w Gminie dzikich wysypisk 
odpadów zawierających azbest ilość 

 

W oparciu o analizę wskaźników będzie możliwa ocena efektywności realizacji 

Programu.  

 10. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko. 
 

 Zgodnie z art. 46 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008.199.1227, z późn. zm.) przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  wymagają m.in projekty:  polityk, strategii, 

planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, 

gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i 

wykorzystywania terenu, opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji, 

wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko. Jednocześnie w myśl art. 46 pkt 3 ww. ustawy przeprowadzenie 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagają m.in. projekty: polityk, strategii, 

planów lub programów, których realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie na 

obszar Natura 2000, jeżeli nie są one bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 

lub nie wynikają z tej ochrony. Na podstawie art. 48 ww. ustawy  dopuszcza się możliwość 

odstąpienia  od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli 

realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na 

środowisko. Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko może nastąpić po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska 

w Lublinie i Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Lublinie. 

Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko    

może dotyczyć wyłącznie projektów dokumentów stanowiących niewielkie modyfikacje 

przyjętych już dokumentów lub projektów dokumentów dotyczących obszarów w granicach 

jednej gminy. 
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Kierując się powyższymi wytycznymi Wójt Gminy Kamień wystąpił w dniu 8 lutego 

2011 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie i Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie z prośbą o wydanie opinii co do 

konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu 

"Aktualizacji Programu".  

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie pismem 

znak:WOOŚ.410.54.2011.AM z dnia 14 lutego 2011 r. poinformował, iż "Aktualizacja 

Programu"  nie wpłynie negatywnie na środowisko w tym na obszar Natura 2000 w związku  

z czym nie ma konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko. 

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie pismem znak: DNS-

NZ.700.40.2011.GT z dnia 14 lutego 2011 r. także wyraził zgodę na odstąpienie od 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Aktualizacji 

Programu". Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie uzasadnił, iż 

aktualizacja ma na celu dostosowanie uchwalonego Programu na lata 2009 - 2032 do 

zmienionych uwarunkowań prawnych, finansowych i możliwości jego realizacji. Realizacja 

"Programu" wpłynie dodatnio na stan środowiska oraz wyeliminuje potencjalne zagrożenie 

dla zdrowia ludzi. 
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11. Edukacja ekologiczna. 

 
 Ważnym elementem realizacji Programu jest świadomość ekologiczna społeczeństwa. 

W zakresie szkodliwości azbestu świadomość ekologiczna społeczeństwa jest nadal nie 

wystarczająca, dlatego też konieczne jest informowanie społeczeństwa o wprowadzanych 

zmianach formalno - prawnych i ciążących obowiązkach.  Działania edukacyjne powinny 

kłaść duży nacisk na realizację kampanii edukacyjnych, których celem byłoby propagowanie 

idei zrównoważonego rozwoju. Realizacja takich zadań powinna być prowadzona z 

wykorzystaniem wszystkich lokalnie dostępnych form. Celem prowadzenia akcji  

edukacyjnych w zakresie szkodliwości azbestu jest wykształcenie w społeczeństwie 

odpowiedzialnych i świadomych zachowań. 

Aby osiągnąć te cele proponuje się następujące działania: 

- zamieszczenie wersji elektronicznej „Aktualizacji gminnego programu usuwania azbestu” 

na stronach internetowych Gminy Kamień 

 - rozpowszechnienie Programu wśród społeczeństwa poprzez akcje ulotkowe,  

- poruszanie tematu szkodliwości azbestu podczas zebrań wiejskich, 

- organizowanie w szkołach konkursów i prelekcji z dziedziny  zasad bezpiecznego usuwania 

i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych. 

 Upowszechnienie Programu przyczyni się w znaczny sposób do podniesienia 

świadomości społeczności lokalnej w zakresie zagrożeń związanych z eksploatacja i 

usuwaniem azbestu, a także w istotny sposób zwiększy ilość unieszkodliwianych zgodnie z 

prawem odpadów azbestowych. 
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12. Podsumowanie. 

 
 Usuwanie materiałów zawierających azbest oraz odpadów azbestowych to zadanie 

rodzące liczne problemy i zagrożenia zarówno dla środowiska  jak i zdrowia ludzkiego. 

W celu przyspieszenia tempa usuwania azbestu, należy podjąć się poszukiwania jak 

najszerszych możliwości ich finansowania ze środków zewnętrznych. Dla wielu właścicieli 

nieruchomości wysokie koszty związane z usunięciem azbestu są podstawową przyczyną nie 

podejmowania inwestycji bądź usuwania wyrobów azbestowych niezgodnie z prawem z 

narażeniem zdrowia.  

Konieczna jest ciągła kontrola prac budowlanych oraz stanu środowiska. Powinno się 

również systematycznie prowadzić inwentaryzację wyrobów azbestowych na terenie gminy. 

W miarę upływu czasu mogą pojawić się nowe źródła zanieczyszczenia azbestem, które 

należy wówczas uwzględnić w harmonogramie prac oraz sposobie dofinansowania. 

 Zadanie likwidacji zagrożenia wynikającego z obecności wyrobów zawierających 

azbest w naszym otoczeniu zostało powierzone zarówno urzędom centralnym, jak  

i samorządom. Niniejsza Aktualizacja Gminnego programu usuwania wyrobów 

zawierających azbest w założeniu ma umożliwić realizację tego zadania.  

Realizacja Gminnego programu usuwania azbestu jest procesem długofalowym w 

związku, z czym zakłada się jego aktualizację celem dostosowania do zmieniających się 

warunków prawnych, finansowych i możliwości realizacyjnych. 
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13.  Materiały źródłowe: 
1. Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032, Warszawa, lipiec 2009. 

2.  Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu województwa lubelskiego 

      na lata 2009- 2032”, Lublin, listopad 2008.YROBÓW 
3.   Obowiązująca podstawa prawna. 

4.   Dane uzyskane z Urzędu Gminy w Kamieniu. 

5.    Ministerstwo Gospodarki Departament Instrumentów Wsparcia, Poradnik finansowania 

       usuwania azbestu ze środków krajowych i unijnych w latach 2008 – 2013 pod redakcją 

       Ewy Wilk, 1 październik 2008 r. 

6. Materiały konferencyjne Konsultacja Projektu „Programu usuwania wyrobów 

       zawierających azbest dla terenu województwa lubelskiego na lata 2009 – 2032 r. „- 

       wytyczne dla samorządów powiatowych i gminnych w zakresie wdrażania i 

        finansowania określonych w nim zadań, Lublin, 17 października 2008 r. 

7.    Ministerstwo Gospodarki Departament Instrumentów Wsparcia, Poradnik dla 

        użytkowników wyrobów azbestowych, Warszawa 2008 r. 

8.    Realizacja "Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032" w praktyce - 

raport, Federacja Zielonych GAJA, Szczecin 2010. 

 9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu     
        przedkładania marszałkowi województwa informacji o występowaniu substancji 
        stwarzających szczególne zagrożenie dla Środowiska 
10  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U. Nr 162, poz. 1089)  
11. Informacja o realizacji zadań określonych w "Programie usuwania wyrobów 
 zawierających azbest dla terenu województwa lubelskiego na lata 2009 - 2032" w roku 
 2009. 
12. http://isip.seim.gov.pl/index.html. 

13.  http://eurlex.europa.eu/pl/index.htm 

http://isip.seim.gov.pl/index.html
http://eurlex.europa.eu/pl/index.htm
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Spis tabel: 

Tab. 1.,  str. 7 - Dopuszczalne w środowisku pracy stężenia pyłów zawierających azbest 
       (źródło: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 listopada 
        2002 r.- Dz.U. nr 217, poz. 1833).  
Tab. 2., str. 17 - Informacje dotyczące miejsc występowania azbestu w miejscowości: 
                       ANDRZEJÓW  (dane z dnia  31.12.2008 r., źródło: Urząd Gminy Kamień ) 
Tab. 3., str. 19 - Informacje dotyczące miejsc występowania azbestu w  miejscowości: 
                        CZERNIEJÓW (dane z dnia 31.12.2008 r., źródło: Urząd Gminy Kamień ) 
 Tab. 4., str. 22 - Informacje dotyczące miejsc występowania azbestu w  miejscowości: 
                         HALICZANY (dane z dnia    31.12.2008  r., źródło: Urząd Gminy Kamień ) 
Tab. 5., str. 24 - Informacje dotyczące miejsc występowania azbestu w miejscowości: 
                                  IGNATÓW (dane z dnia  31.12.2008 r., źródło: Urząd Gminy Kamień ) 
Tab. 6., str. 25 - Informacje dotyczące miejsc występowania azbestu w miejscowości: 
              IGNATÓW KOLONIA (dane z dnia  31.12.2008 r., źródło: Urząd Gminy Kamień ) 
Tab. 7. str. 28 - Informacje dotyczące miejsc występowania azbestu w  miejscowość: 
                                    JÓZEFIN  (dane z dnia 31.12.2008 r.,  źródło: Urząd Gminy Kamień ) 
Tab. 8. str. 30 - Informacje dotyczące miejsc występowania azbestu w miejscowość: 
                                    KAMIEŃ  (dane  z dnia 31.12.2008 r.,  źródło: Urząd Gminy Kamień ) 
Tab. 9., str. 36 - Informacje dotyczące miejsc występowania azbestu w miejscowość: 
                 KAMIEŃ KOLONIA (dane z dnia  31.12.2008 r., źródło: Urząd Gminy Kamień ) 
Tab. 10., str. 39 - Informacje dotyczące miejsc występowania azbestu w miejscowość: 
                                  KOCZÓW  (dane z dnia  31.12.2008 r., źródło: Urząd  Gminy Kamień ) 
Tab. 11., str. 40 - Informacje dotyczące miejsc występowania  azbestu w miejscowości: 
        MAJDAN  PŁAWANICKI (dane z dnia 31.12.2008 r., źródło: Urząd  Gminy Kamień ) 
Tab. 12., str. 41 - Informacje dotyczące miejsc występowania azbestu w miejscowości:  
                           MOŁODUTYN (dane z dnia 31.12.2008 r., źródło: Urząd  Gminy Kamień ) 
Tab. 13., str. 42  - Informacje dotyczące miejsc występowania azbestu w miejscowość: 
                                     NATALIN (dane z dnia 31.12.2008 r., źródło: Urząd Gminy Kamień ) 
Tab. 14., str. 42 - Informacje dotyczące miejsc występowania azbestu w miejscowość: 
                               PŁAWANICE (dane z dnia 31.12.2008 r., źródło: Urząd Gminy Kamień ) 
Tab. 15 , str. 46 - Informacje dotyczące miejsc występowania azbestu w miejscowość:   
         PŁAWANICE  KOLONIA (dane z dnia 31.12.2008 r., źródło: Urząd Gminy Kamień ) 
Tab. 16., str. 48 -  Informacje dotyczące miejsc  występowania azbestu w miejscowość: 
                                 RUDOLFIN  (dane z dnia 31.12.2008 r., źródło: Urząd Gminy Kamień ) 
Tab. 17., str. 50 - Informacje dotyczące miejsc występowania azbestu w miejscowość: 
                       STRACHOSŁAW (dane z dnia 31.12.2008 r., źródło: Urząd Gminy Kamień) 
Tab. 18., str. 56 - Informacje dotyczące miejsc występowania azbestu w miejscowość: 
                                 WOLAWCE  (dane z dnia 31.12.2008 r., źródło: Urząd Gminy Kamień)  
Tab. 19., str. 58 -  Informacje dotyczące miejsc występowania azbestu na budynkach 
                                     stanowiących mienie komunalne gminy Kamień (dane z dnia   
                                     31.12.2010 r., źródło: Urząd Gminy Kamień ) 
Tab. 20., str. 60 - Istniejące i projektowane składowiska odpadów zawierających azbest w 
     układzie wojewódzkim według stanu na wrzesień 2008 r. (źródło:        
                                 Ministerstwo Gospodarki, stan na 30.06.2009 r.) 
Tab. 21., str. 65 -  Wykaz firm posiadających ważne zezwolenie na prowadzenie prac           
          związanych z usuwaniem eternitu na terenie powiatu chełmskiego  
      (źródło: Starostwo Powiatowe w Chełmie Wydział Rolnictwa, Ochrony 
   Środowiska i Leśnictwa , stan na dzień: 31.12.2010 r.) 
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Tab. 22, str. 69 -  Wydatki z budżetu państwa pozostające w dyspozycji Ministra Gospodarki   
                             dla  realizacji Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032. 
        (źródło:  Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032,  
        Warszawa, lipiec 2009). 
Tab. 23., str. 41-  Harmonogram działań.  
Tab. 24., str. 75 - Wskaźniki monitorowania programu.  

 
Spis wykresów: 

Wykres 1., str. 16 - Porównanie ilości i miejsc występowania płyt azbestowo – cementowych 
         dla budownictwa na terenie Gminy Kamień stan z dnia 31.12.2008 r. i z  
             31.12.2010 r.,   źródło: Urząd Gminy Kamień ).. 
 

 

Załączniki: 

1. Informacja o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających 
szczególne zagrożenie dla środowiska - załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska  
z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi 
województwa informacji o występowaniu substancji stwarzających szczególne zagrożenie 
dla Środowiska (Dz.U.09.124.1033). 

2. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest -
załącznik nr 1 do  rozporządzenia 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.04.71.649) oraz rozporządzenie Ministra 
Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U. Nr 162, poz. 1089). 

3. Wniosek o sfinansowanie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów 
zawierających azbest z obiektów budowlanych. 

4. Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone 
– załącznik nr 3 do rozporządzenia 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.03.192.1876). 
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Załącznik 1 
 
INFORMACJA O RODZAJU, ILOŚCI I MIEJSCACH WYSTĘPOWANIA SUBSTANCJI STWARZAJĄCYCH 
SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIE DLA ŚRODOWISKA 
Gmina:.................................                  Informacje za okres:  
Powiat:...................................                 określające stan na dzień:  
Województwo:....................... 
 
Dział 1. Informacje dotyczące azbestu  
 
 

Lp. Nazwa wyrobu 
zawierającego 

azbest 1) 

Lokalizacja 
wyrobu 

zawierającego 
azbest (adres) 

Jednostka miary Ilość Uwagi2) 

      
      
      
 

Objaśnienia: 
1) Przy określaniu nazwy wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację: 
*  płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie, 
* płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie, 
* 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 i tektura, 
* inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione. 

 
2)           Należy wskazać obiekt, w którym znajdują się wyroby zawierające azbest, oraz określić ich stan – stopień uszkodzenia 
              wyrobów zawierających azbest. 
 



 

 

 
Załącznik 2 

OCENA 

stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest 

Nazwa miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej: 
................................................................................................................ 

Adres miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej: 

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

Rodzaj zabudowy:  ...................................................................................... 

Numer działki ewidencyjnej: ....................................................................... 

Numer obrębu ewidencyjnego: .................................................................... 

Nazwa, rodzaj wyrobu:................................................................................... 

Ilość wyrobów: ............................................................................................ 

Data sporządzenia poprzedniej oceny: ........................................................ 
 

 

Grupa/Nr Rodzaj i stan wyrobu Punkty Ocena 

  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. < 1000 kg/m3) 
 

25 
 
 

4. Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycie dachowe, elewacyjne) 10  
 

  II.          Struktura powierzchni wyrobu z azbestem 
 

5. Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona 
struktura włókien 
 

60  

6. Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, 
załamania), naruszona struktura włókien 
 

30  

7. Ścisła struktura włókien przy braku warstwy 
zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach 
 

15  

8. Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń 
0 

 

 



 

 

 

 

wymagane pilne usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestow             
Stopień pilności I                                       od 120 punktów 

wymagane pilne usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie 

Stopień pilności II                                       od 95 do 115 punktów 

 wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku                    

 III.            Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem 
 9.  Wyrób jest przedmiotem jakichś prac 

 30  

10. Wyrób  bezpośrednio dostępny  (do wysokości 2 m) 
 15  

11. Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne 
 10  

12. Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne 
 10  

13. Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne 
 0  

IV.           Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych 
 
14. Bezpośrednio w pomieszczeniu 

 30  

15. Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem 
25  

16. W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały 
wentylacyjne) 
 

25  

17. Na zewnątrz obiektu (np. tynk) 
 

20  

18. Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki            
międzyokienne) 
 

10  

19 Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, 
ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem 
wentylacyjnym 
 

5  

20 Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym 
od pomieszczeń mieszkalnych) 
 

0  

V. Wykorzystanie miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej 
 
21 Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców 

 
40  

22 Stałe lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy) 
 

30  

23 Czasowe (np. domki rekreacyjne) 15  
24 Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki) 5  



 

 

Stopień pilności III                                                do 90 punktów 
wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat 

 

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

           oceniający                                                                             właściciel/zarządca 

 

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

    miejscowość, data                                                             adres lub pieczęć z adresem 

 
Ob j a ś n i e n i a : 
*) Niepotrzebne skreślić. 
1) Należy podać.rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny. 
2) Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu. 
3)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. 
4) Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m2, 
m3, mb 
5) Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać "pierwsza ocena". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Załącznik 3 
 
..........................................................                                                     .............................................. 
                             (imię i nazwisko)                              (miejscowość, data) 
 
 
........................................................... 
                                    (adres) 
 
 
........................................................... 
                       (nr telefonu)           

Wójt Gminy Kamień 
22-113 Kamień 139D 

 
WNIOSEK 

o sfinansowanie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów 
zawierających azbest z obiektów budowlanych. 

 
1. Imię i nazwisko wnioskodawcy (właściciela budynku/działki): 
Imię .............................................................................................................................................. 
Nazwisko....................................................................................................................................... 
2. Stały adres zameldowania wnioskodawcy: 
Miejscowość………………………………........................ nr domu/mieszkania    .................... 
Poczta ................................. kod pocztowy ………………….  
Tel. kontaktowy …………………………………………………… 
3. Lokalizacja planowanych prac 
……………………………………………….......................................................................…… 
……………………………………………...….……………………………...........…………… 
4. Obręb i nr działki 
…………………………………..….…………………….................................……………….. 
5. Charakterystyka prac (zaznaczyć właściwe) płyty dachowe: faliste/ płaskie; płyty 
elewacyjne inne (jakie) 
…………………………………………..............………………………………….........……… 
6. Planowana ilość wytworzonych wyrobów azbestowych zawierających azbest [m 2] 
………………………………………………………............……………………...............……
……… 
7. Proponowany termin realizacji 
prac............................................................................................................................................... 
Do wniosku załączam: 
 Kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego własność budynku/działki lub zgodę 
właściciela na realizację zadania (oryginał do wglądu) 
 Kserokopię dokumentu potwierdzającego zgłoszenie realizacji zadania do Wydziału 
Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Chełmie 
  Informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania 
 Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest 
 

…………………………………………………… 
Data i podpis osoby ubiegającej się 

o dofinansowanie 
 



 

 

 
 

Załącznik 4 

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1), KTÓRYCH WYKORZYSTYWANIE 
ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE 

1. Miejsce, adres ............................................ 
   ........................................................... 
2. Właściciel/zarządca*): 
   a) osoba prawna - nazwa, adres, ........................... 
      ........................................................ 
   b) osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres ................ 
      ........................................................ 
3. Tytuł własności ........................................... 
   ........................................................... 
4. Nazwa, rodzaj wyrobu2) .................................... 
   ........................................................... 
5. Ilość (m2, tony)3) ........................................ 
6. Rok zaprzestania wykorzystywania wyrobów .................. 
7. Planowane usunięcia wyrobów: .............................. 
   a) sposób ................................................. 
   b) przez kogo ............................................. 
   c) termin ................................................. 
8. Inne istotne informacje4) ................................. 
   ........................................................... 

                                        .................. 
                                             (podpis) 

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

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

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

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

3) Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, spis z natury). 
4) Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym. 
 
 

 

 


