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1. WSTĘP 
 

 

Mając na celu realizację polityki ekologicznej państwa w 2012r., na zlecenie Gminy 

Bolesławiec, przeprowadzona została inwentaryzacja azbestu i wyrobów zawierających 

azbest, w oparciu o którą opracowany został „Program usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec”, przyjęty następnie przez Radę Gminy 

Bolesławiec Uchwałą Nr XX/154/12 z dnia 19.12.2012 r. Program ten z upływem czasu 

stracił jednak na aktualności, w związku z czym pojawiła się konieczność jego aktualizacji.  

Obowiązek opracowania aktualizacji programów usuwania azbestu wszystkich 

szczebli (wojewódzkich, powiatowych, gminnych) wynika z zapisów Programu Oczyszczania 

Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, przyjętego Uchwałą Rady Ministrów nr 122/09 z dnia                

14 lipca 2009r., zmienioną Uchwałą Rady Ministrów nr 39/2010 z dnia 15 marca 2010 r. 

Należy jednak zauważyć, że żaden akt prawny, w tym Program Oczyszczania Kraju                               

z Azbestu, nie określa z jaką częstotliwością należy aktualizować programy usuwania 

azbestu.  

Przedmiotowa „Aktualizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy Bolesławiec” zwana dalej Aktualizacją Programu została opracowana 

w związku z nowymi uwarunkowaniami prawnymi, nowymi możliwościami finansowania oraz 

dotychczas prowadzoną realizacją Programu usuwania azbestu z terenu gminy. Ponadto                   

z biegiem czasu zmianie uległa ilość wyrobów zawierających azbest, ponieważ jego część 

została unieszkodliwiona, a część została ujawniona przez właścicieli obiektów, w związku              

z czym należało wykonać nową inwentaryzację wyrobów azbestowych. Podjęcie prac 

związanych z aktualizowaniem programu pozwoliło na weryfikację dotychczas 

obowiązującego dokumentu w świetle zmian, jakie zaszły w przepisach prawa regulujących 

kwestie azbestu oraz na ocenę sytuacji w zakresie oczyszczania z azbestu nieruchomości 

położonych na terenie Gminy Bolesławiec. 

 

 

 

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
 

 

Celem niniejszej Aktualizacji Programu jest wskazanie mieszkańcom Gminy 

szkodliwego wpływu azbestu na zdrowie człowieka, określenie ilości azbestu i wyrobów 

zawierających azbest na terenie Gminy Bolesławiec oraz wyznaczenie zadań 

w długookresowym procesie eliminowania azbestu i wyrobów zawierających azbest z 

użytkowania (do 2032 roku). Wszystkie te działania przyczyniają się do stworzenia 

właściwych warunków życia mieszkańców Gminy Bolesławiec.  

Niniejszy dokument zawiera: 

 podstawy prawne opracowania dokumentu, 

 ogólną charakterystykę Gminy Bolesławiec, 

 informację o zastosowaniu i szkodliwości azbestu, 

 dane o ilości azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy 

Bolesławiec, 

 założenia i cele Aktualizacji Programu, 

 harmonogram realizacji, 
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 sposoby finansowania oraz pozyskiwania środków finansowych na realizację 

celów Aktualizacji Programu. 

 

 

 

3. PODSTAWY PRAWNE 

 

 

W Polsce istnieje szereg regulacji prawnych dotyczących problematyki azbestu                       

i wyrobów zawierających azbest, które są tożsame z przepisami obowiązującymi w Unii 

Europejskiej. Poniżej zamieszczono skrócony wykaz ustaw i aktów wykonawczych 

dotyczących wyrobów zawierających azbest, sposobów postępowania z tymi wyrobami, jak               

i innych zagadnień związanych z azbestem.  

 

 

3.1. Ustawy 
 

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

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

Przedmiot regulacji: Niniejsza ustawa wprowadza zakaz wprowadzania na teren Polski 

azbestu i wyrobów zawierających azbest, produkcji wyrobów, które w swoim składzie 

zawierają azbest oraz obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi azbest. Zgodnie z ustawą 

w dniu 28 września 1998r. zakończyła się produkcja płyt azbestowo - cementowych, 

natomiast wraz z dniem 28 marca 1999 r. wszedł w życie zakaz obrotu tymi płytami. 

Wyjątkiem jest azbest i wyroby go zawierające, które zostały dopuszczone do produkcji lub 

wprowadzenia na teren Polski określone w załączniku nr 1 do ustawy.  

 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 z późn. 

zm.)  

Przedmiot regulacji: Ustawa określa zasady postępowania z odpadami, w sposób, który 

zapewnia zarówno ochronę życia i zdrowia ludzi jak i ochronę środowiska zgodnie z zasadą 

zrównoważonego rozwoju. W szczególności określa zasady postępowania z odpadami                     

z uwzględnieniem zasady zapobiegania powstawaniu odpadów i ich negatywnego 

oddziaływania na środowisko, jak również przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów. 

Określone zostały w niniejszej ustawie obowiązki wytwórców oraz posiadaczy odpadów 

(również niebezpiecznych). W ustawie zawarto sposoby postępowania przy zbieraniu, 

transporcie, przetwarzaniu i unieszkodliwianiu odpadów, a także wymagania techniczne                       

i organizacyjne dotyczące składowisk odpadów.  

 

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: 

Dz.U. z 2016r., poz. 672 z późn. zm.) 

Przedmiot regulacji: Niniejsza ustawa odnosi się do problematyki azbestu w artykułach 

160-164, które regulują miedzy innymi:  

 zaliczenie azbestu do grona substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla 

środowiska;  
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 zakaz obrotu i ponownego wykorzystania tych substancji;  

 ogólne warunki wykorzystywania, przemieszczania i eliminowania substancji 

stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska;  

 obowiązki wykorzystujących te substancje, w tym dotyczące dokumentowania 

rodzaju, ilości i miejsc ich występowania oraz sposobu ich eliminowania, okresowego 

przedkładania odpowiednim organom informacji o rodzaju, ilości i miejsc ich 

występowania; 

 obowiązki jednostek samorządu terytorialnego względem tych substancji. 

 

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., 

poz. 290)  

Przedmiot regulacji: W ustawie znajduje się jeden zapis, dotyczący problematyki azbestu. 

Art. 30 ust. 7 stanowi: „Właściwy organ może nałożyć, w drodze decyzji (…) obowiązek 

uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych 

obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli ich realizacja może naruszać 

ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować 

zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia, pogorszenie stanu środowiska lub stanu 

zachowania zabytków, oraz pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych, czy też 

wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów 

sąsiednich”. 

 

 

3.2. Akty wykonawcze do ustaw 
 

1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie 

katalogu odpadów (Dz.U. z 2014 r., poz. 1923) 

Przedmiot regulacji: Zgodnie z ww. rozporządzeniem odpady zawierające azbest 

klasyfikowane są jak odpady niebezpieczne z przypisanymi następującymi kodami 

klasyfikacyjnymi: 

06 07 01* - Odpady azbestowe z elektrolizy, 

06 13 04* - Odpady z przetwarzania azbestu, 

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

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

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

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi, 

16 01 11* - Okładziny hamulcowe zawierające azbest, 

16 02 12* - Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest, 

17 06 01* - Materiały izolacyjne zawierające azbest, 

17 06 05* - Materiały budowlane zawierające azbest 

 

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r.                 

w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników 

szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 817) 

Przedmiot regulacji: Akt ten określa najwyższe dopuszczalne stężenia chemicznych                        

i pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, w tym pyłów 
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zawierających azbest – pył zawierający azbest chryzotyl i krokidolit w ilości 0,5 mg/m3 

(frakcja wdychana) i w ilości 0,1 włókien w cm3 (włókna respirabilne). 

 

3. 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. z 2004 r., Nr 71, poz. 649 ze 

zmianami) 

Przedmiot regulacji: Zgodnie z zapisami przedmiotowego rozporządzenia właściciel, 

użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, a także obiektu, urządzenia 

budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest 

przeprowadza kontrole stanu tych wyrobów. Z przeprowadzonej kontroli sporządza „Ocenę 

stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”. 

Ponadto prace polegające na usuwaniu lub naprawie wyrobów zawierających azbest mogą 

być wykonywane wyłącznie przez wykonawców posiadających odpowiednie wyposażenie 

techniczne do prowadzenia takich prac oraz zatrudniających pracowników przeszkolonych               

w zakresie BHP przy usuwaniu i wymianie materiałów zawierających azbest. Prace przy 

naprawie wyrobów zawierających azbest w obiektach i urządzeniach budowlanych lub prace 

mające na celu jego usunięcie z obiektu lub urządzenia budowlanego powinny być 

poprzedzone zgłoszeniem tego faktu właściwemu organowi nadzoru budowlanego. Ponadto 

wykonawca prac polegających na zabezpieczaniu lub usunięciu wyrobów zawierających 

azbest z miejsca, obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, a także                

z terenu prac obowiązany jest do zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia tych prac 

właściwemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu     

w terminie co najmniej  7 dni przed rozpoczęciem prac. 

Rozporządzenie reguluje też zawartość szczegółowego planu prac, który wykonawca prac 

zobowiązany jest sporządzić. Plan ten powinien zawierać przede wszystkim: 

 identyfikację azbestu w przewidzianych do usunięcia materiałach, na podstawie 

udokumentowanej informacji od właściciela bądź zarządcy obiektu albo też na 

podstawie badań przeprowadzonych przez laboratorium wyposażone w sprzęt 

umożliwiający ich prawidłową analizę i zdolne do stosowania odpowiedniej techniki 

identyfikacyjnej; 

 informacje o metodach wykonywania planowanych prac; 

 zakres niezbędnych zabezpieczeń pracowników oraz środowiska przed narażeniem 

na szkodliwość emisji azbestu, w tym problematykę określoną przepisami 

dotyczącymi planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

 ustalenia dotyczące monitoringu powietrza. 

Zgodnie z zapisami § 8 rozporządzenia wykonawca prac zobowiązany jest do: 

 izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie osłon zabezpieczających 

przenikanie azbestu do środowiska; 

 ogrodzenie terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów 

komunikacyjnych dla osób pieszych, nie mniej niż 1 m, przy zastosowaniu osłon 

zabezpieczających przed przenikaniem azbestu do środowiska; 

 umieszczenie w strefie prac, w widocznym miejscu tablic informujących                          

o zagrożeniu azbestem; 

 zastosowanie odpowiednich środków technicznych ograniczających do minimum 

emisję azbestu do środowiska; 
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 zastosowanie w obiekcie, gdzie prowadzone są prace, odpowiednich zabezpieczeń 

przed pyleniem i narażeniem na azbest, w tym uszczelnienia otworów okiennych                    

i drzwiowych, a także innych zabezpieczeń przewidzianych w planie bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia; 

 codziennego usuwania pyłu azbestowego ze strefy prac przy zastosowaniu 

podciśnieniowego sprzętu odkurzającego lub metodą oczyszczania na mokro; 

 izolowania pomieszczeń, w których zostały przekroczone dopuszczalne wartości 

stężeń pyłu azbestowego dla obszaru prac, w szczególności izolowania pomieszczeń 

w przypadku prowadzenia prac z wyrobami zawierającymi krokidolit; 

 stosowania zespołu szczelnych pomieszczeń, w których następuje oczyszczenie 

pracowników z azbestu (komora dekontaminacyjna), przy usuwaniu pyłu 

azbestowego przekraczającego dopuszczalne wartości stężeń; 

 zapoznania pracowników bezpośrednio zatrudnionych przy pracach z wyrobami 

zawierającymi azbest lub ich przedstawicieli z planem prac, a w szczególności               

z wymogami dotyczącymi BHP w czasie wykonywania prac. 

Prace związane z usuwaniem azbestu prowadzi się w sposób uniemożliwiający emisję do 

środowiska oraz powodujący zminimalizowanie pylenia poprzez: 

 nawilżanie wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem lub 

demontażem i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez cały czas pracy; 

 demontaż całych wyrobów bez ich uszkadzania, tam gdzie jest to technicznie 

możliwe; 

 odspajanie materiałów trwale związanych z podłożem przez stosowanie narzędzi 

ręcznych lub wolnoobrotowych, wyposażonych w miejscowe instalacje odciągające 

powietrze; 

 prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza w przypadku stwierdzenia 

występowania przekroczeń najwyższych dopuszczalnych stężeń pyłu azbestu              

w środowisku pracy, w miejscach prowadzonych prac; 

 codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobów i odpadów zawierających 

azbest oraz ich magazynowanie na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu. 

Po wykonaniu prac, o których mowa wyżej wykonawca ma obowiązek złożenia właścicielowi, 

użytkownikowi wieczystemu lub zarządcy nieruchomości, urządzenia budowlanego, instalacji 

przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest pisemnego oświadczenia                             

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

z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, które przechowuje się 

przez okres 5 lat. 

Rozporządzenie reguluje również aspekt transportu azbestu, który winien odbywać się 

zgodnie z przepisami o przewozie towarów niebezpiecznych. 

Transport wyrobów i odpadów zawierających azbest wykonuje się w sposób 

uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska, w szczególności przez:  

 szczelne opakowanie w folię polietylenową o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm 

wyrobów i odpadów o gęstości objętościowej równej lub większej niż 1.000 kg/m3 ;  

 utrwalenie przy użyciu cementu, a następnie po utwardzeniu szczelne opakowanie                 

w folię polietylenową o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm odpadów zawierających 

azbest o gęstości objętościowej mniejszej niż 1.000 kg/m3; 

 szczelne opakowanie odpadów pozostających w kontakcie z azbestem                          

i zakwalifikowanych jako odpady o gęstości objętościowej mniejszej niż 1.000 kg/m3 
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w worki z folii polietylenowej o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm, a następnie 

umieszczenie w opakowaniu zbiorczym z folii polietylenowej i szczelne zamknięcie;  

 utrzymywanie w stanie wilgotnym odpadów w trakcie ich przygotowywania do 

transportu;  

 oznakowanie opakowań;  

 magazynowanie przygotowanych do transportu opakowań w osobnych miejscach 

zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych.  

Odpady przekazuje się wyłącznie podmiotom, które uzyskały zezwolenie właściwego organu 

na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów azbestowych                              

i transportu tych odpadów. Prawidłowość wykonywanych działań w tym zakresie powinna 

być potwierdzona kartami ewidencji i przekazania odpadów.  

 

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie 

wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz 

wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są 

wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011 r., Nr 8, poz. 31) 

Przedmiot regulacji: Instalacje lub urządzenia zawierające azbest oczyszcza się przez 

usunięcie wyrobów zawierających azbest lub ich wymianę na bezazbestowe w sposób 

niestwarzający zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi w terminie do dnia 31.12.2032 r. 

Dla każdego pomieszczenia, w którym znajdują się instalacje lub urządzenia zawierające 

azbest, sporządza się coroczny plan kontroli jakości powietrza, obejmujący pomiary stężenia 

pyłów zawierających azbest. Szczegółowe wymagania techniczne w zakresie oczyszczania 

pomieszczeń, w których znajdują się instalacje lub urządzenia zawierające azbest, określa 

projekt techniczny usuwania lub wymiany wyrobów zawierających azbest na wyroby 

bezazbestowe wraz z harmonogramem prac, sporządzony na koszt wykorzystującego 

instalację lub urządzenie. Projekt i harmonogram uwzględniają w szczególności wykonanie 

pomiarów stężenia pyłów zawierających azbest w środowisku pracy, przed i po wykonaniu 

prac. Wykorzystywanie instalacji, urządzenia lub pomieszczenia po ich oczyszczeniu 

możliwe jest pod warunkiem stwierdzenia nieprzekroczenia najwyższego dopuszczalnego 

stężenia pyłów azbestowych w środowisku pracy. 

Rury azbestowo-cementowe i elementy wyłączonych z użytkowania instalacji 

ciepłowniczych, wodociągowych, kanalizacyjnych i elektroenergetycznych podziemnych 

zawierających rury azbestowo-cementowe, zainstalowane przed wejściem w życie ustawy                  

o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, mogą być pozostawione w ziemi bez 

ograniczeń czasowych. 

Instalacje lub urządzenia zawierające azbest oraz użytkowane bez zabezpieczenia drogi                   

i pozostawione w ziemi wyłączone z użytkowania rury azbestowo-cementowe należy 

oznakować.  

Wykorzystujący wyroby zawierające azbest ujmuje wyniki inwentaryzacji w „Informacji                       

o wyrobach zawierających azbest” i przedkłada je corocznie w terminie do dnia 31 stycznia 

właściwemu marszałkowi województwa. Osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą 

informację taką składa wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. 
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4. ZGODNOŚĆ AKTUALIZACJI PROGRAMU Z KRAJOWYMI 
I WOJEWÓDZKIMI DOKUMENTAMI PROGRAMOWYMI  

 

Zapisy Aktualizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 

z terenu Gminy Bolesławiec są zgodne z kierunkami wyznaczonymi w: 

 Programie Oczyszczania Kraju z azbestu na lata 2009-2032, 

 Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego 2012. 

 

 

4.1. Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 
 

Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, przyjęto Uchwałą Rady 

Ministrów nr 122/09 z dnia 14 lipca 2009 r. i zmieniony Uchwałą Rady Ministrów nr 39/2010 

z dnia 15 marca 2010 r. W dokumencie przedstawiono następujące cele: 

 usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, 

 minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych powodowanych kontaktem 

z włóknami azbestu, 

 likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.  

 

„Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032” określił następujące 

zadania na poziomie lokalnym realizowane przez samorząd gminny: 

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

i miejscach występowania wyrobów zawierających azbest oraz przekazywanie 

jej do marszałka województwa z wykorzystaniem dostępnego narzędzia 

informatycznego www.bazaazbestowa.gov.pl; 

2. przygotowywanie i aktualizacja programów usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest; 

3. organizowanie szkoleń lokalnych w zakresie usuwania wyrobów zawierających 

azbest z terenu nieruchomości bez korzystania z usług wyspecjalizowanych firm; 

4. 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; 

6. współpraca z marszałkiem województwa w zakresie inwentaryzacji wyrobów 

zawierających azbest oraz opracowywania programów usuwania wyrobów 

zawierających azbest, w szczególności w zakresie lokalizacji składowisk odpadów 

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). 

 

Biorąc pod uwagę powyższe informacje, Aktualizacja Programu usuwania azbestu 

i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec oraz wprowadzenie w życie 
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zapisów dokumentu jest wypełnieniem obowiązków nałożonych na Gminę Bolesławiec 

w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032. 

 

 

4.2. Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego 
2012 
 

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego 2012 został 

przyjęty uchwałą nr XXIV/616/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 

2012 r. Podstawowym celem Programu w zakresie gospodarki odpadami zawierającymi 

azbest wskazano bezpieczne dla ludzi wyeliminowanie go ze środowiska poprzez 

unieszkodliwienie. Mają temu służyć następujące cele krótkoterminowe: 

 przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji rodzaju, ilości oraz miejsc występowania 

azbestu, aktualizowanej rokrocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

 zwiększenie świadomości społeczeństwa województwa na temat szkodliwości 

azbestu i konieczności jego eliminowania ze środowiska, 

 sukcesywne i bezpieczne dla środowiska oraz zdrowia mieszkańców usuwanie 

wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa, 

 zapewnienie finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest, 

 zapewnienie na terenie województwa wystarczającej pojemności składowisk 

do składowania wyrobów zawierających azbest. 

Biorąc pod uwagę zebrane informacje, należy stwierdzić, że realizacja Aktualizacji 

Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec 

przyczynia się do wdrożenia zapisów Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami 

Województwa Dolnośląskiego 2012, a zapisy są ze sobą zgodne.  

 

 

 

5. AZBEST – WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE  
 

 

Azbest jest nazwą handlową 6 różnych minerałów z grupy serpentynów i amfiboli 

występujących w postaci włóknistych skupień. Pod względem chemicznym są uwodnionymi 

krzemianami magnezu, żelaza, wapnia i sodu. Azbest jest materiałem praktycznie 

niezniszczalnym, nie ulega on bowiem ani degradacji biologicznej, ani termicznej, w związku 

z czym po wprowadzeniu do środowiska może on pozostawać tam przez dziesiątki lat.                         

W handlu powszechnie stosowano trzy rodzaje minerałów: 

1. Krokidolit, „azbest niebieski” (z grupy amfiboli), który posiadał najkorzystniejsze 

właściwości mechaniczne, przez co był najchętniej wykorzystywany w przemyśle. Jest 

najbardziej szkodliwy, rakotwórczy i mutagenny przez co najwcześniej wycofany                      

z użytkowania. 

2. Amosyt, „azbest brązowy” (z grupy amfiboli), który należy do grupy amfiboli                         

o szkodliwości pośredniej między krokidolitem i chryzotylem. Nie jest spotykany                            

w wyrobach produkcji polskiej, a jedynie w wyrobach Europy Zachodniej, często                        

w formie tynków i natrysków ogniochronnych. 
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3. Chryzotyl „azbest biały” (z grupy serpentynów) stosowany był w produkcji wyrobów 

azbestowo-cementowych oraz popularnych wyrobów tkanych i przędz 

termoizolacyjnych.  

Wyroby zawierające azbest sklasyfikowano w dwóch klasach: 

1. I Klasa - wyroby azbestowe „miękkie" - Wyroby te zawierają powyżej 20% azbestu                 

i małą ilość lepiszcza. Charakteryzują się gęstością objętościową mniejszą niż 

1000 kg/m3. Odznaczają się dużą łamliwością i kruchością. Łatwo ulęgają 

uszkodzeniom, powodując duże emisje pyłu azbestu. Najczęściej spotykane są w 

obiektach przemysłowych (elektrociepłownie, huty). Narażeni na oddziaływanie ich 

pyłów są pracownicy wykonujący remonty izolacji lub uszczelnień urządzeń z udziałem 

azbestu. Wyroby miękkie to m. in.: sznury, płótna, tkaniny z dodatkiem azbestu 

(lub wykonane z samego azbestu); płyty i uszczelki; kinkieryt, stosowany 

w ciepłownictwie na złączach rur, zaworów z gorącą wodą lub parą; płaszcze 

azbestowo-gipsowe stosowane w izolacji rur w ciepłownictwie; płyty i tektury miękkie, 

stosowane w izolacjach ognioochronnych. 

2. II Klasa - wyroby azbestowe „twarde" - Ta grupa wyrobów azbestowych była 

najbardziej powszechna w budownictwie. Wyroby te charakteryzują się gęstością 

objętościową wynoszącą powyżej 1000 kg/m3. Wyroby „twarde" są sztywne                             

i odznaczają się dużym stopniem zwięzłości. Procentowa zawartość azbestu jest niska               

i wynosi około 5% w płytach płaskich modyfikowanych celulozą, 12 -13% w płytach 

azbestowo-cementowych płaskich i falistych, około 20% w rurach azbestowo - 

cementowych. Do wyrobów tych zaliczamy przede wszystkim: płyty azbestowo - 

cementowe faliste, płaskie prasowane, cementowe typu „karo”; rury azbestowo – 

cementowe  oraz  złącza do nich; płaszcze azbestowo - cementowe stosowane                           

w izolacji rur w ciepłownictwie. 

Wyroby azbestowe znajdujące się na terenie Gminy Bolesławiec to głównie płyty 

azbestowo-cementowe faliste oraz bardzo rzadko - płyty azbestowo-cementowe płaskie.   

 

Azbest staje się zagrożeniem dla zdrowia człowieka, gdy dojdzie do korozji lub 

uszkodzenia (łamanie, kruszenie, cięcie, itp.). Wówczas uwalniane są do powietrza włókna, 

które mogą zostać przeniesione podczas oddychania do płuc. Agresywność pyłu 

azbestowego jest zależna m. in. od średnic tych włókien, ich stężenia w środowisku oraz 

czasu trwania narażenia. Ryzyko zwiększa się znacznie w przypadku palących wyroby 

tytoniowe. Najgroźniejsze dla zdrowia człowieka są włókna, których średnica jest mniejsza 

od 3 mikrometrów. Takie włókna są łatwo wciągane wraz z powietrzem do płuc, docierając 

do końcowych odcinków dróg oddechowych, pozostają tam na stałe. Może to powodować 

chorobę zwaną azbestozą. Z kolei włókna o średnicy powyżej 5 mikrometrów zatrzymują się 

w górnych odcinkach dróg. Warto pamiętać, że pył azbestowy, oprócz tego, 

że zanieczyszcza płuca, także je uszkadza mechanicznie - ostre cząsteczki drążnią 

śluzówkę - co prowadzi do zwłóknienia tkanki płucnej, W dalszej konsekwencji pośrednio 

wpływa to na rozwój procesu nowotworowego. Organizm człowieka, ze względu 

na wspomnianą wcześniej dużą chemiczną odporność azbestu, nie jest w stanie rozpuścić 

tych włókien. Proces chorobowy jest długi, średnio wynosi 20 lat od chwili zetknięcia się 

z azbestem. Sama choroba objawia się napadami kaszlu i astmą. 
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Ciągłe, np. zawodowe, przebywanie w środowisku narażonym na pył azbestowy 

może być przyczyną następujących chorób układu oddechowego: 

1. Pylica azbestowa, która przejawia się suchym, męczącym kaszlem, dusznością 

wysiłkową, bólami w klatce piersiowej oraz objawami nieżytu oskrzeli i rozedmy płuc. 

Włókna azbestowe wnikają aż do najgłębszych części płuc. Powstają ciała żelaziste, 

które powodują uszkodzenia i zwłóknienia tkanki płucnej. 

2. Łagodne zmiany opłucnowe, które powodują ograniczenie funkcjonowania płuc,                        

a także zwiększają ryzyko zachorowania na raka oskrzeli i międzybłoniaka opłucnej. 

3. Rak płuc oraz międzybłonniak opłucnej i otrzewnej. 

 

Dane dotyczące szkodliwego oddziaływania azbestu na zdrowie człowieka i działania 

rakotwórczego tego minerału odnoszą się do azbestu zawartego w powietrzu. Brak jest 

dowodów na wpływ włókien azbestowych, dostających się do organizmu drogą pokarmową,  

w tym obecnych w wodzie przeznaczonej do spożycia. 

 

 

 

6. CHARAKTERYSTYKA GMINY BOLESŁAWIEC 
 

 

6.1. Ogólne informacje o Gminie Bolesławiec 
 

Gmina Bolesławiec położona jest w północno-zachodniej części województwa 

dolnośląskiego, granicząc od północy z gminą Szprotawa, od zachodu z gminami Osiecznica 

i Nowogrodziec, od południa z gminą Lwówek Śląski, a od wschodu z gminami Warta 

Bolesławiecka i Gromadka. To jedna z sześciu gmin wchodzących w skład powiatu 

bolesławieckiego, która pod względem gospodarki odpadami komunalnymi znajduje się 

według WPGO w regionie zachodnim. Gmina, otaczając ze wszystkich stron miasto 

Bolesławiec, stanowi oddzielną jednostkę administracyjną, którą tworzy 29 sołectw, 

obejmujących 30 wsi: Bolesławice, Bożejowice, Brzeźnik, Chościszowice, Dąbrowa 

Bolesławiecka, Dobra, Golnice, Kozłów, Kraszowice, Kraśnik Dolny, Kraśnik Górny, 

Krępnica, Kruszyn, Lipiany, Łaziska, Łąka, Mierzwin, Nowa, Nowa Wieś, Nowe Jaroszowice, 

Ocice, Otok, Parkoszów, Rakowice, Stara Oleszna, Stare Jaroszowice, Suszki, Trzebień, 

Trzebień Mały, Żeliszów, gdzie liczba ludności według stanu na koniec grudnia 2015 r. 

wynosi 13 749 mieszkańców.  

Powierzchnia gminy wynosi 288 km2, co stanowi 22,1% powierzchni powiatu 

bolesławieckiego oraz 1,4% powierzchni województwa dolnośląskiego. W powierzchni gminy 

główny udział mają lasy i gruntu leśne 49,61%, następnie użytki rolne 41,28%, a 9,11% 

stanowią pozostałe grunty i nieużytki (stan na koniec grudnia 2014r.). 

Gmina Bolesławiec jest gminą rolniczo-przemysłową, co oznacza, że ukierunkowana 

jest na rozwój rolnictwa oraz działalności produkcyjno-usługowej, w tym eksploatację 

surowców naturalnych (piasek, gliny białowypalające się, piaskowiec ciosowy). 

Gmina posiada dobrze rozwinięty pod względem gęstości sieci komunikacyjnej układ 

drogowy. Przez teren gminy przebiegają następujące drogi: autostrada A4 i A18, droga 

krajowa nr 94, drogi wojewódzkie nr 297, 350 i 363, które uzupełniają drogi powiatowe                        

i gminne o bardzo dobrym stanie technicznym. Sieć komunikacyjną uzupełnia ponadto linia 

kolejowa  nr 275 relacji Wrocław-Gubinek oraz nr 282 relacji Miłkowice-Żary. 
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Gmina Bolesławiec jest w pełni zelektryfikowana, zwodociągowana, skanalizowana                  

i posiada uregulowaną gospodarkę odpadową, w tym jest jednym ze współwłaścicieli 

Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu o statusie instalacji 

regionalnej. Część mieszkańców gminy, którzy zamieszkują wsie Bolesławice, Dobra, 

Kruszyn i Łąka podłączona jest do sieci gazowej. 

Na terenie Gminy Bolesławiec funkcjonuje dobrze rozwinięta sieć szkół. Edukacja na 

poziomie szkolnictwa podstawowego odbywa się w ośmiu szkołach i zespołach szkolno-

przedszkolnych o bardzo dobrze zorganizowanym zapleczu sportowym, obejmującym 

nowoczesne sale sportowe i boiska wielofunkcyjne, a w niektórych przypadkach również 

place zabaw. Nauka na poziomie gimnazjalnym odbywa się natomiast w gimnazjach na 

terenie miasta Bolesławiec. 

Na terenie gminy funkcjonuje również dobrze rozwinięta sieć placówek kulturalnych. 

Rozpowszechnianiem kultury na terenie gminy zajmuje się Gminny Ośrodek Kultury                       

i Sportu, który zlokalizowany jest w Kruszynie przy ul. Kasztanowej 1B. Ośrodek realizuje 

swoje zadania wykorzystując do tego celu istniejące na terenie gminy biblioteki, domy 

ludowe, sale zebrań, boiska i szatnie sportowe. Gminny Ośrodek Kultury                                           

i Sportu współpracuje ze szkołami,  Kołami Gospodyń Wiejskich, Radami 

Sołeckimi poszczególnych wsi oraz mieszkańcami gminy, instytucjami kultury 

zlokalizowanymi w mieście Bolesławiec, a także w powiecie. W ośrodku działają m.in. takie 

zespoły jak:  

1. Gminny Zespół Pieśni  i Tańca „JUTRZENKA”; 

2. Zespół Śpiewaczy OCICE; 

3. Zespół Śpiewaczy ŻELISZÓW; 

4. zespół dziecięcy z Brzeźnika.  

Na terenie gminy organizowane są liczne imprezy kulturalno – sportowe o randze 

lokalnej i regionalnej. Są to m. in.: zabawy karnawałowe dla dzieci, przeglądy grup 

jasełkowych, Konkurs Recytatorski „Pegazik”, maraton układania puzzli "Maupa", konkurs 

matematyczno-sprawnościowy, konkurs na najpiękniejsze kompozycje wielkanocne, konkurs 

na regionalne potrawy wielkanocne, Święto Pierogów w Dąbrowie, Festyn Kwiatowy 

w Łaziskach, Bałkańska Festa w Bolesławicach, Festyn Rodzinny w Nowej, Dożynki 

Gminne, Festyn Leśny w Trzebieniu, konkurs na Najpiękniejszy List, turniej wiedzy o ekologii 

dla maluchów, konkurs plastyczny, konkurs fotografii cyfrowej,  Mikołajki (spektakle), 

Wieczór Tradycji Bożonarodzeniowych w Łaziskach. 

Obszar Gminy Bolesławiec odznacza się wieloma specyficznymi cechami przyrody 

ożywionej, odróżniającymi je od przyległych regionów niżowych. Zasięg i rozmiar 

antropopresji w ciągu ubiegłych wieków, skoncentrowany w dolinie rzeki Bóbr spowodował 

zauważalne przekształcenie naturalnych siedlisk. Mimo tego bliskie sąsiedztwo cennych 

przyrodniczo obszarów (jak i sama rzeka Bóbr) podnosi znaczenie obszaru gminy                            

w lokalnym systemie przyrodniczym i kształtowaniu bioróżnorodności. Presja  człowieka na 

przyrodę nie osiągnęła tu takiego wymiaru jak na terenach typowo nizinnych i mimo 

znacznych przekształceń, przyroda zachowała się tu w znacznie lepszym stopniu. Efektem 

zachowania cennych siedlisk i gatunków jest istnienie w granicach i sąsiedztwie gminy 

sytemu obszarowych form ochrony przyrody.  Również  dzięki silnemu rozdrobnieniu 

gospodarstw wiejskich zachowało się tu wiele miedz, zakrzewień i zalesień śródpolnych. 

Stanowią one charakterystyczny element przedgórskiego krajobrazu.W granicach gminy 

znajduje się 36 pomników przyrody ożywionej i nieożywionej oraz obszary Natura 2000 tj.: 

1. Obszar Specjalnej Ochrony ptaków „Bory Dolnośląskie” PLB020005; 
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2. Specjalny Obszar Ochrony siedlisk „Żwirownie w Starej Olesznej” PLH020049; 

3. „Wrzosowisko Przemkowskie” PLH020015; 

4. „Wrzosowisko Świętoszowsko-Ławszowskie” PLH020063; 

5. „Dolina Dolnej Kwisy” PLH020050. 

Przedstawione powyżej walory przyrodnicze i kulturowe gminy determinują jej 

atrakcyjność turystyczną. Do najciekawszych atrakcji turystycznych zaliczyć można: 

1. XIX wieczny park w Rakowicach o charakterze krajobrazowym z licznymi pomnikami 

przyrody, objęty ochroną konserwatorską; 

2. park dworski w Trzebieniu, cenny ze względu na swój układ kompozycyjny i skład 

dendrologiczny; 

3. parki dworskie i inne założenia parkowe w: Ocicach, Kraszowicach, Dąbrowie 

Bolesławieckiej, Kruszynie, Starej Olesznej, Nowych Jaroszowicach, Kraśniku 

Górnym i Kraśniku Dolnym; 

4. teren  żwirowni w Trzebieniu Małym, który stwarza warunki do biwakowania, 

organizacji imprez oraz połowu ryb; 

5. zarybione, malowniczo położone zbiorniki wodne w Kozłowie, Trzebieniu Małym               

i Golnicach, użytkowane przez Polski Związek Wędkarski w Jeleniej Górze; 

6. pozostałość po kopalni piaskowca „Pokutujące Skałki” we wsi Łaziska; 

7. jaskinia we wsi Dobra - pozostałość z epoki lodowcowej (26 metrów korytarzy). 

 

Na terenie gminy licznie występują również pałace, folwarki, kościoły i kapliczki. 

Integralną część bazy turystycznej są również istniejące restauracje i zajazdy. 

Jedną z atrakcji turystycznych jest również odbywający się corocznie w maju 

Międzynarodowy Spływ Kajakowy „Bóbr-rzeka Piastów” im. Andrzeja Strycharczyka, 

przebiegający na trasie Lwówek Śląski - Żagań, którego meta II etapu znajduje się we wsi 

Parkoszów. 

 

6.2. Wcześniejsze działania gminy w zakresie usuwania azbestu 
 

W grudniu 2012 r. Rada Gminy Bolesławiec przyjęła uchwałą „Program usuwania 

azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec”, który określał 

m.in. harmonogram eliminacji tego odpadu ze środowiska. W harmonogramie tym założono, 

że w latach 2013-2017 usuniętych zostanie ok. 200 Mg azbestu i wyrobów zawierających 

azbest. Ilość tą, a nawet wyższą, bo 260,85 Mg osiągnięto w 2016 r., kiedy to gmina                        

w wyniku naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW p.t.: „SYSTEM - 

Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. 

Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”, przeprowadzanego przez Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Gmina Bolesławiec 

otrzymała dotację na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec”. Zadanie obejmowało wykonanie prac 

polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych 

na terenie Gminy Bolesławiec. Prace obejmowały demontaż i całkowite usunięcie wyrobów 

zawierających azbest wraz z unieszkodliwieniem powstałego odpadu na przystosowanym 

do tego celu i uprawnionym składowisku odpadów. Całkowity koszt realizacji zadania 

wyniósł 119 724,48 zł, w tym kwota 101 765,80 zł stanowiła dotację z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, a pozostała część 

stanowiła wkład własny Gminy Bolesławiec. 
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Dofinansowaniem objęto nieruchomości osób fizycznych, nie prowadzących 

działalności gospodarczej i wynosiło ono 100 % kosztów (85 % pokrywał WFOŚiGW 

we Wrocławiu, 15 % pokrywała gmina). 

Azbest usunięto z następujących nieruchomości: 

  
Tabela 1. Ilości azbestu i wyrobów zawierających azbest 

na terenie Gminy Bolesławiec w rozbiciu na 
poszczególne miejscowości 

Lp. 
miejsce występowania 

azbestu 
demontaż 

[Mg] 
odbiór             
[Mg] 

1. Bolesławice 229C 0,81 0,00 

2. Bolesławice 238 3,86 0,00 

3. Bolesławice 249 A 1,49 0,00 

4. Bolesławice 247 B 6,25 0,00 

5. Bolesławice 255 G 3,88 0,00 

6. Bolesławice 257 B 3,92 0,00 

7. Bolesławice 258 B 6,32 0,00 

8. Bożejowice 7 0,00 2,51 

9. Brzeźnik 24 0,85 0,00 

10. Brzeźnik 24 A 0,00 0,96 

11. Brzeźnik 54 1,15 1,57 

12. Brzeźnik 80 oraz 80 A 0,00 0,5 

13. Brzeźnik 85 5,82 0,00 

14. Brzeźnik 96 1,54 1,95 

15. Dąbrowa Bolesławiecka 24 0,34 0,00 

16. Dąbrowa Bolesławiecka 30 4,9 8,8 

17. Dobra 11 2,66 0,00 

18. Dobra 12 3,29 0,00 

19. Dobra 20 0,68 0,00 

20. Dobra 27 1,8 0,00 

21. Dobra 29 0,00 2,84 

22. Golnice 29 1,91 0,00 

23. Golnice 48 0,00 3,49 

24. Kozłów  20 1,6 0,00 

25. Kraszowice 3 A 0,00 2,49 

26. Kraszowice 4 2,7 0,00 

27. Kraszowice 46 0,00 1,68 

28. Kraśnik Dolny 60 2,27 0,31 

29. Kraśnik Dolny 69 7,1 0,00 

30. Kraśnik Dolny 75 0,00 1,2 

31. Kraśnik Dolny 95 0,58 0,00 

32. Kraśnik Dolny 96 1,86 0,00 

33. Kraśnik Górny 80 2,84 0,00 

34. Kraśnik Górny 83 0,00 0,85 

35. Krępnica 1 A 0,00 1,27 

36. Krępnica 16 0,00 1,78 

37. Krępnica 25 0,00 2,83 
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Lp. 
miejsce występowania 

azbestu 
demontaż 

[Mg] 
odbiór             
[Mg] 

38. Kruszyn, ul. Bukowa 14 4,73 0,00 

39. Kruszyn, ul. Akacjowa 4 0,00 3,84 

40. Kruszyn, ul. Bukowa 22 2,01 0,00 

41. Kruszyn, ul. Bukowa 24 1,54 0,00 

42. Kruszyn, ul. Cyprysowa 12 5,4 0,00 

43. Kruszyn, ul. Dębowa 13 0,00 1,62 

44. Kruszyn, ul. Główna 24 0,00 0,6 

45. Kruszyn, ul. Kasztanowa 15 1,51 0,00 

46. Kruszyn, ul. Kasztanowa 15 A 0,00 5,68 

47. Kruszyn, ul. Klonowa 58 0,00 0,2 

48. Kruszyn, ul. Lipowa 40 1,83 8,61 

49. Kruszyn, ul. Orzechowa 17 0,8 0,00 

50. Kruszyn, ul. Orzechowa 19 0,00 3,12 

51. Kruszyn, ul. Świętojańska 11 0,00 0,33 

52. Lipiany 5 0,00 0,97 

53. Lipiany 12 B 0,00 0,9 

54. Lipiany 14 2,06 2,77 

55. Łaziska 6 2,61 0,00 

56. Łaziska 11 A 1,77 0,00 

57. Łaziska 17 2,63 0,00 

58. Łaziska 25 0,00 0,97 

59. Łaziska 52 0,00 1,75 

60. Łaziska 72 2,46 0,7 

61. Łaziska 79 2,17 0,00 

62. Łąka 9 0,00 0,39 

63. Łąka 13 1,18 0,00 

64. Mierzwin 13 3,05 0,00 

65. Mierzwin 17 1,86 0,00 

66. Mierzwin 37 0,00 2,54 

67. Nowa 27 1,28 0,00 

68. Nowa 28 0,00 3,6 

69. Nowa - bez adresu 4,78 0,00 

70. Nowa Wieś 7 2,2 0,00 

71. Nowa Wieś 18 2,23 0,00 

72. Nowa Wieś 20 0,00 6,76 

73. Nowa Wieś 31 0,00 1,45 

74. Nowa Wieś 38 0,1 0,00 

75. Nowa Wieś 44 0,00 0,5 

76. Nowa Wieś 45 1,5 0,00 

77. Nowa Wieś 47 1,58 0,00 

78. Nowa Wieś 51 A 3,98 0,00 

79. Nowa Wieś 55 1,62 0,00 

80. Nowa Wieś 56 0,00 0,3 

81. Nowa Wieś 66 1,56 0,00 

82. Nowe Jaroszowice 8 1,38 0,00 
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Lp. 
miejsce występowania 

azbestu 
demontaż 

[Mg] 
odbiór             
[Mg] 

83. Nowe Jaroszowice 17 0,00 0,86 

84. Nowe Jaroszowice 44 3,25 0,00 

85. Ocice 31 0,38 0,00 

86. Parkoszów 8 1,17 0,28 

87. Parkoszów 10 0,9 0,00 

88. Parkoszów 16 1,35 0,00 

89. Stare Jaroszowice 21 0,00 2,54 

90. Suszki 19 B 0,55 0,00 

91. Suszki 42 A 2,2 1,22 

92. Suszki 46 0,00 1,97 

93. Trzebień, ul. Bolesławiecka 23 1,67 0,00 

94. 
Trzebień, ul. Bolesławiecka 

33/2 
0,35 0,00 

95. 
Trzebień, ul. Bolesławiecka 

33/3 
0,35 0,00 

96. Trzebień, ul. Mostowa 4 2,04 0,00 

97. Trzebień, ul. Kolejowa 3 0,00 0,63 

98. Trzebień, ul. Kolejowa 4 0,00 0,3 

99. Trzebień, ul. Parkowa 3 0,00 0,54 

100. Trzebień, ul. Parkowa 19 0,78 0,00 

101. Trzebień, ul. Parkowa 21 2,33 0,00 

102. Trzebień Mały 32 0,96 0,00 

103. Żeliszów 16 0,00 0,23 

104. Żeliszów 30 10,29 0,00 

105. Żeliszów 100 0,00 4,48 

106. Żeliszów 104/2 6,36 0,00 

RAZEM 
 

165,17 95,68 

Źródło: dane Urzędu Gminy Bolesławiec 

 

 

 

7. INWENTARYZACJA  
 

 

7.1. Metodologia 
 

W celu określenia ilości azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy 

Bolesławiec przeprowadzono szczegółową inwentaryzację zasobów azbestu oraz wyrobów 

azbestowych, polegającą na spisie z natury. Inwentaryzacja została przeprowadzona przez 

przeszkolonych pracowników firmy Green Key Joanna Masiota-Tomaszewska, w terminie od 

dnia 1 sierpnia do dnia 9 sierpnia 2016 r. 

Inwentaryzacja prowadzona była według ustalonej marszruty, zaplanowanej tak, aby 

objąć działaniami cały obszar gminy i dokładnie zlokalizować w terenie wszystkie wyroby 

zawierające azbest. 
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Inwentaryzację przeprowadzono pieszo, rowerami lub samochodem. Pracownicy 

zbierali od właścicieli i/lub osób zamieszkujących posesje, na których zidentyfikowano 

wyroby zawierające azbest komplet informacji niezbędnych do sporządzenia „Karty  

inwentaryzacyjnej z oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów 

zawierających azbest”, zwanej dalej Kartą, zawierającej informacje, o których mowa 

w Rozporządzeniu 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. z 2004r., Nr 71, poz. 649  ze zmianami) oraz w Rozporządzeniu 

Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie 

wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywani i oczyszczania 

instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest 

(Dz.U. z 2011r., Nr 8, poz. 31). 

W przypadku niemożności potwierdzenia adresu danego obiektu lub odpadu                       

w terenie nieruchomości podejmowano kolejną próbę dotarcia do właściciela poprzez kontakt 

osobisty, telefoniczny lub poprzez uzupełnienie danych przez właściciela nieruchomości już 

po zakończeniu inwentaryzacji.  

Karta sporządzana była ręcznie dla każdego obiektu, na którym zidentyfikowano 

azbest i dla każdej lokalizacji odpadów azbestowych.  

Ilość wyrobów zawierających azbest w terenie określono zliczając faktyczną ilość 

wyrobów zawierających azbest i przeliczając je na m2. Następnie dane w m2 zostały 

przeliczone na jednostki wagowe (tony) według współczynnika podawanego przez serwis 

www.bazaazberstowa.gov.pl oraz dokument wydany przez Najwyższą Izbę Kontroli 

„Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w latach 2003-

2005” z dnia 21.03.2007. Według tych źródeł norma według której należy dokonywać 

przeliczeń powierzchni płyt azbestowo-cementowych na jednostki wagowe wynosi 11 kg/m2. 

Stopień pilności usunięcia wyrobów zawierających azbest dla każdego obiektu został 

wyliczony indywidualnie, zgodnie ze stanem faktycznym, według punktacji zawartej                 

w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego 

użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. Zgodnie ze skalą punktową zawartą 

w ww. załączniku do rozporządzenia, każdy obiekt podlegał ocenie pod kątem: 

 sposobu zastosowania azbestu; 

 struktury powierzchni wyrobu z azbestem; 

 możliwości uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem; 

 miejsca usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych; 

 wykorzystanie miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej. 

W zależności od wartości punktowej powyższych parametrów każdemu obiektowi 

przydzielono jeden z następujących stopni pilności: 

 stopień pilności I – od 120 punktów – wymagane pilne usunięcia (wymiana na wyrób 

bezazbestowy) lub zabezpieczenie; 

 stopień pilności II – od 95 do 115 punktów – wymagana ponowna ocena w terminie 

do 1 roku; 

 stopień pilności III – do 90 punktów – wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat. 

Na podstawie zebranych informacji sporządzony został wykaz zinwentaryzowanych 

nieruchomości w formacie EXCEL *xls zawierający następujące dane:  

 wykorzystujących wyroby zawierające azbest (imię i nazwisko);  

 adres nieruchomości (miejscowość, ulica, numer nieruchomości);  

 dane ewidencyjne (nr działki, obręb ewidencyjny);  

http://www.bazaazberstowa.gov.pl/
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 rodzaj zabudowy (budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek 

przemysłowy, budynek mieszkalno-gospodarczy, inny);  

 nazwa, rodzaj wyrobu, określoną zgodnie z tabelą kodów zamieszczoną na stronie 

internetowej Bazy Azbestowej www.bazaazbestowa.gov.pl;  

 ilość wyrobów (jednostka - m2 oraz ilość przeliczona na Mg);  

 umiejscowienie wyrobu;  

 stopień pilności wg. „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów 

zawierających azbest”.  

Wyniki inwentaryzacji opracowano również graficznie w postaci obrysów 

obiektów/budynków w formacie *.shp, *.pdf z przypisanymi do obiektu/budynku atrybutami 

danych w formacie WORD/EXCEL *doc, *xls: numer działki ewidencyjnej, numer obrębu 

ewidencyjnego. 

 Uzyskane w trakcie inwentaryzacji dane wprowadzono do Bazy Azbestowej, 

dostępnej pod adresem www.bazaazbestowa.gov.pl. 

 
 

7.2. Wyniki inwentaryzacji 
 

Inwentaryzacja wykazała, że na terenie Gminy Bolesławiec wyroby zawierające 

azbest znajdują się na 657 posesjach, w ilości  100 865,25 m2 – tj. 1 109,52 Mg1  w tym: 

 4 324,00 m2 (około 47,56 Mg) o I stopniu pilności; co stanowi około 4,3 % ogólnej 

ilości zinwentaryzowanego azbestu; 

 34 441,40 m2 (około 378,86 Mg) o II stopniu pilności; co stanowi około 34,2 % ogólnej 

ilości zinwentaryzowanego azbestu; 

 62 099,85 m2 (około 683,10 Mg) o III stopnia pilności, co stanowi około 61,5 % 

ogólnej ilości zinwentaryzowanego azbestu. 

Ilość ta jest o 21 900,25 m2 wyższa od ilości, jaka została zinwentaryzowana                        

w 2012 r., co jest wynikiem zwiększonej świadomości ekologicznej mieszkańców gminy, 

którzy zdecydowali się ujawnić fakt posiadania przez nich azbestu, celem pozbycia się go                 

w legalny sposób. 

 
Na terenie Gminy Bolesławiec najwięcej azbestu znajduje się w miejscowościach 

Ocice, Kruszyn i Kraśnik Górny, natomiast najmniej w miejscowościach Trzebień Mały, Łąka, 

Kozłów i Chościszowice. 

 

                                                           

 
1
 1 m

2
 = 0,011 Mg wg www.bazaazbestowa.gov.pl 
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Tabela 2. Ilości azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bolesławiec 
w rozbiciu na poszczególne miejscowości 

lp. 
nazwa 

miejscowości 

ilość azbestu i wyrobów 

zawierających azbest 
I stopień II stopień III stopień 

m
2
 Mg m

2
 Mg m

2
 Mg m

2
 Mg 

1 Bolesławice 3 912,00 43,03 0,00 0,00 26,00 0,29 3 886,00 42,75 

2 Bożejowice 1 618,70 17,81 36,00 0,40 490,00 5,39 1 092,70 12,02 

3 Brzeźnik  3 238,20 35,62 100,00 1,10 120,00 1,32 3 018,20 33,20 

4 Chościszowice 80,00 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,88 

5 
Dąbrowa 

Bolesławiecka 2 442,00 26,86 133,00 1,46 678,00 7,46 1 631,00 17,94 

6 Dobra 2 018,40 22,20 30,00 0,33 125,00 1,38 1 863,40 20,50 

7 Golnice 2 276,15 25,04 0,00 0,00 321,60 3,54 1 954,55 21,50 

8 Kozłów 247,10 2,72 0,00 0,00 0,00 0,00 247,10 2,72 

9 Kraśnik Dolny 4 907,00 53,98 118,00 1,30 2 739,20 30,13 2 049,80 22,55 

10 Kraśnik Górny 8 345,50 91,80 431,00 4,74 7 884,50 86,73 30,00 0,33 

11 Kraszowice 2 668,00 29,35 0,00 0,00 629,70 6,93 2 038,30 22,42 

12 Krępnica 1 549,10 17,04 0,00 0,00 1 019,80 11,22 529,30 5,82 

13 Kruszyn 10 672,00 117,39 304,00 3,34 1 111,00 12,22 9 257,00 101,83 

14 Lipiany 1 612,50 17,74 65,00 0,72 728,20 8,01 819,30 9,01 

15 Łaziska 2 326,20 25,59 0,00 0,00 62,00 0,68 2 264,20 24,91 

16 Łąka  207,00 2,28 35,00 0,39 15,00 0,17 157,00 1,73 

17 Mierzwin 6 547,15 72,02 0,00 0,00 4 291,30 47,20 2 255,85 24,81 

18 Nowa 2 019,20 22,21 0,00 0,00 147,00 1,62 1 872,20 20,59 

19 Nowa Wieś 5 604,60 61,65 150,00 1,65 4 697,80 51,68 756,80 8,32 

20 
Nowe 

Jaroszowice 1 856,52 20,42 0,00 0,00 127,00 1,40 1 729,52 19,02 

21 Ocice 13 383,20 147,22 1 583,00 17,41 2 008,90 22,10 9 791,30 107,70 

22 Otok 3 218,10 35,40 26,00 0,29 1 309,40 14,40 1 882,70 20,71 

23 Parkoszów 1 129,70 12,43 0,00 0,00 100,00 1,10 1 029,70 11,33 

24 Rakowice 3 239,90 35,64 0,00 0,00 966,60 10,63 2 273,30 25,01 

25 Stara Oleszna 739,58 8,14 0,00 0,00 39,60 0,44 699,98 7,70 

26 
Stare 

Jaroszowice 3 969,50 43,66 21,00 0,23 954,50 10,50 2 994,00 32,93 

27 Suszki 3 010,50 33,12 740,00 8,14 683,70 7,52 1 586,80 17,45 

28 Trzebień Mały 173,35 1,91 0,00 0,00 0,00 0,00 173,35 1,91 

29 Trzebień  2 068,30 22,75 110,00 1,21 768,40 8,45 1 189,90 13,09 

30 Żeliszów 5 785,80 63,64 442,00 4,86 2 397,20 26,37 2 946,60 32,41 

razem 100 865,25 1 109,52 4 324,00 47,56 34 441,40 378,86 62 099,85 683,10 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie inwentaryzacji terenowej z 2016 roku 
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Ryc. 1. Ilość zinwentaryzowanego azbestu i wyrobów zawierających azbest (w Mg) 

ogółem w poszczególnych miejscowościach Gminy Bolesławiec 
 

Biorąc pod uwagę ilość posesji, na których zinwentaryzowano wyroby azbestowe 

należy stwierdzić, ze najwięcej takich posesji jest w miejscowości Ocice. Dane dotyczące 

wszystkich miejscowości przedstawiono na rycinie.  
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Ryc. 2. Ilość posesji na których inwentaryzacja wykazała występowanie wyrobów 

zawierających azbest w poszczególnych miejscowościach Gminy Bolesławiec 
 

 

 

8. SZACUNKOWE KOSZTY UTYLIZACJI AZBESTU 
 

 

W celu ustalenia kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest uzyskano 

informację od trzech firm specjalizujących się w wykonywaniu na terenie województwa 

dolnośląskiego robót budowlanych związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. 

Pod uwagę wzięta została cena za: 1) demontaż, pakowanie, odbiór, transport                                  

i unieszkodliwienie azbestu; 2) pakowanie, odbiór, transport i unieszkodliwienie azbestu. 

Koszt demontażu, pakowania, odbioru, transportu i unieszkodliwienia azbestu 

kształtuje się następująco: 

Firma 1 – 529,20 zł/Mg brutto; 

Firma 2 – 518,40 zł/Mg brutto; 

Firma 3 – 680,40 zł/Mg brutto; 

co daje średnio 576,00 zł/Mg, 



Green Key 
Aktualizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest  

z terenu Gminy Bolesławiec 

 

25 
 

Koszt pakowania, odbioru, transportu i unieszkodliwienia azbestu kształtuje się 

następująco: 

Firma 1 – 529,20 zł/Mg brutto; 

Firma 2 – 356,40 zł/Mg brutto; 

Firma 3 – 286,20 zł/Mg brutto; 

co daje średnio 390,60 zł/Mg. 

 

Sposób wyliczenia: 

100 865,25 m2 – całkowita ilość zinwentaryzowana na terenie gminy 

94 349,45 m2 – ilość azbestu znajdującego się na obiektach. 

6 515,80 m2 – ilość zmagazynowanego azbestu; 

 

Przeliczenie m2 na Mg: 

94 349,45 m2 x 0,011 Mg/m2 = 1 037,84 Mg 

6 515,80 m2 x 0,011 Mg/m2 = 71,67 Mg 

 

Ustalenie kosztów: 

1 037,84 Mg x 576,00 zł/Mg = 597 795,80 zł 

71,67 Mg x 390,60 zł/Mg = 27 994,30 zł 

 

Koszt całkowity: 

597 795,80 zł + 27 994,30 zł = 625 790,10 zł 

 

 Koszt usunięcia azbestu z terenu Gminy Bolesławiec, według stawek obowiązujących 

w 2016r. wynosi zatem 625 790,10 zł.  

Należy zaznaczyć, że faktyczny koszt prowadzonych działań będzie w danym roku 

zależny od cen przedstawianych przez przedsiębiorców oferujących daną usługę, kosztów 

przyjęcia odpadów zawierających azbest na składowisko odpadów, masy odpadów 

przewidzianych do odbioru oraz organizacji prac. 

 

W formie tabelarycznej przedstawiono szacunkowe koszty związane z usunięciem 

wyrobów zawierających azbest w rozbiciu na przedziały czasowe.  

Założono, że w latach 2017-2020 (4 lata), zostanie unieszkodliwionych 34 % 

wyrobów zawierających azbest. W kolejnych 6 latach (2021-2026) będzie to 36 %. Okres lat 

2027-2032 pozwoli na usunięcie z terenu Gminy Bolesławiec pozostałych 30 % wyrobów 

zawierających azbest. Należy podkreślić, że dane dotyczące masy wyrobów przeznaczonych 

do unieszkodliwienia zostały określone na podstawie założenia, że 1 m2 pokrycia 

wykonanego z azbestu ma wagę 11 kg.  
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Tabela 3. Szacunkowe koszty związane z demontażem, transportem 
i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 
Bolesławiec w rozbiciu na przedziały czasowe 

przedział 
czasowy 

do 
31 XII 
roku: 

ilość wyrobów 
przewidziana do 

unieszkodliwienia 
[%] 

ilość wyrobów 
przewidziana do 

unieszkodliwienia 
[Mg] 

koszt likwidacji do 31 XII 
danego roku [zł] 

2017 – 2020 2020 34              377,2                212 769     

2021 - 2026 2023 36              399,4                225 284     

2027 – 2032 2032 30              332,9                187 737     

RAZEM: 
2017 - 2032 

do 2032 100           1 109,5                625 790     

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji 

 

 

 

9. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA AKTUALIZACJI PROGRAMU USUWANIA 
AZBESTU  

 
Aktualizacja Program jest opracowaniem omawiającym aktualną sytuację na terenie 

Gminy Bolesławiec, w zakresie występowania azbestu i wyrobów zawierających azbest. 

Projekt jest dokumentem praktycznym, który powinien służyć podczas planowania prac 

związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem azbestu i wyrobów 

zawierających azbest oraz w procesie pozyskiwania środków finansowych na ten cel. Celem 

Aktualizacji Programu jest przedstawienie wytycznych do racjonalnych działań 

programowych na dalsze lata oraz poprawa stanu środowiska przyrodniczego 

i bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Bolesławiec.  

Założenia Aktualizacji Programu powinny opierać się na pięciu głównych założeniach, 

które ukazują możliwość rozłożenia w czasie procesu usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest, przy jednoczesnym wyeliminowaniu, bądź bardzo znacznym 

ograniczeniu zagrożeń zdrowia człowieka. 

  
Tabela 4. Główne założenia Aktualizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec 

Lp. 
GŁÓWNE ZAŁOŻENIA AKTUALIZACJI 

PROGRAMU 
SZCZEGÓŁY 

1 
Opracowanie dokumentacji w zakresie 
unieszkodliwiania azbestu na terenie 
Gminy Bolesławiec. 

 uchwalenie Aktualizacji Programu usuwania 
azbestu i wyrobów zawierających azbest, 

 ustalenie zasad demontażu, transportu 
i unieszkodliwiania azbestu na terenie Gminy, 

 ustalenie zasad przyznawania dotacji celowych 
związanych z usuwaniem azbestu. 

2 

Prowadzenie działań edukacyjno - 
informacyjnych, w celu podnoszenia 
świadomości i wiedzy na temat azbestu 
i wyrobów zawierających azbest 

 uczestniczenie koordynatora Aktualizacji 
Programu i innych pracowników administracji 
publicznej w szkoleniach dot. postępowania 
z azbestem, 

 organizowanie lokalnych spotkań 
informacyjnych i edukacyjnych dla 
zainteresowanych mieszkańców Gminy 
w ramach realizacji Aktualizacji Programu, 
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Lp. 
GŁÓWNE ZAŁOŻENIA AKTUALIZACJI 

PROGRAMU 
SZCZEGÓŁY 

 przekazywanie informacji na temat realizacji 
Aktualizacji Programu mieszkańcom Gminy 
(strona www, ulotki, artykuły prasowe, 
spotkania, szkolenia, informacje pisemne do 
konkretnych właścicieli 
nieruchomości posiadających azbest), 

3 
Prowadzenie zadań mających na celu 
unieszkodliwienie azbestu na składowisku 
odpadów niebezpiecznych 

 realizacja likwidacji azbestu z terenu Gminy 
zgodnie z założeniami Aktualizacji Programu, 
przy założeniu punktów poprzednich, 

 organizacja składania wniosków do Urzędu 
Gminy przez właścicieli azbestu, 

 organizacja przetargów. 

4 
Prowadzenie monitoringu realizacji 
Aktualizacji Programu  

 na bieżąco należy uzupełniać dane 
inwentaryzacyjne azbestu na terenie Gminy, 
(przyjmowanie zgłoszeń i informacji o azbeście 
na terenie Gminy), 

 roczne sprawozdania z realizacji Aktualizacji 
Programu (ilość azbestu zebrana 
i unieszkodliwiona z terenu Gminy), 

 aktualizacja dokumentu wraz ze zmieniającym 
się stanem prawnym, zasadami finansowania 
oraz ilością wyrobów. 

5 

Ocena narażenia i ochrony zdrowia 
mieszkańców. W razie potrzeby 
proponuje się współpracę z Ośrodkiem 
Referencyjnym Badań i Oceny Ryzyka 
Zdrowotnego Związanych z Azbestem 

 kontrola poprawności działania podmiotów 
zajmujących się usuwaniem azbestu z terenu 
Gminy - zwłaszcza demontażem i transportem 
azbestu z terenu Gminy (ocena narażenia 
i ochrony zdrowia mieszkańców) – zadanie 
koordynowane wspólnie z innymi organami. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032  

 

 

 

10. HARMONOGRAM REALIZACJI AKTUALIZACJI PROGRAMU 
 
 

Harmonogram działań realizowanych przez Gminę Bolesławiec w zakresie 

usuwania azbestu i azbestu i wyrobów zawierających azbest oraz ochrony przed jego 

szkodliwością przedstawia kolejna tabela. 

 
Tabela 5. Harmonogram działań w zakresie inwentaryzacji i usuwania azbestu z terenu 

Gminy Bolesławiec 

termin 
realizacji 

rok 
opis zadania  

2017 – 2020 

 

 

4 lata 

Coroczny monitoring realizacji Aktualizacji Programu poprzez aktualizację ilości 
i stanu azbestu i wyrobów zawierających azbest 

Coroczne weryfikowanie systemu dofinansowania przez wójta działań mających na 
celu usunięcie azbestu względem obowiązujących zasad przyznawania 
dofinansowań przez poszczególne instytucje  

Prowadzenie edukacji ekologicznej 

Usunięcie 34 % ilości odpadów azbestowych 
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termin 
realizacji 

rok 
opis zadania  

Bezzwłoczne usunięcie azbestu I stopnia pilności do końca 2017 roku 

Poinformowanie właścicieli nieruchomości o konieczności ponownej oceny azbestu 
II stopnia pilności wymagana w czasie 1 roku od przeprowadzenia inwentaryzacji 

2021 - 2026 

 

 

6 lat 

Coroczny monitoring Aktualizacji Programu poprzez aktualizację ilości i stanu 
azbestu i wyrobów zawierających azbest 

Coroczne weryfikowanie systemu dofinansowania przez wójta działań mających na 
celu usunięcie azbestu względem obowiązujących zasad przyznawania 
dofinansowań przez poszczególne instytucje  

Prowadzenie edukacji ekologicznej 

Usunięcie 36 % ilości odpadów azbestowych 

Poinformowanie właścicieli nieruchomości o konieczności przeprowadzenia 
ponownej oceny stanu azbestu III stopnia pilności do roku 2020 

2027 - 2032 

 

 

6 lat 

Coroczny monitoring Aktualizacji Programu poprzez aktualizację ilości i stanu 
azbestu i wyrobów zawierających azbest 

Coroczne weryfikowanie systemu dofinansowania przez wójta działań mających na 
celu usunięcie azbestu względem obowiązujących zasad przyznawania 
dofinansowań przez poszczególne instytucje  

Prowadzenie edukacji ekologicznej 

Usunięcie 30 % ilości odpadów azbestowych  

Źródło: opracowanie własne 

 

 

 

 

11. MONITORING REALIZACJI PROGRAMU 
 

W celu kontroli realizacji założeń niniejszego dokumentu niezbędne jest wskazanie 

sposobów monitoringu realizacji aktualizacji programu. 

Każda zmiana w zakresie liczby i masy wyrobów zawierających azbest 

zlokalizowanych na terenie nieruchomości zostanie naniesiona w zestawieniu prowadzonym 

przez pracownika Urzędu Gminy, a także wprowadzona do Bazy Azbestowej. Zmiany takie 

będą dokonywane na podstawie informacji przedstawianej przez właścicieli nieruchomości. 

Źródłem informacji będzie także baza danych sporządzona w związku z udzielonym 

dofinansowaniem na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest 

w ramach konkursu realizowanego przez Gminę Bolesławiec i WFOŚiGW we Wrocławiu.  

Ocena wdrażania niniejszego dokumentu powinna opierać się na otwartym zestawie 

wskaźników monitorowania. Wśród najważniejszych wskaźników monitorowania wymienić 

należy: 

 Liczba wniosków o dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest 

złożonych do Urzędu Gminy w danym roku (sztuk), 

 Masa wyrobów zawierających azbest, która została unieszkodliwiona w ciągu danego 

roku (Mg/rok), 
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 Masa wyrobów zawierających azbest I stopnia pilności w stosunku do ogólnej masy 

odpadów zawierających azbest pozostałych do unieszkodliwienia (%), 

 Masa wyrobów zawierających azbest II stopnia pilności w stosunku do ogólnej masy 

odpadów zawierających azbest pozostałych do unieszkodliwienia (%), 

 Masa wyrobów zawierających azbest III stopnia pilności w stosunku do ogólnej masy 

odpadów zawierających azbest pozostałych do unieszkodliwienia (%), 

 Całkowita masa wyrobów zawierających azbest, która pozostała do unieszkodliwienia 

(Mg), 

 Nakłady finansowe poniesione w danym roku na realizację zadań związanych 

z unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest w danym roku (zł), 

 Ilość budynków objętych w danym roku procesem demontażu wyrobów 

zawierających azbest (sztuk). 

Należy przy tym podkreślić, że przedstawiony katalog wskaźników dotyczy przede 

wszystkim masy wyrobów zawierających azbest unieszkodliwionych lub pozostałych 

do usunięcia z terenu Gminy. Wskazuje się więc przede wszystkim na efekt ekologicznych 

realizacji zadań. 

Nie mniej istotne są działania w zakresie wzmacniania świadomości ekologicznej 

mieszkańców. Niezbędne w tym zakresie są działania informacyjne dotyczące możliwości 

bezpiecznego unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie 

nieruchomości, w tym przede wszystkim możliwości dofinansowania działań polegających na 

demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu tych wyrobów. Ocenę stanu w zakresie 

przekazania informacji można przeprowadzić biorąc pod uwagę: ilość informacji 

przekazanych poprzez stronę internetową, lokalne media, plakaty, ogłoszenia i inne 

zwyczajowe formy przekazu czy wskazując na liczbę uczestników spotkań informacyjnych 

dotyczących unieszkodliwienia wyrobów azbestowych.  

 
 

 

12. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA  
 
 

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest, szczególnie elementów 

budowlanych jest kosztowne i wymaga odpowiednich nakładów finansowych. Do 2032 roku 

należy z terenu Gminy Bolesławiec usunąć wszystkie wyroby zawierające azbest. Nie będzie 

to możliwe bez finansowego wsparcia osób fizycznych – właścicieli, zarządców, 

użytkowników – obiektów zawierających wyroby z azbestu. Źródłami finansowania usuwania 

azbestu są środki budżetu państwa pozostające w dyspozycji Ministra Gospodarki, środki 

własne właścicieli obiektów budowlanych, środki własne inwestorów prywatnych, środki 

funduszy ochrony środowiska, środki własne jednostek samorządowych oraz kredyty. 

 

 

12.1. Środki finansowe właścicieli nieruchomości  
 
 

Należy podkreślić, że zgodnie z prawem właścicielem odpadów (w tym przypadku 

są nimi wyroby zawierające azbest) jest właściciel nieruchomości, na której te odpady się 

znajdują. Dlatego koszt demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów na składowisku 

jest kosztem własnym osób fizycznych, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji, 
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przedsiębiorstw i wszystkich właścicieli nieruchomości. Jednak biorąc pod uwagę wielkość 

kosztów koniecznych do poniesienia, jak również wysokość kwot niezbędnych na wykonanie 

nowego pokrycia dachowego, udzielane są dotacje na realizację zadań opisane poniżej.  

 

 

12.2. Środki finansowe Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 
 

 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oferują możliwość 

dofinansowania szerokiej gamy projektów w ramach programów priorytetowych ogłaszanych 

jako konkursy. Działanie jednostek opiera się na Wspólnej Strategii Działania Narodowego 

Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2013 - 

2016 z perspektywą do 2020 roku. Zgodnie z nią misją instytucji jest skuteczne i efektywne 

wspieranie działań na rzecz środowiska, natomiast celem generalnym jest poprawa 

stanu środowiska i zrównoważone gospodarowanie zasobami przez stabilne, 

skuteczne i efektywne wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw służących środowisku.  

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udziela dotacji 

w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia lub zabezpieczenia 

odpadów zawierających azbest. Poniższe dane dotyczą stanu na 2016 rok, w kolejnych 

latach prezentowane koszty mogą się zmieniać wraz ze zmianą regulaminu. 

W roku 2016 dofinansowywanie odbywało się według zasad ściśle określonych 

w „Regulaminie konkursu dofinansowania przez WFOŚiGW we Wrocławiu przedsięwzięć 

związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających 

azbest przy udziale środków NFOŚiGW na rok 2016” w oparciu o Program Priorytetowy 

NFOŚiGW p.t.: SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest.  

Konkurs adresowano do jednostek samorządu terytorialnego z województwa 

dolnośląskiego. Do dofinansowania mogły zostać zgłoszone przedsięwzięcia na terenie 

gmin, w których przeprowadzono inwentaryzację azbestu i wyrobów zawierających azbest 

i które posiadają program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest i są z nim 

zgodne. Ponadto obowiązkiem Gminy jest przeprowadzenie procedury związanej 

z wyłonieniem wykonawcy zadania zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych.  

Zgodnie z regulaminem konkursu na rok 2016 jednostka samorządu terytorialnego 

mogła uzyskać do 85 % dotacji na zadanie obejmujące demontaż, zbieranie, transport oraz 

unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest, przy czym: 

 nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych stanowi dotacja ze środków NFOŚiGW, 

ale nie więcej niż 400 zł/Mg unieszkodliwionego odpadu,  

 nie mniej niż 35 % kosztów kwalifikowanych stanowi dotacja ze środków WFOŚiGW, 

 15% udział własny beneficjentów 

Zgodnie z regulaminem konkursu maksymalny koszt usunięcia 1 Mg odpadu 

nie może przekroczyć 800 zł. Koszty kwalifikowane są to koszty niezbędne do osiągnięcia 

efektu ekologicznego i obejmują wyłącznie koszty demontażu, zbierania, transportu 

i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, a także są zgodne z gminnymi 

programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. 
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12.3. Środki finansowe Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu 
 

Źródłem finansowania działań związanych z usuwaniem z terenu Gminy Bolesławiec 

wyrobów zawierających azbest jest także Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Dolnośląskiego.  

Rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD) pełni Zarząd Województwa Dolnośląskiego. 

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) (wersja 11 z dnia 

27.07.2016 r.) zawiera istoty punkt biorąc pod uwagę usuwanie wyrobów zawierających 

azbest. Jest nim Oś Priorytetowa 4 „Środowisko i zasoby” Działanie 4.1.D Projekty 

w zakresie usuwania i unieszkodliwiania azbestu. W ramach projektu możliwe jest 

pozyskanie dotacji w wysokości do 85 % kosztów kwalifikowanych na działania poprawiające 

stan środowiska na obszarach chronionych, zawierające komponent z działaniami z zakresu 

edukacji ekologicznej, promujące właściwe postępowanie z odpadami, a także projekty 

kompleksowe, pokrywające większy obszar geograficzny (np. kilka gmin).  

 

 

12.4. Środki jednostek samorządu terytorialnego 
 

Doświadczenie z poprzednich lat wskazuje na fakt, że głównym źródłem 

finansowania zadań w zakresie demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów 

zawierających azbest były środki otrzymane od NFOŚiGW we Wrocławiu. Jednak możliwość 

dofinansowania określana jest corocznie i nie ma pewności, że w perspektywie do roku 

2032, takie środki będą corocznie uruchamiane. Z tego względu można założyć, że wsparcie 

właścicieli nieruchomości powinno zostać zapewnione także przez jednostki samorządu 

terytorialnego. Gmina mając na uwadze konieczność stopniowego i sukcesywnego usuwania 

wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości powinna zapewnić wsparcie 

finansowe dla właścicieli tych nieruchomości. Zadanie może być realizowane za pomocą 

pokrycia części kosztów ponoszonych przez właścicieli nieruchomości związanych 

z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest.  
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12.5. Kredyty oferowane przez banki  
 

Jednostki samorządowe mogą korzystać także z dotacji i preferencyjnych kredytów, 

oferowanych oraz finansowanych ze środków oddziałów bankowych, udzielających kredytów 

proekologicznych. Przedmiotem kredytowania mogą być inwestycje dotyczące usuwania 

azbestu i wyrobów zawierających azbest, tj.: 

 wymiana powierzchni dachowych azbestowych lub elewacyjnych płyt azbestowych 

(z kredytu mogą być finansowane koszty demontażu, utylizacji, zakupu i montażu 

nowego pokrycia dachu lub elewacji), 

 budowa wodociągów w technologii rur bezazbestowych, w miejsce wodociągów z rur 

azbestowych. 

Kredyty przeznaczone są dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek 

organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność 

prawną. 

Wśród wielu możliwych źródeł finansowania inwestycji, jednostki samorządowe oraz 

prywatni inwestorzy każdorazowo i indywidualnie powinni dopasowywać system możliwości 

finansowania do danej inwestycji i przedsięwzięcia. 
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Załącznik nr 1 do Aktualizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Bolesławiec 

 
Mapa nagromadzenia (w m2) wyrobów zawierających azbest w poszczególnych 

miejscowościach Gminy Bolesławiec 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie inwentaryzacji terenowej z 2016 r. 
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Załącznik nr 2 do Aktualizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Bolesławiec 

 
Wykaz składowisk ogólnodostępnych przyjmujących odpady zawierające azbest 

Lp. Nazwa Lokalizacja Właściciel / Zarządca / Inwestor 

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE 

1. 
Składowisko odpadów innych 
niż niebezpieczne i obojętne 

w Trzebczu 

Gmina 
Polkowice 

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

2. 
Składowisko odpadów innych 
niż niebezpieczne i obojętne 

w Marcinowie 

Gmina 
Trzebnica 

Trzebnicki Zakład Gospodarki 
Komunalnej ERGO Sp. z o.o. 

Pl. Piłsudskiego 1  
55-100 Trzebnica 

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO - POMORSKIE 

3. 

Składowisko odpadów 
niebezpiecznych zawierających 

azbest w miejscowości 
Małociechowo 

Gmina 
Pruszcz 

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

4. 
Składowisko Odpadów 

Niebezpiecznych Bycz - Teodorowo 

Gmina 
Piotrków 
Kujawski 

KG EKO-INVEST Sp. z o.o. 
ul. Ikara 20 lok.2 

02-705 Warszawa 

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 

5. 
Składowisko Odpadów 

Azbestowych w Srebrzyszczu 
Gmina Chełm 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami 
Sp. z o.o. w Chełmie, 

ul. Ks. Piotra Skargi 11 
22-100 Chełm 

6. 
Składowisko odpadów Piaski 
Zarzecze II (kwatera odpadów 

niebezpiecznych) 
Miasto Kraśnik 

WOD-BUD Sp. z o.o. 
ul. Piłsudskiego 12/1 

23-200 Kraśnik 

7. 
Składowisko odpadów Piaski 
Zarzecze II (kwatera odpadów 

azbestowych) 
Miasto Kraśnik 

WOD-BUD Sp. z o.o. 
ul. Piłsudskiego 12/1 

23-200 Kraśnik 

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 

8. 
Składowisko odpadów 

zawierających azbest Chróścik 
Gmina Gorzów 
Wielkopolski 

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. 
ul. Teatralna 49 

66-400 Gorzów Wielkopolski 

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE 

9. 
ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. 

Zakład ZGO w Pukininie nr 140 
Gmina Rawa 
Mazowiecka 

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. 
ul. Katowicka 20 

96-200 Rawa Mazowiecka 

10. 
Składowisko odpadów 

niebezpiecznych 
Eko Radomsko Sp. z o.o. 

Gmina 
Radomsko 

Eko-Radomsko Sp. z o.o. 
ul. Narutowicza 5b 
97-500 Radomsko 

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE 

11. 
Składowisko Odpadów 

Niebezpiecznych w Ujkowie Starym 
Gmina 

Bolesław 

Zakład Gospodarki Komunalnej 
BOLESŁAW Sp. z o.o. 

ul. Osadowa 1 
32-329 Bolesław 

12. 
Składowisko Za rzeką Biała, 

Tarnów 
Miasto Tarnów 

Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa 
Chemicznego Sp. z o.o. 

ul. Kwiatkowskiego 8 
33-101 Tarnów 

13. 
Składowisko odpadów 

zawierających azbest Oświęcim 
Miasto 

Oświęcim 

Miejsko-Przemysłowa 
Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o. 

ul. Nadwiślańska 46 
32-600 Oświęcim 



 

 

 

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE 

14. 
Zakład Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej w Sierpcu  
Sp. z o.o. w m. Rachocin 

Gmina Sierpc 

Zakład Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o.o. 

ul. Traugutta 33 
09-200 Sierpc 

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE 

brak składowisk 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 

15. 
Składowisko odpadów innych 
niż niebezpieczne i obojętne 

w Pysznicy 

Gmina 
Pysznica 

Zakład Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. 

ul. Wolności 295 
37- 403 Pysznica 

16. 
Składowisko odpadów innych 
niż niebezpieczne w Młynach 

Gmina 
Radymno 

PUK EMPOL Tylmanowa Sp. z o.o. 
Osiedle Rzeka 133 
34-415 Tylmanowa 

17. 

Składowisko odpadów innych 
niż niebezpieczne i obojętne 
z wydzielonymi kwaterami 
na odpady niebezpieczne 

zawierające azbest w Kozodrzy 

Gmina Ostrów 
Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie 

Ostrów 225 
39-103 Ostrów 

18. 
Składowisko odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne w 
miejscowości Futory 

Gmina 
Oleszyce 

Zakład Usług Komunalnych 
i Rolniczych Sp. z o.o. 

ul. Rynek 1 
37-630 Oleszyce 

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE 

19. 
Zakład Przetwarzania 

i Unieszkodliwiania Odpadów 
Miastkowo 

Gmina 
Miastkowo 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej 

Zakład Budżetowy 
ul. Akademicka 22 18-400 Łomża 

20. 
Zakład Przetwarzania 

i Unieszkodliwiania Odpadów 
w Czerwonym Borze 

Gmina 
Zambrów 

Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie 

ul. Polowa 19 
18-300 Zambrów 

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE 

21. 
Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. 

Gdańsk Szadółki 
Gmina Gdańsk 

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. 
ul. Jabłoniowa 55 
80-180 Gdańsk 

22. RIPOK Nowy Dwór 
Gmina 

Chojnice 

Zakład Zagospodarowania Odpadów 
NOWY DWÓR Sp. z o.o. 

Nowy Dwór 35 89-620 Chojnice 

23. 
Zakład Utylizacji 

Odpadów Sp. z o.o. Gilwa Mała 
Gmina 

Kwidzyn 

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. 
Gilwa Mała 8 

82-500 Kwidzyn 

24. 
Składowisko odpadów innych 
niż niebezpieczne i obojętne 

w Bierkowie 
Gmina Słupsk 

Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku 

ul. Szczecińska 112 
76-200 Słupsk 

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE 

25. 

Składowisko odpadów innych 
niż niebezpieczne i obojętne 

z wydzieloną kwaterą na odpady 
niebezpieczne zawierające azbest 

w Świętochłowicach 

Gmina 
Świętochło-

wice 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej 

w Świętochłowicach Sp. z o.o. 
ul. Łagiewnicka 76 

41-608 Świętochłowice 

26. 
Miejski Zakład Składowania 

Odpadów Sp. z o.o. w Sosnowcu 
Miasto 

Sosnowiec 

Miejski Zakład Składowania 
Odpadów Sp. z o.o. w Sosnowcu 

ul. Grenadierów skr. poczt. 86 
41-200 Sosnowiec 

27. PPHU „KOMART” Sp. z o.o. Miasto Knurów PPHU KOMART Sp. z o.o. 
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Składowisko Odpadów innych 
niż niebezpieczne i obojętne 
z wydzielonym sektorem III 
dla składowania odpadów 

zawierających azbest 

ul. Szpitalna 7 
44-194 Knurów 

28. 
COFINCO-POLAND Sp. z o.o. 

Jastrzębie Zdrój 

Miasto 
Jastrzębie -

Zdrój 

COFINCO-POLAND Sp. z o.o. 
ul. Graniczna 29 
40-956 Katowice 

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE 

29. 
Składowisko odpadów 

zawierających azbest Dobrów 
(Środowisko i Innowacje Sp. z o.o.) 

Gmina 
Tuczępy 

ŚRODOWISKO i INNOWACJE Sp. z o.o. 
Dobrów 8 

28-142 Tuczępy 

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO - MAZURSKIE 

30. 
Zakład Utylizacji Odpadów  

Sp. z o.o. Składowisko odpadów 
niebezpiecznych w Elblągu 

Miasto Elbląg 
Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. 

ul. Mazurska 42 
82-300 Elbląg 

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE 

31. 
Składowisko odpadów 
niebezpiecznych Konin 

Miasto Konin 
Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. 

ul. Sulańska 11 
62-510 Konin 

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE 

32. 

Regionalny Zakład Odzysku 
Odpadów w Sianowie 

Składowisko odpadów innych 
niż niebezpieczne i obojętne 

Miasto Sianów 

Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. 

ul. Komunalna 5 
75-724 Koszalin 

33. EKO-MYŚL Sp. z o.o. Dalsze 
Gmina 

Myślibórz 
EKO-MYŚL Sp. z o.o. Dalsze 36 

74-300 Myślibórz 

Źródło: bazaazbestowa.gov.pl 

 


