
Id: WWNYP-OOTJK-SQEIQ-AVTFE-JZGRQ. Uchwalony Strona 1

UCHWAŁA NR V/48/2011
RADY GMINY BARANÓW

z dnia 8 kwietnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia " Aktualizacji gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających 
azbest dla Gminy Baranów na lata 2011-2032". 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. - o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo 
ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - 
o odpadach (Dz.U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.), - Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się „Aktualizację gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla 
Gminy Baranów na lata 2011 - 2032”, powiązaną z „Programem ochrony środowiska na lata 2006 – 2014 dla 
Gminy Baranów” oraz „Programem gospodarki odpadami na lata 2006 – 2014 dla Gminy Baranów” stanowiącymi 
odpowiednio załączniki Nr 1 i Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/236/2006 Rady Gminy Baranów z dnia 28 lipca 2006 
roku w sprawie Programu ochrony środowiska i Planu gospodarki odpadami dla Gminy Baranów na lata 2006 – 
2014. 

§ 2. „Aktualizacja gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Baranów 
na lata 2011 - 2032” stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Baranów 

Jan Franciszek Nowak
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1.  Wprowadzenie 
 

Mając na celu realizację polityki ekologicznej państwa Wójt Gminy Baranów 

opracował w 2008 r. „Gminny program  usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 

dla Gminy Baranów”. Dokument ten opracowany został na podstawie „Programu usuwania 

azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” przyjętego przez 

Radę Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2002 roku.  

Przedmiotowa „Aktualizacja gminnego programu  usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest dla Gminy Baranów na lata 2011-2032” została opracowana w związku 

z nowymi uwarunkowaniami prawnymi, nowymi możliwościami finansowania zadania oraz 

w związku z dotychczas prowadzoną realizacją programu. 

Program opracowany  w 2008 r. został przyjęty przez Radę Gminy Baranów. Jest on 

zgodny z „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na 

terytorium Polski” i zakłada usunięcie  wszystkich produktów azbestowych znajdujących się 

na terytorium Polski do 2032 r.  

Opracowana „Aktualizacja gminnego programu  usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest dla Gminy BAranów” odnosi się również do programu krajowego z 

2002 r. i jest zgodna z opracowanym w 2010 r. przez Ministerstwo Gospodarki „Programem 

Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032, uchwalonego przez Radę Ministrów w 

dniu 15 marca 2010 r. uchwałą nr 39/2010 oraz  jest zgodna z „Programem usuwania 

wyrobów zawierających azbest dla terenu województwa lubelskiego na lata 2009-2032” 

uchwalonym w dniu 8 grudnia 2008 r. przez Sejmik Województwa Lubelskiego. 

Wójt Gminy Baranów zlecił opracowanie „Aktualizację gminnego programu  usuwania 

azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Baranów” na rzecz Biura Projektowo-

Doradczego EKOPROFIL w Lublinie.  

Aktualizacja programu została opracowana zgodnie z wymaganym zakresem. W 

opracowaniu tym przedstawiono: 

- podstawę prawną opracowania, 

- charakterystykę gminy, 

- ilości i jakość produktów azbestowych na terenie gminy, 

- harmonogram realizacji celów i zadań programu, 

- identyfikację źródeł finansowania programu, 

- krótką ocenę oddziaływania na środowisko, 
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- zarządzanie programem wraz z jego monitoringiem i oceną wdrażania.  

Program wraz z aktualizacją ma na celu doprowadzenie do stopniowej eliminacji 

wyrobów zawierających azbest z tereniu gminy Baranów poprzez ich usunięcie i bezpieczne 

dla środowiska  unieszkodliwienie. Zadaniem niniejszych opracowań jest także edukacja na 

temat szkodliwości azbestu oraz sposobów jego bezpiecznego usuwania i unieszkodliwiania. 

 

 

2. Charakterystyka gminy  
 

Gmina Baranów jest jedną z 11 gmin powiatu puławskiego. Położona jest w północno-

zachodniej części województwa lubelskiego i północnej części powiatu.   

 
 

Lokalizacja Gminy Baranów 

 
 

Gmina Baranów graniczy z gminami: 

-  Abramów, 

-  Jeziorzany,  

-  Michów,  
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-  Żyrzyn,  

-  Ułęż. 

Powierzchnia gminy wynosi 85 km2, w jej skład wchodzi 18 sołectw: Baranów, 

Czołna, Dębczyna, Gródek, Huta, Karczunek, Klin, Kozioł, Łukawica, Łukawka, Łysa Góra, 

Niwa, Nowomichowska, Pogonów, Składów, Śniadówka, Wola Czołnowska, Zagóźdź.  

Odległości od głównych ośrodków miejskich wynoszą:  od Puław 20 km, od Lublina 

65 km i 120 km od Warszawy.  

Teren Gminy zamieszkują 4 338 osoby, z których nieznacznie większą część 

mieszkańców stanowią kobiety 1818 (41,9 %).  

 Gmina Baranów położona jest w odległości 9 km od drogi krajowej nr S17 relacji 

Warszawa - Lublin - Zamość - granica państwa. Zewnętrzne powiązania komunikacyjne 

gminy realizowane są poprzez drogi powiatowe i drogą wojewódzką nr 823 relacji Żyrzyn – 

Puławy. 

Teren gminy Baranów zaopatrywany jest w wodę z dwóch komunalnych ujęć wody  

zlokalizowanych we wsi Czołna i we wsi Śniadówka. Pierwsze ujęcie zaopatruje w wodę 

następujące miejscowości: Baranów, Czołna, Wola Czołnowska, Klin, Kozioł, Karczunek, 

Nowomichowska, Huta, Dębczyna, Zagóźdź, Gródek, Łukawica, Łukawka, Motoga i 

Pogonów. Długość sieci wodociągowej wynosi 52.6 km. Ujecie Śniadówka zaopatruje w 

wodę miejscowości: Śniadówka, Niwa i  Łysa Góra. Długość sieci wodociągowej wynosi 70 

km. 100 % mieszkańców gminy korzysta z komunalnej sieci wodociągowej.  

Charakterystyczną cechą tego rejonu klimatycznego jest mała ilość opadów, gorące 

lata, oraz długie i mroźne zimy. Roczne opady średnio wynoszą 572 mm. Średnia roczna 

temperatura wynosi ok 7.3 0C. Średnia wilgotność względna jest dość wysoka i waha się w 

granicach 68 – 70 %. W omawianym rejonie najczęściej wiejącymi są wiatry z sektora 

zachodniego (SW, W, NW – łącznie 37 %) o prędkości średniej rocznej około 3.5 m/s. Wiatry 

zachodnie w okresie lata przynoszą deszcze i ochłodzenie natomiast zima odwilż i ocieplenie. 

Rzadziej występujące wiatry wschodnie przynoszą powietrze gorące i suche latem oraz 

mroźne zimą.  

Gmina Baranów ma typowy charakter rolniczy. Na jej terenie  użytki rolne stanowią   

5 761 ha (67,7 % ogólnej powierzchni gminy), z których grunty orne zajmują 4 314 ha       

(74,9 %), sady i plantacje truskawek - 117 ha (2,03 %), łąki i pastwiska trwałe - 1 330 ha 
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(23,07 %), lasy - 1 983 ha (24 %), pozostałe grunty pod zabudowaniami, podwórzami, drogi, 

nieużytki i inne - 936 ha (10,7 %). 

Według podziału fizycznogeograficznego Polski J. Kondrackiego Gmina Baranów 

należy do Niziny Południowopodlaskiej. Północna część gminy zajmuje Pradolina Wieprza, 

natomiast południowa Wysoczyzna Lubartowska. Pradolina Wieprza jest obniżeniem 

dolinnym o szerokości 2.5 – 4.0  km. Przebiega równoleżnikowo przez północną część gminy.  

W jej obrębie występują dwa poziomy Tarasow: nadzalewowy oraz zalewowy z 

licznymi zakolami i starorzeczami. Rzędne terenu wynoszą tu od 118 do 135 m n. p. m. 

Wysoczyzna Lubartowska jest zdenudowaną równiną morenową z ostańcami form 

lodowcowych o rzędnych 135 – 181 m n. p. m.  

Obszar gminy Baranów odwadnia rzeka Wieprz, która jest prawobrzeżnym dopływem 

Wisły. Zlewnia Wieprza jest dorzeczem II rzędu.  Rzeka silnie meandruje, tworząc liczne 

zakola i starorzecza, co powoduje, że długość Wieprza w granicach gminy dochodzi do                

18 km, a długość doliny wynosi 10.125 km. Wieprz posiada spadek na obszarze gminy ok. 

0.26 %. Poza Wieprzem występują dwa niewielkie cieki wodne: Granica w części zachodniej 

gminy i Bylina na wschodzie. 

W północnej części Gminy Baranów znajduje się Obszar Chronionego Krajobrazu 

"Pradolina Wieprza" o pow. łącznej 33 159 ha. W granicach gminy znajduje się jego 

środkowa część o powierzchni 3 100 ha, co stanowi 36,5 % obszaru gminy. "Pradolina 

Wieprza" jest siedliskiem rzadkich gatunków ptaków m. in. perkozów, derkaczy, remizów, 

pustułek, łabędzi niemych, błotniaków, a także zwierząt: wydry, żółwia błotnego oraz 

bobrów.  

 

 

3.  Informacje ogólne o azbeście i wyrobach zawierających azbest 
 

        Azbest to metamorficzne krzemianowe minerały włókniste z grupy serpentynu lub 

amfibolu. Najczęściej spotykanymi odmianami krystalograficznymi azbestu jest chryzolit, 

korkidolit i amozyt. 

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

chemicznym: wytrzymałość na rozciąganie, złemu przewodnictwu cieplnemu, dobrym 

właściwościom dźwiękochłonne oraz względnej odporności na działanie czynników 
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chemicznych. znalazł zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu. Na świecie znanych jest 

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

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

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

spalinowe oraz tkaniny wygłuszających hałas. Azbest stosowany był również do produkcji 

asfaltu. Surowca tego używano również do produkcji płytek podłogowych (PCV), wykładzin 

podłogowych urządzeń toaletowych, farb, klejów. Azbest stosowany był  nawet  w sprzętach 

gospodarstwa domowego np. kuchenkach, piecykach elektrycznych i gazowych, opiekaczach, 

suszarkach do włosów itp.  Wyroby azbestowe znalazły także zastosowanie w energetyce jako 

izolacje termiczne w formie sznurów tektur, płaszczy azbestowo-cementowych lub 

azbestowo-gipsowych. Azbest stosowany był także w transporcie w przemyśle lotniczym, 

stoczniowym i kolejowym w silnikach pojazdów mechanicznych, uszczelkach, sprzęgłach. W 

przemyśle chemicznym z azbestu wykonywane były przepony służące do elektrolitycznej 

produkcji chloru. 

Wśród wyrobów azbestowych można wydzielić dwie grupy produktów:  

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

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

oraz niską gęstością objętościową poniżej 1000 kg/m3 do których należą: płyty 

azbestowe, maty, materiały izolujące i  chroniące, tynki, papy, sznurki izolujące itd. 

Łatwo ulegają uszkodzeniom powodując duże emisje pyłu azbestowego. 

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

poniżej 15 % udziałem azbestu, wysokim udziałem substancji wiążącej oraz wysoką 

gęstością objętościową powyżej 1000 kg/m3  do których należą: tablice, płyty faliste i 

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

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

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

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

azbestowe były produkowane z surowców importowanych z byłego Związku Radzieckiego, 

Kanady, Chin, Afryki, Wielkiej Brytanii i Australii. W latach 70 ubiegłego wieku 

sprowadzano do kraju ok. 100 tys. ton azbestu rocznie, który wykorzystywano przede 

wszystkim (ok. 85 %) do wyrobu materiałów budowlanych, pokryć dachowych oraz elewacji 

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

zamontowanych jest blisko 1,350 mln. m2 płyt azbestowych, z czego blisko 90 % stanowią 

dachowe płyty faliste, zwane popularnie eternitem. W 1980 r. z płyt azbestowo-cementowych 
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wykonanych było ok. 45 % pokryć dachowych i fasadowych. Po kilkunastu latach (ok. 15) 

udział tych płyt w nowo powstających pokryciach dachowych, zmniejszył się o 30 %.  Nadal 

znaczącą pozycję  w bilansie wyrobów azbestowych stanowią znajdujące się w ziemi i 

budynkach rury azbestowo-cementowe (ok. 600 tys. ton). Duża ilość wyrobów azbestowych 

stosowana jest w hutnictwie i przemyśle ceramicznym (ok. 60 tys. ton).  Aktualnie azbest 

stosowany jest w produkcji wyrobów małogabarytowych takich jak: uszczelki, kształtki, 

okładziny hamulcowe czy wyroby włókiennicze (ok. 100 tys. ton). Aktualnie import azbestu 

do Polski jest niewielki (ok. 50 ton rocznie). Bardzo duża liczba wyrobów do produkcji, 

których używano azbestu została zastąpiona zamiennikami. 

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

osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte tego stulecia doprowadziły do uznania go jako substancji 

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

technicznym oraz odpowiednio zabezpieczone nie stanowią istotnego zagrożenia dla zdrowia 

ludzkiego. Zagrożenie dla człowieka jednak pojawia się wtedy kiedy następuje uwalniania się 

włókien azbestowych do otoczenia. Najczęściej pojawia się ono podczas poddawania 

elementów azbestowych obróbce mechanicznej, naruszania struktury wyrobu spowodowanej 

naturalnym starzeniem się materiału oraz pod wpływem oddziaływania czynników 

atmosferycznych.  

Aktualnie azbest znajduje się w wykazie substancji niebezpiecznych opracowanym przez 

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

udowodnionym działaniu rakotwórczym dla człowieka Azbest jest zaliczany do dziesięciu 

najgroźniejszych substancji zanieczyszczających na ziemi. Badania naukowe udowodniły, że 

azbest stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia w następstwie długotrwałego narażania dróg 

oddechowych na wdychanie jego włókien.  

 Agresywność  azbestu jest związana ze stopniem penetracji i ilością włókien znajdujących 

się w dolnej części układu oddechowego. Chorobotwórczość pyłu azbestu zależy od rodzaj i 

stężenia włókien oraz czasu trwania narażenia.  Istotną rolę w tym procesie odgrywa 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 płuca. 

Największe zagrożenie dla organizmu ludzkiego stanowią włókna respirabilne, czyli 

takie, które mogą występować w postaci trwałego aerozolu w powietrzu i przedostawać się            
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z wdychanym powietrzem do organizmu. Są one dłuższe od 5 mikrometrów, mają grubość nie 

większą  niż 3 mikrometry i stosunek długości do średnicy mniejszy niż 3 : 1. Włókna   te 

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

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

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

tym większe jest ryzyko zachorowania na choroby wywołane azbestem.    

 

 

4. Podstawowe akty prawne i dokumenty nadrzędne  

    oraz obowiązki z nich wynikające  
 

Podstawowe prawodawstwo dotyczące gospodarowania azbestem i wyrobami 

zawierającymi azbest na terenie Polski i Unii Europejskiej przedstawia się następująco: 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 nr 156 poz. 1118 z 

późn. zmian.). 

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

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

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2008 r Nr 39, poz. 251 

późn. zm.). 

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. 

Nr 25, poz. 150, z późn. zm.). 

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

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

6.  Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakazie stosowania 

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

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

odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). 

8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów 

dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2010 nr 249 poz. 

1673 2011.01.01)  

9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu 

informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania 

zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. U. 2010 nr 249 poz. 1674). 
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10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu 

przedkładania marszałkowi województwa informacji o występowaniu substancji 

stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 

1033). 

11. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r.           

w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych  

dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 z późn. zm.). 

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

świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych  

(Dz. U. Nr 237, poz. 2011 z późn. zm.). 

13. 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 z późn. zm.). 

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

informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

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

15. 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. 2011 nr 8 poz. 31). 

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

2004 r. w sprawie sposobów i bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 

zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649 z późn. zm.). 

17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. sprawie 

zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów 

zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania 

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

18. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003   r.                  

w  sprawie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

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

zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i 
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oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby 

zawierające azbest (Dz. U. 2011 nr 8 poz. 31 2011.01.26). 

20. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. sprawie 

zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów 

zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania 

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

 

Nadrzędnymi dokumentami względem opracowywanego są: 

- Krajowy Plan Gospodarki Odpadami, 

- Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032, 

- Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla województwa lubelskiego, 

- Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu województwa 

lubelskiego na lata 2009-2032, 

- Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami dla powiatu puławskiego, 

- Gminny Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Baranów. 

 

Polskie prawo określa obowiązki organów administracji, właścicieli,  zarządców i 

użytkowników nieruchomości oraz wykonawców prac polegających na zabezpieczeniu i 

usuwaniu wyrobów zawierających azbest.   

Obowiązki te zostały przedstawione poniżej. 

 

Obowiązki  gminy  i  powiatu :   

 

opracowanie, przyjęcie i aktualizacja planu gospodarki odpadami (z uwzględnieniem 

problematyki usuwania azbestu i wyrobów zawierającymi azbest), 

gromadzenie informacji przekazywanych przez osoby fizyczne (właścicieli i 

zarządców nieruchomości) o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich 

wykorzystywania, 

przedkładanie marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach 

występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, w tym 

azbestu, 

zatwierdzanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi (w tym odpadami 

zawierającymi azbest), 

udzielanie zezwoleń na transport odpadów niebezpiecznych (w tym azbestu). 
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Obowiązki   właścicieli,  zarządców   lub   użytkowników nieruchomości: 

kontrola wyrobów zawierających azbest znajdujących się w obiektach, 

urządzeniach budowlanych, urządzeniach przemysłowych lub innych 

miejscach zawierających azbest, 

sporządzenie i przedłożenie organowi nadzoru budowlanego oceny stanu                 

i dokumentacji miejsca zawierającego azbest, 

usuwanie wyrobów zawierających azbest zakwalifikowanych zgodnie z oceną 

do wymiany na skutek nadmiernego zużycia wyrobu lub jego uszkodzenia, 

sporządzenie (corocznie) planu kontroli jakości powietrza obejmującej pomiar 

stężenia azbestu, dla każdego pomieszczenia, w którym znajdują się instalacje lub 

urządzenia zawierające azbest lub wyroby zawierające azbest, 

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

był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest, 

 sporządzenie inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest poprzez 

sporządzenie spisu z natury, 

sporządzenie i przedłożenie marszałkowi województwa (dot. przedsiębiorców) lub 

prezydentowi miasta (dot. osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami) oraz 

coroczna aktualizacja informacji o : 

- wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania, 

- wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zastało zakończone, 

zgłoszenie właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu prac 

polegających na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest 

zgodnie z przepisami budowlanymi. 
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Obowiązki wykonawców prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów 

zawierających azbest: 

 

uzyskanie pozwolenia, decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami 

niebezpiecznymi albo złożenie organowi informacji o wytwarzanych odpadach               

oraz o sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi (zależnie od ilości 

wytwarzanych odpadów), 

przeszkolenie przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników i osób 

kierujących lub nadzorujących, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz w zakresie przestrzegania procedur 

dotyczących bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, 

opracowanie przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu prac usuwania wyrobów 

zawierających azbest, obejmującego w szczególności: 

- identyfikację azbestu w przewidzianych do usunięcia materiałach, na 

podstawie udokumentowanej informacji od właściciela lub zarządcy obiektu 

albo też na podstawie badań przeprowadzonych przez akredytowane 

laboratorium, 

- informacje o metodach wykonywania planowanych prac, 

- zakres niezbędnych zabezpieczeń pracowników oraz środowiska przed 

narażeniem na szkodliwość emisji azbestu, w tym problematykę określoną 

przepisami dotyczącymi planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- ustalenie niezbędnego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza; 

- posiadanie niezbędnego wyposażenia technicznego i socjalnego 

zapewniającego prowadzenie określonych planem prac oraz zabezpieczeń 

pracowników i środowiska przed narażeniem na działanie azbestu. 

- zgłoszenie prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów 

zawierających azbest z obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji 

przemysłowej, właściwemu organowi nadzoru budowlanego oraz właściwemu 

okręgowemu inspektorowi pracy. 

zapewnienie warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest                     

z miejsca ich występowania w sposób określony w § 8 rozporządzenia Ministra 

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



 16

sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 

zawierających azbest, 

złożenie właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub zarządcy nieruchomości, 

urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego 

azbest, pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o 

oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów 

technicznych i sanitarnych. 

 

Sposoby postępowania z azbestem 

 

Podstawowym warunkiem bezpiecznego dla ludzi i środowiska użytkowania i usuwania 

wyrobów zawierających azbest jest rzetelnie co roczne sporządzanie inwentaryzacji wyrobów 

zawierających azbest  oraz ocena ich stanu,  dzięki której określa stopień pilności wymiany 

wyrobów zawierających azbest. 

Prace związane z usuwaniem lub naprawą produktów azbestowych mogą wykonywać 

tylko wyspecjalizowane jednostki posiadające stosowne zezwolenia oraz wyposażenie 

techniczne i socjalne zapewniające prowadzenie prac oraz odpowiednie zabezpieczenie 

pracowników i środowiska przez narażeniem na działanie azbestu. Wykonawcy tego rodzaju 

prac powinni posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności w wyniku której powstają 

odpady niebezpieczne. 

Dopuszcza się usuwanie azbestu przez właścicieli nieruchomości, na których się on 

znajduje pod warunkiem uczesnictwa w specjalistycznym szkoleniu w tym zakresie. Zakres 

dopuszczonych do wykonania prac w tym zakresie dotyczy zdjęcia pokrycia dachowego 

zawierającego azbest i odpowiednie jego zabezpieczenie do odbioru przez specjalistyczną 

firmę. 

W przypadkach nieprzestrzegania nałożonych na jednostki organizacyjne i osoby 

fizyczne obowiązków w zakresie bezpiecznego wykorzystania i usuwania wyrobów 

zawierających azbest oraz obowiązków sprawozdawczości w tym zakresie mają zastosowanie 

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

one w takich przypadkach odpowiedzialność karną tj. kary aresztu, ograniczenia wolności lub 

grzywny orzekane na podstawie przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia 

oraz odpowiedzialność administracyjną poprzez wstrzymanie prowadzonej przez podmiot 
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korzystający ze środowiska lub osobę fizyczną działalności powodującej pogorszenie stanu 

środowiska w znacznych rozmiarach lub zagrażającej życiu lub zdrowiu ludzi. 

W trakcie wykonywania prac związanych z demontażem lub naprawą produktów 

zawierających azbest właściciele firm zobligowania są do: 

- umieszczenie tablic ostrzegawczych o treści: 

„UWAGA ZAGROŻENIE AZBESTEM” 

„OSOBOM NIEUPOWAŻNIONYM WSTĘ WZBRONIONY” 

- izolowania od otoczenia obszaru prac specjalnymi osłonami, 

- ogrodzenie terenu prac z zachowaniem odpowiedniej odległości od terenu 

uczęszczane przez pieszych, 1 m przy stosowaniu osłon, 

- stosowanie środków technicznych mających na celu zmniejszenie emisji 

włókien azbestowych do powietrza. 

Ponadto do odpowiedzialności za szkody spowodowane oddziaływaniem                          

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

azbest, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.  

Prace związane z usuwaniem produktów azbestowy powinny być prowadzone w taki 

sposób aby wyeliminować ewentualnie zminimalizowanie pylenia azbestu w stosunku do 

dopuszczalnych norm wartości stężeń w powietrzu. 

Proces demontażu produktów azbestowych związany jest z powstawaniem odpadów 

niebezpiecznych. Aktualnie na terenie Polski dopuszczone są dwie metody  

unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Jest to  składowanie na 

składowiskach odpadów niebezpiecznych (na terenie woj. lubelskiego działają trzy 

składowiska odpadów niebezpiecznych przyjmujące azbest: składowisko w Kraśniku i  

Poniatowej Wsi i Srebrzyszczu) oraz unieszkodliwianie w przewoźnych urządzeniach z 

wykorzstaniem mikrofal. 

 

5. Cele i zadania programu 

Celami programu zgodnie z dokumentami nadrzędnymi jest: 

- usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy, 

- minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych powodowanych kontaktem 
z włóknami azbestu, 
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- likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. 

Przyjęte cele osiągnięte zostaną poprzez realizację zadań. Zadania pogrupowane zostały 
w trzy grupy: 

- działania edukacyjno-informacyjne, 

- zadania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest, 

- monitoring realizacji programu. 

 
 

6. Informacje o ilości i stanie wyrobów zawierających azbest  

       na terenie Gminy Baranów 
 

Gmina Baranów realizuje działania w zakresie realizacji usuwania wyrobów 

azbestowych z terenu gminy od 2008 r. W latach 2008 – 2010 z terenu gminy zostało 

usunięte 8750 m2 pokryć dachowych z płyt azbestowo-cementowych o łącznej wadze              

96,26 Mg. Szczegółowa ilość usuwanych pokryć dachowych w poszczególnych latach 

przedstawia się następująco: 

 

Wyszczególnienie 2008 r. 2009 r. 2010 r. RAZEM 

Płyty azbestowo-

cementowe 25 Mg 23,26 Mg 48 Mg 96,26 
Łączny koszt 12037,50 PLN 11113,02 PLN 15921,60 PLN 39072,12 PLN 
Dofinansowanie  
z WFOŚiGW w 
Lublinie 5000,00 PLN 0 7960,00 PLN 12960,00 PLN 

 

Na podstawie informacji o wyrobach azbestowych przekazanych do Urzędu Gminy 

wg stanu na dzień 31.12.2010 r. określono ilości oraz miejsce występowania wyrobów 

azbestowych na terenie gminy.  

Na terenie gminy Baranów zinwentaryzowano wg stanu na dzień 31.12.2010 r.:                

145 120,5  m2 pokryć dachowych z płyt azbestowo cementowych typu falistego i typu 

„karo”. W celu przeliczenia ilości pokryć dachowych na Mg założono, że 1 m2 pokrycia z 

płyt falistych i  z płyt „karo” waży 11 kg/m2 (zgodnie z wojewódzką bazą azbestową). Po 
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przeliczeniu ilość odpadów azbestowych z pokryć dachowych wynosi na terenie gminy 

1596,33 Mg. 

Dokładne dane dotyczące ilości poszczególnych  wyrobów na terenie znajdujących się 

w obrębie poszczególnych miejscowości przedstawione zostały poniżej, natomiast dane 

szczegółowe zostały załączone w załączniku nr 1 stanowiącym pełną inwentaryzację 

wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Baranów.   

 

Lp. 
 
 
 

Miejscowość 
 
 

 

Powierzchnia  
 

m2 

 

 

Ciężar  
 

Mg 
 
 

1 Baranów 17046,09 187,51 
2 Czołna 11084 121,92 
3 Dębczyna 5680 62,48 
4 Gródek 0 0,00 
5 Huta 10131,82 111,45 
6 Karczunek 3016 33,18 
7 Klin 400 4,40 
8 Kozioł 7270 79,97 
9 Łukawica 5670 62,37 

10 Łukawka 8584 94,42 
11 Łysa Góra 5798 63,78 
12 Motoga 3200 35,20 
13 Niwa 2380 26,18 
14 Nowomichowska 1540 16,94 
15 Pogonów 14593,64 160,53 
16 Składów 3338 36,72 
17 Śniadówka 12966 142,63 
18 Wola Czołnowska 27435,91 301,80 
19 Zagóźdź 4987 54,86 

 RAZEM 145120,5 1 596,33 
 

* - 1 m2 płyt falistych i karo - 11 kg 
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Ilość wyrobów zawierających azbest w poszczególnych miejscowościach na terenie 
gminy Baranów w Mg 

(wg stanu na 31.12.2010 r.) 
Baranów

Czołna

Dębczyna

Gródek

Huta

Karczunek

Klin

Kozioł

Łukaw ica

Łukaw ka

Łysa Góra

Motoga

Niw a

Now omichow ska

Pogonów

Składów

Śniadów ka

Wola Czołnow ska

Zagóźdź
 

 
 
7.  Harmonogram realizacji celów i zadań Programu 
 

W ramach realizacji założonych celów zostały wyznaczone zadania.  

Pierwsze z zadań to działania edukacyjno-informacyjne. Realizowane one będą przez 
samorząd lokalny oraz powiatowy i wojewódzki a także przez organizacje pozarządowe. W 
ramach tych zadań będą realizowane: 

- cykliczne szkolenia pracowników poszczególnych szczebli samorządowych,  

- szkolenia osób fizycznych, podmiotów gospodarczych i innych instytucji, 

- opracowywanie poradników, informatorów, ulotek, plakatów i innych materiałów 
szkoleniowo-informacyjnych, 

- organizowanie konkursów i alertów ekologicznych o tematyce powiązanej z 
usuwaniem azbestu. 
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Zadania te realizowane będą rokrocznie do 2032 roku. Przewidywany koszt zadań 

realizowanych przez Gminę Baranów szacowany jest na ok. 30 000 PLN rocznie. Tak więc 

całkowity koszt tych zadań wyniesie 660 000 PLN a w latach 2011 – 2015 na ten cel zostanie 

przeznaczone 150 000 PLN. 

Głównym zadaniem jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z 

terenu gminy a przez to likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. 

 

W programie założono, że usuwanie wyrobów zawierających azbest odbywać się będzie 

na terenie gminy Baranów do końca roku 2032, tzn. w terminie najdłuższym możliwym ze 

względu na uwarunkowania prawne. Założenie takie jest zgodne z planami gospodarki na 

szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym oraz jest zgodne z „Programem 

Oczyszczania   Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”. 

W założeniu programu przyjęto, że rokrocznie (rok do roku) będzie zwiększała się ilość 

wyrobów  zawierających azbest podlegających usunięciu. Założono, że wskaźnik wzrostu 

roczny będzie wynosił 5 % tzn. każdego roku 5 % więcej masowo wyrobów zawierających 

azbest będzie usuwane. Takie założenie wynika z faktu, że rokrocznie coraz więcej pokryć 

dachowych będzie ulegało zniszczeniu uniemożliwiającemu dalsze ich użytkowanie a także 

coraz więcej ludzi będzie zainteresowane zmianą pokrycia dachowego. Przy takim założeniu 

w 2011 r. przewidziano do usunięcia 41,46 Mg wyrobów azbestowych  a w 2032                

115,50 Mg.  

Aby uzyskać przybliżoną powierzchnię wyrobów w postaci płyt azbestowo-

cementowych  możliwą do usunięcia w roku zgodnie z programem należy  ilość wyrobów w 

tonach (Mg) przeliczyć przez współczynnik wagi wynoszący 11 kg/m2. Tak więc dla roku 

2011 przybliżona powierzchnia pokryć dachowych możliwych do usunięcia wynosi                  

3769 m2 a dla roku 2032 – 10500 m2.    

Poniżej przedstawiono w formie tabelarycznej i graficznej harmonogram rzeczowy 

usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Baranów.  
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Lp 
 
 
 

Rok 
 
 
 

Ilość wyrobów zawierających 
azbest poddanych utylizacji 

w roku 
Mg 

 
Ilość wyrobów zawierających 

azbest pozostałych do utylizacji 
na koniec roku 

Mg 
1 2011 41,46 1554,87 
2 2012 43,53 1511,34 
3 2013 45,71 1465,64 
4 2014 47,99 1417,64 
5 2015 50,39 1367,25 
6 2016 52,91 1314,34 
7 2017 55,56 1258,78 
8 2018 58,33 1200,45 
9 2019 61,25 1139,20 

10 2020 64,31 1074,88 
11 2021 67,53 1007,35 
12 2022 70,91 936,45 
13 2023 74,45 861,99 
14 2024 78,17 783,82 
15 2025 82,08 701,74 
16 2026 86,19 615,55 
17 2027 90,50 525,05 
18 2028 95,02 430,03 
19 2029 99,77 330,26 
20 2030 104,76 225,50 
21 2031 110,00 115,50 
22 2032 115,50 0,00 

  RAZEM 1596,33  
 

Harmonogram usuwania wyrobów zawierających azbest na 
terenie gminy Baranów na lata 2011-2032
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Koszty usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Baranów 

 

W celu oszacowania całości kosztów związanych z usunięciem azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z terenu gminy Baranów dokonano analizy finansowej prac o takim 

samym zakresie wykonywanych aktualnie przez specjalistyczne firmy. Należy zwrócić 

uwagę, że w zakres prac związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest wchodzi: 

- demontaż wyrobów (usunięcie), 

- transport wyrobów, 

- składowanie (utylizacja). 

 Wg stanu na dzień 31.01.2010 r. ceny za kompleksowo wykonaną usługę dotyczącą 

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

średnio brutto 2000 PLN/Mg. Należy zaznaczyć, że jest to cena dla osób fizycznych 

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

ceny te mogą się znacznie różnić. Ponadto należy zaznaczyć, że w chwili obecnej na terenie 

województwa lubelskiego działają tylko trzy składowiska przyjmujące azbest. W przyszłości, 

gdy będą działały nowe składowiska cena przyjęcia na składowisko 1 Mg azbestu może ulec 

zmianie.  

Lp 
 

 
Rok 

 

Ilość wyrobów zawierających 
azbest poddanych utylizacji w roku 

Mg 

Roczny koszt usunięcia wyrobów 
zawierających azbest 

PLN 
1 2011 41,46 82915 
2 2012 43,53 87060,75 
3 2013 45,71 91413,79 
4 2014 47,99 95984,48 
5 2015 50,39 100783,7 
6 2016 52,91 105822,9 
7 2017 55,56 111114 
8 2018 58,33 116669,7 
9 2019 61,25 122503,2 

10 2020 64,31 128628,4 
11 2021 67,53 135059,8 
12 2022 70,91 141812,8 
13 2023 74,45 148903,4 
14 2024 78,17 156348,6 
15 2025 82,08 164166 
16 2026 86,19 172374,3 
17 2027 90,50 180993,1 
18 2028 95,02 190042,7 
19 2029 99,77 199544,8 
20 2030 104,76 209522,1 
21 2031 110,00 219998,2 
22 2032 115,50 230998,1 
 RAZEM 1596,33 3192660 
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Aby corocznie mieć możliwość korzystania z programu do celów określania kosztów 

dla budżetu gminy należy rokrocznie sporządzać aktualizację harmonogramu zawartą w 

sprawozdaniu z realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów azbestowych z terenu 

gminy. 

Ostatnim zadaniem jest monitoring realizacji programu. Monitoring będzie prowadzony 

przez wyznaczoną osobę – pracownika Urzędu Gminy Baranów. Będzie on oparty o założone 

wskaźniki. Monitoring prowadzony będzie do zakończenia realizacji Programu tj. do 2032 r. 

Monitoring szerzej został omówiony w rozdziale 9. 

 

 

8.  Źródła finansowania Programu 
 
 

W okresie od 1 stycznia 2011 roku do 30 czerwca 2015 roku Samorząd Województwa 

Lubelskiego będzie realizować we współpracy z samorządami lokalnymi projekt pt. 

„Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa 

lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i 

unieszkodliwiania".  Inicjatywa ta została podjęta w ramach obszaru priorytetowego 

„Środowisko i infrastruktura", obszaru tematycznego „Odbudowa, remont, przebudowa i 

rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska" Szwajcarsko-

Polskiego Programu Współpracy. 

O dofinansowanie ubiegać się mogą: osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą, 

wspólnota i spółdzielnia mieszkaniowa z terenu gminy, która przystąpiła do projektu, a także: 

jednostka samorządu terytorialnego z terenu województwa lubelskiego (gmina lub powiat), 

które przystąpiły do projektu, oraz Województwo Lubelskie będące właścicielem obiektu, na 

którym znajdują się wyroby zawierające azbest lub działki, na której porzucono odpady 

zawierające azbest („dzikie wysypiska"). Refundacją objęte zostaną koszty związane z 

demontażem, odbiorem (załadunkiem, transportem, rozładunkiem) i unieszkodliwieniem 

odpadów zawierających azbest. 

Gmina Baranów deklaruje przystąpienie do programu. 

Zgodnie z założeniami w latach 2011 – 2015 przewiduje się usunąć 229,08 Mg azbestu 

za łączną kwotę szacunkową 458 157,7 PLN. Szacunkowe koszty zadań edukacyjno-
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informacyjnych w tym okresie wyniosą 150 000 PLN. Tak więc łączne koszty w latach              

2011 – 2015 wyniosą 608 157,7 PLN. 

Po 30 czerwca 2015 roku gmina będzie tak jak dotychczas korzystać  form wsparcia 

zewnętrznego finansowania realizacji programu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Fundusz  oferuje dotację w wysokości 50 % 

kosztów kwalifikowanych lub pożyczkę w wysokości 100 % kosztów kwalifikowanych na 

atrakcyjnych warunkach.  

 

 

9.  Monitoring realizacji programu 
 

Zadania zawarte w niniejszym programie są spójne z zadaniami zawartymi w 

„Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032” oraz „Programie usuwania 

wyrobów zawierających azbest dla terenu województwa lubelskiego na lata 2009-2032”. 

Zadania będą realizowane na trzech poziomach: 

 

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

ministerstwa Główny Koordynator KPUA, 

2. Wojewódzkim – wojewoda, samorząd województwa, 

3. Lokalnym – samorząd powiatowy, samorząd gminny. 

Możliwość koordynowania realizacji programów oraz ich bieżąca kontrola możliwa 

będzie pod warunkiem prowadzenia czytelnego i jednolitego monitoringu.  

Efektywne zarządzanie Programem na poziomie lokalnym – gminy – odbywać się 

będzie  dzięki bieżącemu kontrolowaniu realizacji Programu.  

W tym celu zakłada się, że: 

- w Urzędzie Gminy zostanie wyznaczona osoba odpowiedzialna za realizację 

programu, 

- na bieżąco będzie uzupełniana baza azbestowa  

- raz na 2 lata Wójt Gminy przedstawi Radzie Gminy raport z realizacji programu.   

Raport z realizacji Programu winien być wykonany przy uwzględnieniu podanych w 

tabeli poniżej wskaźników monitorowania. 
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Wskaźniki monitorowania Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 

 

Lp. 

 

Wskaźnik Jednostka 

A. 

 

Wskaźniki efektywności realizacji Programu i zmiany presji na środowisko 

1. 

 

Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest Mg/rok 

2. 

 

Ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest Mg/rok 

3. 

 

Ilość składowanych odpadów zawierających azbest Mg/rok 

4. Ilość odpadów zawierających azbest w przeliczeniu na km2 powierzchni 

gminy 

Mg/km2/rok 

5. 

 

Ilość składowisk azbestu na terenie gminy szt 

6. 

 

Liczba osób pracujących przy kontakcie z azbestem na terenie gminy os. 

7. 

 

Liczba osób hospitalizowanych w związku z wykonywaniem prac przy 

azbeście 

Os. 

8. Stopień wykorzystania środków finansowych zaplanowanych na 

realizację Programu w danym roku 

% 

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

10. Ilość i powierzchnia „dzikich” wysypisk odpadów zawierających azbest 

na terenie gminy 

szt., ha 

B. 

 

Wskaźniki świadomości społecznej 

1. 

 

Liczba osób przeszkolonych  Os. 

2. Liczba podmiotów gospodarczych przezkolonych szt. 

3. Ilość, skuteczność kampanii edukacyjno - informacyjnych szt. / opis 
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W oparciu o analizę wskaźników grupy A i grupy B będzie możliwa ocena 

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

ostateczna i może ulec rozszerzeniu. 

Monitoring prowadzony będzie z wykorzystaniem wojewódzkiej bazy danych wyrobów 

i odpadów zawierających azbest (WBDA) (www.bazaazbestowa.pl). 

W przyszłości planuje się wdrożenie Elektronicznego Systemu Informacji 

Przestrzennej, gdzie będą gromadzone dane o ilości i lokalizacji wyrobów zawierających 

azbest. 

 
 
10.  Ocena oddziaływania realizacji programu na środowisko  
 

 

Niniejszy program ma na celu doprowadzenie do usunięcia i unieszkodliwienia 

wyrobów zawierających azbest z terenu gminy, a przez co likwidację szkodliwego 

oddziaływania azbestu na środowisko oraz wyeliminowanie negatywnych skutków 

zdrowotnych powodowanych przez kontakt z włóknami azbestu. 

W celu ograniczenia wpływu azbestu na środowisko oraz zdrowie i życie ludzi w 

trakcie prowadzonych prac budowlanych, transportu i składowania należy przestrzegać 

uwarunkowań prawnych i technicznych w tym zakresie.  

Na terenie gminy Baranów nie przewiduje się lokalizacji składowiska azbestu, tak 

więc najistotniejszymi elementami w tym zakresie będą tu usuwanie azbestu oraz jego 

transport na składowiska. 

Azbest w postaci włókien może mieść negatywny wpływ na drogi oddechowe 

człowieka oraz zwierząt. Innych negatywnych oddziaływań na etapie usuwania i transportu 

nie przewiduje się.  

W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania azbestu na środowisko należy 

stosować się do poniższych zaleceń: 

- prace wykonywać pod nadzorem odpowiednio wykwalifikowanego personelu, 

- demontaż azbestu prowadzić w stanie wilgotnym (tak by ograniczyć pylenie) 

stosując się do wszelkich wytycznych w zakresie zabezpieczenia robót przed 

dostępem osób postronnych i odpowiednim wyposażeniu pracowników pracujących 

bezpośrednio przy azbeście (kombinezony, maseczki, itp.), 
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- prace prowadzić tylko i wyłącznie w porach dnia (ograniczenie hałasu w godzinach 

nocy oraz poprawa bezpieczeństwa robót), 

- szczelne pakowanie odpadów zawierających azbest do transportu, 

- magazynowanie odpadów przygotowanych do transportu w odpowiednio 

przygotowanych i oznakowanych miejscach, 

- odpady transportować tylko i wyłącznie odpowiednio przygotowanym i 

oznakowanym taborem, 

- bezwzględnie stosować się do godzin pracy oraz zasad BHP. 

 

 

11.  Podsumowanie  
 

Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu 

Gminy Baranów będzie trwała do 2032 r. Termin ten wynika z ograniczonych możliwości 

finansowych  właścicieli nieruchomości oraz lokalnego samorządu -  Urzędu Gminy w 

Baranów.  

Realizację programu powierza się wójtowi Gminy Baranów. 

Przed przystąpieniem do opracowania niniejszego Programu została wykonana 

szczegółowa inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Baranów.  

W przyszłości niezbędne będzie wykonanie mapy zagrożeń azbestu.  

Co roku należy sporządzić sprawozdanie z realizacji Programu. Raz na dwa lata 

należy opracować raport z realizacji programu. 

Ważnym elementem w zakresie gospodarki azbestowej jest prowadzenie edukacji 

mieszkańców w zakresie szkodliwości azbestu (na zdrowie człowieka oraz stan środowiska) 

oraz obowiązki wynikające z postępowania, usuwania i unieszkodliwiania azbestu. W ramach 

edukacji ekologicznej mieszkańców Gmina winna umieszczać niezbędne informacje na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, stronie internetowej Gminy oraz przekazywać na zebraniach 

sołtysów. 

Podstawowymi zadaniami Wójta Gminy Baranów związanymi z realizacją Programu 

będzie: 

 Aktualizacja informacji na temat realizacji Programu – sprawozdania, 

 System edukacji w zakresie gospodarki wyrobami azbestowymi, 

 Mobilizowanie właścicieli nieruchomości do usunięcia wyrobów 

zawierających azbest. 
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 Bieżące informowanie o metodach finansowania: dofinansowanie, 

pożyczki, kredyty, itp. 

 Dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem, transportem i 

unieszkodliwianiem odpadów azbestowych 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



Zał. nr 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o rodzaju,  

Ilości,  miejscach występowania  

azbestu na terenie  

gminy Baranów 

 

stan na 31.12.2010 r. 



”   

 

  1 

Załącznik Nr 2 
do Regulaminu przystąpienia i uczestnictwa w projekcie pt. „PilotaŜowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa 
lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania  i unieszkodliwiania” oraz realizacji Projektu. 

 
OCENA 

stanu i moŜliwości bezpiecznego uŜytkowania wyrobów zawierających azbest 
 

Miejsce, obiekt, urządzenie budowlane, instalacja przemysłowa: .............................................................................. 

Adres miejsca, obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej: ............................................................. 

Pomieszczenie: ............................................................................................................................................................ 

Rodzaj, nazwa wyrobu1): ............................................................................................................................................. 

Ilość wyrobów (m2, tony)2): ......................................................................................................................................... 
 

 

Grupa / 
Nr 

Wyrób - rodzaj Ocena Przyjęta 
punktacja 

I. Sposób zastosowania azbestu 
1. Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)  30 
2. Tynk zawierający azbest  30 

3. Lekkie płyty izolacyjne z azbestem 
(cięŜar obj. < 1 000 kg/m3) 

 25 

4. Pozostałe wyroby z azbestem  10 
II. Rodzaj azbestu   
5. Azbest chryzotylowy  5 
6. Inny azbest (np. krokidolit)  15 

III. Struktura powierzchni wyrobu z azbestem 

7. Rozluźniona (naruszona) struktura 
włókien 

 30 

8. Mocna struktura włókien, lecz bez albo z niewystarczającą powłoką farby zewnętrznej  10 
9. Pomalowana i nieuszkodzona powłoka zewnętrzna  0 
IV. Stan zewnętrzny wyrobu z azbestem 
10. DuŜe uszkodzenia  30 3) 
11. Małe uszkodzenia  10 4) 
12. Brak  0 
V. MoŜliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem 
13. Wyrób jest przedmiotem jakichś prac  15 
14. Wyrób przez bezpośrednią dostępność naraŜony na uszkodzenia (do wysokości 2 m)  10 
15. Wyrób naraŜony na uszkodzenia mechaniczne  10 
16. Wyrób naraŜony na wstrząsy i drgania  10 
17. Wyrób naraŜony na działanie czynników atmosferycznych (na zewnątrz obiektu)  10 
18. Wyrób znajduje się w zasięgu silnych ruchów powietrza  10 
19. Wyrób nie jest naraŜony na wpływy zewnętrzne  0 
VI. Wykorzystanie pomieszczenia 
20. Regularnie przez dzieci, młodzieŜ lub sportowców  35 
21. Trwałe lub częste przebywanie w pomieszczeniach innych osób  30 
22. Czasowo wykorzystywane pomieszczenie  20 
23. Rzadko wykorzystywane pomieszczenie  10 
VII. Usytuowanie wyrobu 
24. Bezpośrednio w pomieszczeniu  30 
25. Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem  25 
26. W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)  25 

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

 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



”   

 

  2 

A. Suma punktów oceny .................................. 
B. Stopień pilności I 
     (wymiana lub naprawa wymagana bezzwłocznie) 

65 i więcej punktów 

C. Stopień pilności II  
     (ponowna ocena wymagana w czasie 1 roku) 

powyŜej 35  
do 60 punktów 

D. Stopień pilności III  
     (ponowna ocena w terminie do 5 lat) 

do 35 punktów 

 

UWAGA:  podkreślić naleŜy tylko jedną pozycję w grupie, jeś li wystąpi więcej niŜ jedna, podkreślić naleŜy najwyŜszą punktację. 

Zsumować ilość punktów, ustalić ocenę końcową i stopień pilności. 

 
 
 

........................................... 
Oceniający nazwisko i imię 

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

Właściciel / Zarządca 
........................................................ 

Adres 
 
 

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

 

 

1)  Według klasyfikacji wyrobów przyjętych w sprawozdaniu rocznym - załącznik nr 2 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. z 2003 r.  

Nr 192, poz. 1876). 
2)  Zgodnie z inwentaryzacją i sprawozdaniem rocznym - § 7 wymienionego w odnośniku 1 rozporządzenia. 
3)  DuŜe uszkodzenia - widoczne pęknięcia lub ubytki na powierzchni równej lub większej niŜ 3% powierzchni wyrobu. 
4)  Małe uszkodzenia - brak widocznych pęknięć, a ubytki na powierzchni mniejszej niŜ 3% powierzchni wyrobu. 

 



 1 

Załącznik Nr 3 
do Regulaminu przystąpienia i uczestnictwa w projekcie pt. „PilotaŜowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa 
lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania  unieszkodliwiania” oraz realizacji Projektu. 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

WNIOSEK  
 

dla osób fizycznych 
 

o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z posesji 

połoŜonych na terenie gminy .................................. w roku 20......... 

 
 

CZĘŚĆ I – WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA 
 

1. Dane wnioskodawcy: 

a)  imię i nazwisko: .................................................................................................................................. 

b)  adres zameldowania: 

ulica ...................................................................... nr domu ............... nr mieszkania ............................... 

miejscowość ......................................... kod pocztowy .................., tel. kontaktowy ............................... 

c)  dowód osobisty numer ................................... wydany w dniu .......................................................... 

przez .......................................................................................................................................................... 

 
 

2. Adres realizacji przedsięwzięcia: 

ulica ...................................................................................................... nr domu ............................................. 

miejscowość ............................................................... kod pocztowy .............................................................. 

a) numer ewidencyjny działki ................. obręb ................., na której stoją budynki 

b) rodzaj dokumentu potwierdzający tytuł prawny do budynku i działki wymienionej  

w lit. a ................................................................................................................................................... 
 

3. Opis przedsięwzięcia: 

a) rodzaj budynku: *mieszkalny, *gospodarczy, 

b) rodzaj pokrycia dachowego: *płyty azbestowo-cementowe płaskie, *płyty azbestowo-cementowe 

faliste, 

c) planowana ilość wytworzonych wyrobów zawierających azbest (m2)..............................................., 

d) planowany termin realizacji prac ......................................................................................................., 

e) ilość pokrycia dachowego zdemontowanego przed 2004 r. i zgromadzonego na działce gruntowej 

......(m2) 

f) przewidywany termin realizacji zadania, określonego w § 3 ust. 3  Regulaminu: .............................. 

g) pozostałe ustalenia ............................................................................................................................... 

 
 

………………………………………..           .............................................................. 
                                                       (data i podpis Wnioskodawcy)                               (data i podpis Wnioskodawcy) 

........................................................................ 
(nazwa urzędu) 

 

........................................................................ 
(adres urzędu) 

 

WYPEŁNIA URZ ĄD GMINY: 

Data rejestracji ...................................................... 

Wpisano do rejestru wniosków pod nr ................ 
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Oświadczam, Ŝe: 
 

 

1) zapoznałem/am się z treścią Regulaminu przystąpienia i uczestnictwa  w projekcie pt. „PilotaŜowy system gospodarowania 
odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich 
usuwania i unieszkodliwiania”  i akceptuję wszystkie postanowienia w nim zawarte, 

2) nie przystąpiłem/am do innego projektu finansowanego z środków pochodzących ze Szwajcarsko-Polskiego Programu 
Współpracy na realizację zadań określonych w § 3 ust. 3  Regulaminu,  polegających na demontaŜu, transporcie i utylizacji 
pokrycia dachowego z budynku  (podać rodzaj budynku) ............................, połoŜonego na terenie nieruchomości  
nr ................ w miejscowości ......................................................., 

3) w budynku  nie jest prowadzona*  /  jest  prowadzona*  działalność gospodarcza, a udział powierzchni budynku 
uŜytkowanej wyłącznie do funkcji mieszkalnej wynosi: ................%, 

4) nie będę wysuwał w stosunku do Instytucji Realizującej Ŝadnych roszczeń związanych z realizacją niniejszego wniosku, 
5) stosownie do § 8 ust. 28 Regulaminu przystąpienia i uczestnictwa  w projekcie pt. „PilotaŜowy system gospodarowania 

odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich 
usuwania i unieszkodliwiania” zobowiązuję się informować Instytucję Realizującą o zmianie stanu prawnego 
nieruchomości objętej niniejszym wnioskiem oraz o innych okolicznościach mających wpływ na realizację niniejszego 
wniosku.  

 
W przypadku:  
 
1) podania nieprawdziwych danych w niniejszym wniosku zobowiązuję się pokryć wszystkie koszty poniesione przez 

Samorząd Województwa Lubelskiego związane z realizacją wniosku, które powstały po terminie przekazania mi 
informacji, iŜ wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania, 

2) mojej rezygnacji z usunięcia azbestu, bądź przedłoŜenia takiej rezygnacji przez właściciela lub choćby jednego ze 
współwłaścicieli nieruchomości objętej zakresem niniejszego wniosku zobowiązuję się pokryć wszystkie koszty poniesione 
przez Samorząd Województwa Lubelskiego związane z realizacją tego wniosku, które powstały po terminie przekazania mi 
informacji, iŜ wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania, 

3) zaistnienia zmiany stanu prawnego nieruchomości objętej niniejszym wnioskiem, bądź powstania innych okoliczności 
mających wpływ na realizację niniejszego wniosku i nie poinformowania przeze mnie o tym fakcie Instytucji Realizującej, 
zobowiązuję się pokryć wszystkie koszty poniesione przez Instytucję Realizującą związane z realizacją wniosku, które 
powstały po terminie przekazania mi informacji, iŜ wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania, 

 
 

WyraŜam zgodę  na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów 
związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest dla potrzeb rekrutacji do Projektu, pt. „Pilota Ŝowy system 
gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz 
kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. 
z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 

 
 

*Niepotrzebne skreślić 
 

Wniosek naleŜy złoŜyć w urzędzie gminy lub przesłać pocztą na adres urzędu gminy. 
 

 

 
Wykaz niezbędnych załączników do wniosku:  
 
 
1) Kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, a w przypadku współwłaścicieli zgody 

wszystkich, pozostałych właścicieli na realizację zadania okreś lonego w § 3 ust. 3  Regulaminu. 
2) Kserokopia pisma ze starostwa powiatowego o nie wniesieniu sprzeciwu na zgłoszenie wymiany pokrycia dachowego z płyt 

azbestowo-cementowych na inny rodzaj pokrycia bez zmiany konstrukcji dachu lub pozwolenie na rozbiórkę lub przebudowę 
dachu (zmianę konstrukcji więźby dachowej) ze starostwa powiatowego (nie dotyczy przypadku usunięcia płyt azbestowo-
cementowych, pochodzących z demontaŜu pokryć dachowych przed 2004 r.) wraz z mapką ewidencyjną działki z 
oznaczeniem budynku będącego przedmiotem wniosku. 

3) „Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania” zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 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. z 2003 r. Nr 192, poz. 1876), złoŜonej wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi), zgodnie ze 
wzorem okreś lonym w załączniku nr 8 do Regulaminu. 

4) Ocena stanu moŜliwości bezpiecznego uŜytkowania wyrobów zawierających azbest zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego 
uŜytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649), zgodnie ze wzorem okreś lonym w 
załączniku nr 2 do regulaminu. 

 
 
 

........................................................................................................... 
(data i podpis/-y Wnioskodawcy/-ców) 
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CZĘŚĆ II – WYPEŁNIA GMINNY KOORDYNATOR PROJEKTU 
 
Opinia Gminnego Koordynatora Projektu po formalnej weryfikacji wniosku: 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................  
 

............................................................................... 
      (data i podpis Gminnego Koordynatora Projektu) 

 

CZĘŚĆ III – WYPEŁNIA REGIONALNE BIURO PROJEKTU 
 

Opinia Regionalnego Biura Projektu po merytorycznej ocenie wniosku o dofinansowanie: 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................  
 

Kwalifikacja wniosku: 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................  
 

............................................................................... 
           (miejscowość, data) 

Skład Zespołu Oceniającego Regionalnego Biura Projektu 
 

2. .................................................................... - ......................................... 
(imię i nazwisko, funkcja w Zespole)   (podpis) 
 

3. ............................................................... - .............................................. 
(imię i nazwisko, funkcja w Zespole)   (podpis) 

 

4. ................................................................ - ............................................. 
(imię i nazwisko, funkcja w Zespole)   (podpis) 
 

5. ................................................................ - ............................................. 
(imię i nazwisko, funkcja w Zespole)   (podpis) 

 
CZĘŚĆ IV – REGIONALNE BIURO PROJEKTU (POTWIERDZENIE WYKO NANIA PRAC) 
 
Opinia Zespołu Oceniającego Regionalnego Biura Projektu: 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
 

............................................................................... 
                          (miejscowość, data) 
Skład Zespołu Oceniającego: 
 

2. .................................................................... - ......................................... 
(imię i nazwisko, funkcja w Zespole)   (podpis) 
 

3. ............................................................... - .............................................. 
(imię i nazwisko, funkcja w Zespole)   (podpis) 

 

4. ................................................................ - ............................................. 
(imię i nazwisko, funkcja w Zespole)   (podpis) 
 

5. ................................................................ - ............................................. 
(imię i nazwisko, funkcja w Zespole)   (podpis) 
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Załącznik Nr 4 
do Regulaminu przystąpienia i uczestnictwa w projekcie pt. „PilotaŜowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa 
lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania  unieszkodliwiania” oraz realizacji Projektu. 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

WNIOSEK  
 

dla wspólnot mieszkaniowych 
 

o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z posesji 

połoŜonych na terenie gminy .................................. w roku 20......... 

 
CZĘŚĆ I – WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA 

 

1. Dane wnioskodawcy: 

a)  imię i nazwisko: .................................................................................................................................. 

b)  adres zameldowania: 

ulica ...................................................................... nr domu ............... nr mieszkania .............................. 

miejscowość ......................................... kod pocztowy .................., tel. kontaktowy .............................. 

c)  dowód osobisty numer ................................... wydany w dniu .......................................................... 

przez .......................................................................................................................................................... 

NIP…………………………………………    REGON……………………………………………........ 

 
 

2. Adres realizacji przedsięwzięcia: 

ulica ...................................................................................................... nr domu ............................................. 

miejscowość ............................................................... kod pocztowy .............................................................. 

a) numer ewidencyjny działki ................. obręb ................., na której stoją budynki 

b) rodzaj dokumentu potwierdzający tytuł prawny do budynku i działki wymienionej  

w lit. a ................................................................................................................................................... 
 

3. Opis przedsięwzięcia: 

a) rodzaj budynku: *mieszkalny, *gospodarczy, 

b) rodzaj pokrycia dachowego: *płyty azbestowo-cementowe płaskie, *płyty azbestowo-cementowe 

faliste, 

c) planowana ilość wytworzonych wyrobów zawierających azbest (m2)..............................................., 

d) planowany termin realizacji prac ......................................................................................................., 

e) ilość pokrycia dachowego zdemontowanego przed 2004 r. i zgromadzonego na działce gruntowej 

......(m2) 

f) przewidywany termin realizacji zadania, określonego w § 3 ust. 3  Regulaminu: .............................. 

g) pozostałe ustalenia ............................................................................................................................... 

 
 

……………………………………….................................... 
(data i podpis / -y Wnioskodawcy / -ców) 

........................................................................ 
(nazwa urzędu) 

 

........................................................................ 
(adres urzędu) 

 

WYPEŁNIA URZ ĄD GMINY: 

Data rejestracji ...................................................... 

Wpisano do rejestru wniosków pod nr ................ 
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W imieniu wspólnoty mieszkaniowej oświadczam, Ŝe: 
 

 

1) zapoznałem się /am się z treścią Regulaminu przystąpienia i uczestnictwa  w projekcie pt. „PilotaŜowy system 
gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości 
oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” , 

2) wspólnota mieszkaniowa akceptuje wszystkie postanowienia zawarte w Regulaminie przystąpienia  
i uczestnictwa  w projekcie pt. „PilotaŜowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa 
lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”, 

3) wspólnota mieszkaniowa nie przystąpiła do innego projektu finansowanego z środków pochodzących ze Szwajcarsko-
Polskiego Programu Współpracy na realizację zadań określonych w § 3 ust. 3  Regulaminu,  polegających na demontaŜu, 
transporcie i utylizacji pokrycia dachowego z budynku  (podać rodzaj budynku) ............................, połoŜonego na terenie 
nieruchomości nr ................ w miejscowości ......................................................., 

4) w budynku  nie jest prowadzona*  /  jest  prowadzona*  działalność gospodarcza, a udział powierzchni budynku 
uŜytkowanej wyłącznie do funkcji mieszkalnej wynosi: ..............%, 

5) wspólnota mieszkaniowa nie będzie wysuwać w stosunku do Instytucji Realizującej Ŝadnych roszczeń związanych  
z realizacją niniejszego wniosku, 

6) stosownie do § 8 ust. 28 Regulaminu przystąpienia i uczestnictwa  w projekcie pt. „PilotaŜowy system gospodarowania 
odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich 
usuwania i unieszkodliwiania” zobowiązuję się informować Instytucję Realizującą o zmianie stanu prawnego 
nieruchomości objętej niniejszym wnioskiem oraz o innych okolicznościach mających wpływ na realizację niniejszego 
wniosku.  

 
W przypadku: 
 
1) podania nieprawdziwych danych w niniejszym wniosku wspólnota mieszkaniowa zobowiązuje się pokryć wszystkie koszty 

poniesione przez Samorząd Województwa Lubelskiego związane z realizacją wniosku, które powstały po terminie 
przekazania mi informacji, iŜ wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania, 

2) rezygnacji z usunięcia azbestu z nieruchomości objętej zakresem niniejszego wniosku wspólnota mieszkaniowa 
zobowiązuje się pokryć wszystkie koszty poniesione przez Samorząd Województwa Lubelskiego związane z realizacją 
tego wniosku, które powstały po terminie przekazania mi informacji, iŜ wniosek został zakwalifikowany do 
dofinansowania, 

3) zaistnienia zmiany stanu prawnego nieruchomości objętej niniejszym wnioskiem, bądź powstania innych okoliczności 
mających wpływ na realizację niniejszego wniosku i nie poinformowania o tym fakcie Instytucji Realizującej, wspólnota 
mieszkaniowa zobowiązuje się pokryć wszystkie koszty poniesione przez Instytucję Realizującą związane z realizacją 
wniosku, które powstały po terminie przekazania mi informacji, iŜ wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania. 

 
 

WyraŜam zgodę  na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów 
związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest dla potrzeb rekrutacji do Projektu, pt. „Pilota Ŝowy system 
gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz 
kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.  
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)  

 
*Niepotrzebne skreślić 

 
Wniosek naleŜy złoŜyć w urzędzie gminy lub przesłać pocztą na adres urzędu gminy. 

 
 

Wykaz niezbędnych załączników do wniosku:  
 
1) Kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, a w przypadku współwłaścicieli zgody 

wszystkich, pozostałych właścicieli na realizację zadania okreś lonego w § 3 ust. 3  Regulaminu, w przypadku wspólnoty 
mieszkaniowej odpisy z księgi wieczystej poszczególnych członków wspólnoty. 

2) Kserokopia pisma ze starostwa powiatowego o nie wniesieniu sprzeciwu na zgłoszenie wymiany pokrycia dachowego z płyt 
azbestowo-cementowych na inny rodzaj pokrycia bez zmiany konstrukcji dachu lub pozwolenie na rozbiórkę lub przebudowę 
dachu (zmianę konstrukcji więźby dachowej) ze starostwa powiatowego (nie dotyczy przypadku usunięcia płyt azbestowo-
cementowych, pochodzących z demontaŜu pokryć dachowych przed 2004 r.) wraz z mapką ewidencyjną działki z 
oznaczeniem budynku będącego przedmiotem wniosku. 

3) „Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania” zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 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. z 2003 r. Nr 192, poz. 1876), złoŜonej wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi), zgodnie ze 
wzorem okreś lonym w załączniku nr 8 do Regulaminu. 

4) Ocena stanu moŜliwości bezpiecznego uŜytkowania wyrobów zawierających azbest zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego 
uŜytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649), zgodnie ze wzorem okreś lonym w 
załączniku nr 2 do regulaminu. 

 
 
 

........................................................................................................... 
(data i podpis/-y Wnioskodawcy/-ców) 
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CZĘŚĆ II – WYPEŁNIA GMINNY KOORDYNATOR PROJEKTU 
 
Opinia Gminnego Koordynatora Projektu po formalnej weryfikacji wniosku: 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................  
 

............................................................................... 
      (data i podpis Gminnego Koordynatora Projektu) 

 

CZĘŚĆ III – WYPEŁNIA REGIONALNE BIURO PROJEKTU 
 

Opinia Regionalnego Biura Projektu po merytorycznej ocenie wniosku o dofinansowanie: 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................  
 

Kwalifikacja wniosku: 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................  
 

............................................................................... 
           (miejscowość, data) 

Skład Zespołu Oceniającego Regionalnego Biura Projektu 
 

2. .................................................................... - ......................................... 
(imię i nazwisko, funkcja w Zespole)   (podpis) 
 

3. ............................................................... - .............................................. 
(imię i nazwisko, funkcja w Zespole)   (podpis) 

 

4. ................................................................ - ............................................. 
(imię i nazwisko, funkcja w Zespole)   (podpis) 
 

5. ................................................................ - ............................................. 
(imię i nazwisko, funkcja w Zespole)   (podpis) 

 
CZĘŚĆ IV – REGIONALNE BIURO PROJEKTU (POTWIERDZENIE WYKO NANIA PRAC) 
 
Opinia Zespołu Oceniającego Regionalnego Biura Projektu: 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
 

............................................................................... 
                          (miejscowość, data) 
Skład Zespołu Oceniającego: 
 

2. .................................................................... - ......................................... 
(imię i nazwisko, funkcja w Zespole)   (podpis) 
 

3. ............................................................... - .............................................. 
(imię i nazwisko, funkcja w Zespole)   (podpis) 

 

4. ................................................................ - ............................................. 
(imię i nazwisko, funkcja w Zespole)   (podpis) 
 

5. ................................................................ - ............................................. 
(imię i nazwisko, funkcja w Zespole)   (podpis) 
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Załącznik Nr 5 
do Regulaminu przystąpienia i uczestnictwa w projekcie pt. „PilotaŜowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa 
lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania  unieszkodliwiania” oraz realizacji Projektu. 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

WNIOSEK  
 

dla jednostki samorządu terytorialnego 
 

o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z posesji 

połoŜonych na terenie gminy .................................. w roku 20......... 

 
CZĘŚĆ I – WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA 

 

1. Dane samorządu: 

a) Nazwa samorządu: ............................................................................................................................... 

b) siedziba: ulica ........................................................ nr ............... miejscowość ................................... 

kod pocztowy ..........................., tel. kontaktowy ............................................................................... 

 NIP ................................................................ REGON ............................................................................ 

 
 

2. Adres realizacji przedsięwzięcia: 

ulica ...................................................................................................... nr domu ............................................. 

miejscowość ............................................................... kod pocztowy .............................................................. 

a) numer ewidencyjny działki ................. obręb ................., na której stoją budynki 

b) rodzaj dokumentu potwierdzający tytuł prawny do budynku i działki wymienionej  

w lit. a ................................................................................................................................................... 
 

3. Opis przedsięwzięcia: 

a) rodzaj budynku: *mieszkalny, *gospodarczy, 

b) rodzaj pokrycia dachowego: *płyty azbestowo-cementowe płaskie, *płyty azbestowo-cementowe 

faliste, 

c) planowana ilość wytworzonych wyrobów zawierających azbest (m2)..............................................., 

d) planowany termin realizacji prac ......................................................................................................., 

e) ilość pokrycia dachowego zdemontowanego przed 2004 r. i zgromadzonego na działce gruntowej 

......(m2) 

f) przewidywany termin realizacji zadania, określonego w § 3 ust. 3  Regulaminu: .............................. 

g) pozostałe ustalenia ............................................................................................................................... 

 
 

……………………………………….................................... 
(data i podpis / -y Wnioskodawcy / -ców) 

 
 
 
 

........................................................................ 
(nazwa Biura) 

 

........................................................................ 
(adres Biura) 

 

WYPEŁNIA URZ ĄD GMINY: 

Data rejestracji ...................................................... 

Wpisano do rejestru wniosków pod nr ................ 
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W imieniu gminy/powiatu* oświadczam, Ŝe: 
 

 

1) zapoznałem się /am się z treścią Regulaminu przystąpienia i uczestnictwa w projekcie pt. „PilotaŜowy system 
gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości 
oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”, 

2) gmina/powiat* akceptuje wszystkie postanowienia zawarte w Regulaminie przystąpienia i uczestnictwa  w projekcie  
pt. „PilotaŜowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony 
sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”, 

3) gmina/powiat*, nie przystąpilił/a do innego projektu finansowanego z środków pochodzących ze Szwajcarsko-Polskiego 
Programu Współpracy na realizację zadań okreś lonych w § 3 ust. 3  Regulaminu,  polegających na demontaŜu, transporcie 
i utylizacji pokrycia dachowego z budynku  (podać rodzaj budynku) ..............................., połoŜonego na terenie 
nieruchomości nr ................ w miejscowości ..................................., 

4) w budynku  nie jest prowadzona*  /  jest  prowadzona*  działalność gospodarcza, a udział powierzchni budynku 
uŜytkowanej wyłącznie do funkcji mieszkalnej wynosi: ..............%, 

5) gmina/powiat*, nie będzie wysuwać w stosunku do Instytucji Realizującej Ŝadnych roszczeń związanych z realizacją 
niniejszego wniosku, 

6) stosownie do § 8 ust. 28 Regulaminu przystąpienia i uczestnictwa  w projekcie pt. „PilotaŜowy system gospodarowania 
odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich 
usuwania i unieszkodliwiania” zobowiązuję się informować Instytucję Realizującą o zmianie stanu prawnego 
nieruchomości objętej niniejszym wnioskiem oraz o innych okolicznościach mających wpływ na realizację niniejszego 
wniosku.  

 
 
W przypadku: 
 
1) podania nieprawdziwych danych w niniejszym wniosku gmina/powiat* zobowiązuje się pokryć wszystkie koszty 

poniesione przez Samorząd Województwa Lubelskiego związane z realizacją wniosku, które powstały po terminie 
przekazania informacji, iŜ wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania, 

2) rezygnacji z usunięcia azbestu gmina/powiat* zobowiązuje się pokryć wszystkie koszty poniesione przez Samorząd 
Województwa Lubelskiego związane z realizacją wniosku, które powstały po terminie przekazania informacji, iŜ wniosek 
został zakwalifikowany do dofinansowania, 

3) zaistnienia zmiany stanu prawnego nieruchomości objętej niniejszym wnioskiem, bądź powstania innych okoliczności 
mających wpływ na realizację niniejszego wniosku i nie poinformowania o tym fakcie Instytucji Realizującej, 
gmina/powiat* zobowiązuje się pokryć wszystkie koszty poniesione przez Instytucję Realizującą związane z realizacją 
wniosku, które powstały po terminie przekazania informacji, iŜ wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania. 

 
 

WyraŜam zgodę  na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów 
związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest dla potrzeb rekrutacji do Projektu, pt. „Pilota Ŝowy system 
gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz 
kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.  
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 

 
 

*Niepotrzebne skreślić 
 

Wniosek naleŜy złoŜyć w urzędzie gminy lub przesłać pocztą na adres urzędu gminy. 
 

 

 
Wykaz niezbędnych załączników do wniosku:  
 
1) Kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, na realizację zadania określonego w § 3 

ust. 3  Regulaminu. 
2) Kserokopia pisma ze starostwa powiatowego o nie wniesieniu sprzeciwu na zgłoszenie wymiany pokrycia dachowego z płyt 

azbestowo-cementowych na inny rodzaj pokrycia bez zmiany konstrukcji dachu lub pozwolenie na rozbiórkę lub przebudowę 
dachu (zmianę konstrukcji więźby dachowej) ze starostwa powiatowego (nie dotyczy przypadku usunięcia płyt azbestowo-
cementowych, pochodzących z demontaŜu pokryć dachowych przed 2004 r.) wraz z mapką ewidencyjną działki  
z oznaczeniem budynku będącego przedmiotem wniosku. 

3) „Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania” zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 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. z 2003 r. Nr 192, poz. 1876), złoŜonej wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi), zgodnie ze 
wzorem okreś lonym w załączniku nr 8 do Regulaminu. 

4) Ocena stanu moŜliwości bezpiecznego uŜytkowania wyrobów zawierających azbest zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego 
uŜytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649), zgodnie ze wzorem okreś lonym  
w załączniku nr 2 do regulaminu. 

 
 

........................................................................................................... 
(data i podpis/-y Wnioskodawcy/-ców) 
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CZĘŚĆ II – WYPEŁNIA REGIONALNE BIURO PROJEKTU 
 

Opinia Regionalnego Biura Projektu po formalnej i merytorycznej ocenie wniosku o dofinansowanie: 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................  
 

Kwalifikacja wniosku: 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................  
 

............................................................................... 
         (miejscowość, data) 

Skład Zespołu Oceniającego Regionalnego Biura Projektu: 
 

2. .................................................................... - ......................................... 
(imię i nazwisko, funkcja w Zespole)   (podpis) 
 

3. ............................................................... - .............................................. 
(imię i nazwisko, funkcja w Zespole)   (podpis) 

 

4. ................................................................ - ............................................. 
(imię i nazwisko, funkcja w Zespole)   (podpis) 
 

5. ................................................................ - ............................................. 
(imię i nazwisko, funkcja w Zespole)   (podpis) 

 
CZĘŚĆ IV – REGIONALNE BIURO PROJEKTU (POTWIERDZENIE WYKO NANIA PRAC) 
 
Opinia Zespołu Oceniającego Regionalnego Biura Projektu: 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
 
 

............................................................................... 
                       (miejscowość, data) 
Skład Zespołu Oceniającego: 
 

2. .................................................................... - ......................................... 
(imię i nazwisko, funkcja w Zespole)   (podpis) 
 

3. ............................................................... - .............................................. 
(imię i nazwisko, funkcja w Zespole)   (podpis) 

 

4. ................................................................ - ............................................. 
(imię i nazwisko, funkcja w Zespole)   (podpis) 
 

5. ................................................................ - ............................................. 
(imię i nazwisko, funkcja w Zespole)   (podpis) 
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Załącznik Nr 6 
do Regulaminu przystąpienia i uczestnictwa w projekcie pt. „PilotaŜowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa 
lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania  unieszkodliwiania” oraz realizacji Projektu. 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

WNIOSEK  
 

dla spółdzielni mieszkaniowej 
 

o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z posesji 

połoŜonych na terenie gminy .................................. w roku 20......... 

 
CZĘŚĆ I – WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA 

 

1. Dane wnioskodawcy: 

a) Nazwa spółdzielni: ............................................................................................................................... 

b) siedziba: ulica ............................................................ nr ............... miejscowość ................................ 

kod pocztowy ..........................., tel. kontaktowy ...................................................................................... 

c)  NIP ......................... REGON .........................., wpisana do KRS/EDG ................... pod nr ............. 

 
 

2. Adres realizacji przedsięwzięcia: 

ulica ...................................................................................................... nr domu ............................................. 

miejscowość ............................................................... kod pocztowy .............................................................. 

a) numer ewidencyjny działki ................. obręb ................., na której stoją budynki 

b) rodzaj dokumentu potwierdzający tytuł prawny do budynku i działki wymienionej  

w lit. a ................................................................................................................................................... 
 

3. Opis przedsięwzięcia: 

a) rodzaj budynku: *mieszkalny, *gospodarczy, 

b) rodzaj pokrycia dachowego: *płyty azbestowo-cementowe płaskie, *płyty azbestowo-cementowe 

faliste, 

c) planowana ilość wytworzonych wyrobów zawierających azbest (m2)..............................................., 

d) planowany termin realizacji prac ......................................................................................................., 

e) ilość pokrycia dachowego zdemontowanego przed 2004 r. i zgromadzonego na działce gruntowej 

......(m2) 

f) przewidywany termin realizacji zadania, określonego w § 3 ust. 3  Regulaminu: .............................. 

g) pozostałe ustalenia ............................................................................................................................... 

 
 

……………………………………….................................... 
(data i podpis / -y Wnioskodawcy / -ców) 

 
 
 
 

........................................................................ 
(nazwa Biura) 

 

........................................................................ 
(adres Biura) 

 

WYPEŁNIA URZ ĄD GMINY: 

Data rejestracji ...................................................... 

Wpisano do rejestru wniosków pod nr ................ 
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W imieniu spółdzielni mieszkaniowej Oświadczam, Ŝe: 
 

 
1) zapoznałem się /am się z treścią Regulaminu przystąpienia i uczestnictwa  w projekcie pt. „PilotaŜowy system 

gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości 
oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” , 

2) spółdzielnia mieszkaniowa akceptuje wszystkie postanowienia zawarte w Regulaminie przystąpienia  
i uczestnictwa  w projekcie pt. „PilotaŜowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa 
lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”  , 

3)  spółdzielnia mieszkaniowa nie przystąpiła do innego projektu finansowanego z środków pochodzących ze Szwajcarsko-
Polskiego Programu Współpracy na realizację zadań określonych w § 3 ust. 3  Regulaminu,  polegających na demontaŜu, 
transporcie i utylizacji pokrycia dachowego z budynku  (podać rodzaj budynku) ........................., połoŜonego na terenie 
nieruchomości nr .......... w miejscowości ..................., 

4) spółdzielnia mieszkaniowa nie będzie wysuwać w stosunku do Instytucji Realizującej Ŝadnych roszczeń związanych  
z realizacją niniejszego wniosku, 

5) w budynku  nie jest prowadzona*  /  jest  prowadzona*  działalność gospodarcza, a udział powierzchni budynku 
uŜytkowanej wyłącznie do funkcji mieszkalnej wynosi: ..............%, 

6) stosownie do § 8 ust. 28 Regulaminu przystąpienia i uczestnictwa  w projekcie pt. „PilotaŜowy system gospodarowania 
odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich 
usuwania i unieszkodliwiania” zobowiązuję się informować Instytucję Realizującą o zmianie stanu prawnego 
nieruchomości objętej niniejszym wnioskiem oraz o innych okolicznościach mających wpływ na realizację niniejszego 
wniosku.  

 
W przypadku: 
 
1) podania nieprawdziwych danych w niniejszym wniosku spółdzielnia mieszkaniowa zobowiązuję się pokryć wszystkie 

koszty poniesione przez Samorząd Województwa Lubelskiego związane z realizacją wniosku, które powstały po terminie 
przekazania informacji, iŜ wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania, 

2) rezygnacji z usunięcia azbestu spółdzielnia mieszkaniowa zobowiązuję się pokryć wszystkie koszty poniesione przez 
Samorząd Województwa Lubelskiego związane z realizacją wniosku, które powstały po terminie przekazania informacji, iŜ 
wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania, 

3) zaistnienia zmiany stanu prawnego nieruchomości objętej niniejszym wnioskiem, bądź powstania innych okoliczności 
mających wpływ na realizację niniejszego wniosku i nie poinformowania o tym fakcie Instytucji Realizującej, spółdzielnia 
mieszkaniowa zobowiązuję się pokryć wszystkie koszty poniesione przez Instytucję Realizującą związane z realizacją 
wniosku, które powstały po terminie przekazania informacji, iŜ wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania. 

 
WyraŜam zgodę  na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów 
związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest dla potrzeb rekrutacji do Projektu, pt. „Pilota Ŝowy system 
gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz 
kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. 
z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 

 
 

*Niepotrzebne skreślić 
 

Wniosek naleŜy złoŜyć w urzędzie gminy lub przesłać pocztą na adres urzędu gminy. 
 

 
Wykaz niezbędnych załączników do wniosku:  
 
1) Kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, na realizację zadania określonego w § 3 

ust. 3  Regulaminu. 
2) Kserokopia pisma ze starostwa powiatowego o nie wniesieniu sprzeciwu na zgłoszenie wymiany pokrycia dachowego z płyt 

azbestowo-cementowych na inny rodzaj pokrycia bez zmiany konstrukcji dachu lub pozwolenie na rozbiórkę lub przebudowę 
dachu (zmianę konstrukcji więźby dachowej) ze starostwa powiatowego (nie dotyczy przypadku usunięcia płyt azbestowo-
cementowych, pochodzących z demontaŜu pokryć dachowych przed 2004 r.) wraz z mapką ewidencyjną działki z 
oznaczeniem budynku będącego przedmiotem wniosku. 

3) „Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania” zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 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. z 2003 r. Nr 192, poz. 1876), złoŜonej wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi), zgodnie ze 
wzorem okreś lonym w załączniku nr 8 do Regulaminu. 

4) Ocena stanu moŜliwości bezpiecznego uŜytkowania wyrobów zawierających azbest zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego 
uŜytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649), zgodnie ze wzorem okreś lonym w 
załączniku nr 2 do regulaminu. 

 
 
 

........................................................................................................... 
(data i podpis/-y Wnioskodawcy/-ców) 
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CZĘŚĆ II – WYPEŁNIA REGIONALNE BIURO PROJEKTU 
 

Opinia Regionalnego Biura Projektu po formalnej i merytorycznej ocenie wniosku o dofinansowanie: 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................  
 

Kwalifikacja wniosku: 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................  
 
 

............................................................................... 
         (miejscowość, data) 

Skład Zespołu Oceniającego Regionalnego Biura Projektu: 
 

2. .................................................................... - ......................................... 
(imię i nazwisko, funkcja w Zespole)   (podpis) 
 

3. ............................................................... - .............................................. 
(imię i nazwisko, funkcja w Zespole)   (podpis) 

 

4. ................................................................ - ............................................. 
(imię i nazwisko, funkcja w Zespole)   (podpis) 
 

5. ................................................................ - ............................................. 
(imię i nazwisko, funkcja w Zespole)   (podpis) 

 
CZĘŚĆ IV – REGIONALNE BIURO PROJEKTU (POTWIERDZENIE WYKO NANIA PRAC) 
 
Opinia Zespołu Oceniającego Regionalnego Biura Projektu: 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
 
 

............................................................................... 
                       (miejscowość, data) 
Skład Zespołu Oceniającego: 
 

2. .................................................................... - ......................................... 
(imię i nazwisko, funkcja w Zespole)   (podpis) 
 

3. ............................................................... - .............................................. 
(imię i nazwisko, funkcja w Zespole)   (podpis) 

 

4. ................................................................ - ............................................. 
(imię i nazwisko, funkcja w Zespole)   (podpis) 
 

5. ................................................................ - ............................................. 
(imię i nazwisko, funkcja w Zespole)   (podpis) 
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Załącznik Nr 7 
do Regulaminu przystąpienia i uczestnictwa w projekcie pt. „PilotaŜowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa 
lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” oraz realizacji Projektu. 

 

 

 
 

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WNIOSKÓW OD OSÓB FIZYCZNYCH 
 
 

Lp. Nazwa i adres wnioskodawcy 
Data 

wpływu 
wniosku 

Adres realizacji 
przedsięwzięcia 

Ilo ść w m³ 
azbestu do 

zdjęcia 

Planowany 
termin prac 

Uwagi 

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

 
 
 W załączeniu wnioski osób fizycznych. 
 
 
Sporządził: ………………………… 
 

Data i podpis Gminnego Koordynatora Projektu: 
 

................……………………………………… 
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ZESTAWIENIE ZBIORCZE WNIOSKÓW OD WSPÓLNOT MIESZKANI OWYCH 
 
 

Lp. Nazwa i adres wnioskodawcy 
Data 

wpływu 
wniosku 

Adres realizacji 
przedsięwzięcia 

Ilo ść w m³ 
azbestu do 

zdjęcia 

Planowany 
termin prac 

Uwagi 

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

 
 
 W załączeniu wnioski wspólnot mieszkaniowych. 
 
 
Sporządził: ………………………… 
 

Data i podpis Gminnego Koordynatora Projektu: 
 

................……………………………………… 
 



Załącznik Nr 8 
do Regulaminu przystąpienia i uczestnictwa w projekcie pt. „PilotaŜowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa 
lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” oraz realizacji Projektu. 

 
INFORMACJA 

o wyrobach zawierających azbest 1)  i miejscu ich wykorzystania 

 
1. Miejsce, adres .......................................................................................................................................................... 

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

2. Właściciel, zarządca, uŜytkownik*.......................................................................................................................... 

a) osoba prawna – nazwa, adres ......................................................................................................................... 

b) osoba fizyczna – nazwisko, imię, adres ......................................................................................................... 

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

4. Nazwa/rodzaj wyrobu2) ........................................................................................................................................... 

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

6. Przydatność do dalszej eksploatacji4) ...................................................................................................................... 

7. Przewidywany termin usunięcia wyrobu ................................................................................................................ 

a) okresowej wymiany z tytułu zuŜycia5) ............................................................................................................ 

b) całkowitego usunięcia...................................................................................................................................... 

8. Inne, istotne informacje o wyrobach 6).................................................................................................. 
 
 

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

................................................ 
Podpis 

 
Wyja śnienia: 
 

*- niepotrzebne skreś lić 
 
1) Za wyrób zawierający azbest, uwaŜa się  kaŜdy wyrób o stęŜeniu równym lub wyŜszym od 0,1% azbestu. 
2) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest naleŜy stosować następująca 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 i tektura, 
• inne wyroby zwierające azbest, oddzielnie niewymienione. 

 
3)   Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, spis z natury). 
4) Według „Oceny stanu i moŜliwości bezpiecznego uŜytkowania wyrobów zawierających azbest” – załącznik 1  

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

5) Na podstawie corocznego rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dopuszczenia wyrobów 
zawierających azbest do produkcji lub wprowadzania na polski obszar celny. 

6) Np. informacje o oznaczenie na planie sytuacyjnym terenu. 
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Załącznik Nr 9 
do Regulaminu przystąpienia i uczestnictwa w projekcie pt. „PilotaŜowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa 
lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” oraz realizacji Projektu. 

 
 

PROTOKÓŁ  
odbioru końcowego wykonanych prac  

z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest  
 

sporządzony w dniu  ……………………….. 
 
Okres realizacji prac:   od …………………………..   do  ………………………… . 

Miejsce realizacji prac – gmina   ……………………………………. .  

 
1. Nazwa zadania/przedsięwzięcia  

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

2. Zamawiający (Odbiorca prac)  
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Wykonawca (Przekazujący wykonane prace)  
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

 
4. Skład Komisji odbioru wykonanych prac: 

- po stronie Zamawiającego:   1/     ………………………………….. 
2/      ………………………………….. 

     
- po stronie Wykonawcy:    1/     ………………………………….. 

2/     ………………………………….. 
  

5. Komisji dokonującej odbioru końcowego wykonanych prac przedstawione zostały następujące dokumenty: 
a) Faktury potwierdzające zrealizowany zakres rzeczowo – finansowy zadania, protokoły odbioru 

wykonanych prac (do faktur), pisemne oświadczenia Wykonawcy zadania o prawidłowości wykonania 
prac oraz oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych 
i sanitarnych.  

 

 
 

Lp. Numer faktury Data wystawienia 
faktury 

Data sporządzenia 
protokołu odbioru 
wykonanych prac 

(do faktury) 

Data sporządzenia 
oświadczenia 

Wykonawcy zadania 
o prawidłowości 
wykonania prac 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
b) karty przekazania odpadu na składowisko nr ..................................................................................., 
c) inne dokumenty (wymienić ich  nazwy):  

…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
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6. Ustalenia dotyczące przedmiotu odbioru końcowego: 
 

Podstawą odbioru jest umowa zawarta między Zamawiającym i Wykonawcą nr ……… z dnia ........................... 

 
A. DemontaŜ materiałów zawierających azbest, transport zdemontowanych materiałów na składowisko 

odpadów i ich unieszkodliwienie na składowisku 
 

Ilo ść usuniętego azbestu 
wg protokołu odbioru  wykonanych 

prac (do faktury) 

Koszt realizacji  - wartość sprzedaŜy brutto 
(zł) wg faktury i  protokołu odbioru  

wykonanych prac (do faktury) 

 
Lp. 

Data sporządzenia 
protokołu odbioru  
wykonanych prac  

(do faktury) m2 Mg demontaŜ transport 
      
      
      
      
XXX RAZEM      
 

B. Usunięcie materiałów zawierających azbest zalegających na posesjach – pakowanie,  transport 
ww. odpadów na składowisko i ich unieszkodliwienie na składowisku 

 
Ilo ść usuniętego azbestu wg protokołu 

odbioru  wykonanych prac  
(do faktury) 

 
Lp. 

Data sporządzenia protokołu 
odbioru wykonanych prac 

(do faktury) 
m2 Mg 

Koszt realizacji  
- wartość sprzedaŜy brutto (zł) 
wg faktury i protokołu odbioru  
wykonanych prac (do faktury) 

     
     
     
     
XXX RAZEM     
 

C. Usunięcie materiałów zawierających azbest porzuconych na tzw. „dzikich wysypiskach” – 
pakowanie,  transport ww. odpadów na składowisko i ich unieszkodliwienie na składowisku 

 
Ilo ść usuniętego azbestu wg protokołu 

odbioru  wykonanych prac  
(do faktury) 

 
Lp. 

Data sporządzenia protokołu 
odbioru wykonanych prac 

(do faktury) 
m2 Mg 

Koszt realizacji  
- wartość sprzedaŜy brutto (zł) 
wg faktury i protokołu odbioru  
wykonanych prac (do faktury) 

     
     
     
     
XXX RAZEM     
 

Łączny koszt zakończonego zadania odbieranego niniejszym protokołem końcowym, którego zrealizowany 

zakres rzeczowo – finansowy przedstawiono w pkt  6 A, 6 B i 6 C wyniósł  (wartość brutto, zł)   - ……........... 

 
7. Wyliczono rzeczywistą średnią masę 1 m2

 płyt azbestowo-cementowych usuniętych w ramach 
ww. zadania, a następnie zdeponowanych na składowisku w następujący sposób:   

 

• ilość azbestu unieszkodliwiona na składowisku wg kart przekazania odpadu: ……… Mg   
• ilość usuniętego azbestu pochodzącego z demontaŜu i zalegającego na posesjach:  ........ m2, ......... Mg   
• ilość usuniętego azbestu porzuconego na tzw. :dzikich wysypiskach”: ............... m2, ........... Mg   
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Rzeczywista średnia masa 1 m2 płyt azbestowo – cementowych wynosi …………………….  kg. 
 
Przelicznik ten jest równy/niŜszy/wyŜszy* w stosunku do przelicznika określonego w zawartej 
z .................................. umowie, wynoszącego ..................... kg.  (*niepotrzebne skreślić) 
Ww. przelicznik jest niŜszy/wyŜszy* (*niepotrzebne skreślić) ze względu na (wypełnić w przypadku 
wystąpienia ww. sytuacji, podać przyczyny jej zaistnienia): 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

8. Stwierdza się, Ŝe ww. zadanie, którego celem było usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających 
azbest, zostało wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi azbestu i jego 
usuwania, w tym zgodnie z uregulowaniami prawnymi dotyczącymi:  
� obowiązków i postępowania właścicieli i zarządców przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest,  
� obowiązków i postępowania wykonawcy (jako wytwórcy odpadów niebezpiecznych, zawierających 

azbest) przy pracach przygotowawczych do usuwania wyrobów zawierających azbest,  
� obowiązków i postępowania wykonawcy przy wykonywaniu prac polegających na usuwaniu wyrobów 

zawierających azbest, wytwarzania odpadów niebezpiecznych, oczyszczenia obiektu/terenu z pozostałości 
azbestu, 

� obowiązków i postępowania wykonawcy dot. przygotowania i transportu odpadów niebezpiecznych 
zawierających azbest na składowisko przeznaczone do składowania odpadów zawierających azbest. 

 
9. Usunięty w ramach ww. zadania azbest został unieszkodliwiony poprzez składowanie: 
 

� na składowisku odpadów w (podać adres składowiska odpadów): 
………………………………………………………………………………………………………............... 
………………………………………………………………………………………………………............... 

� zgodnie z  kartami przekazania odpadu na składowisko, które są załącznikami do protokołów odbioru 
wykonanych prac (do faktur), wymienionych w niniejszym protokole odbioru końcowego prac.   

 
� w łącznej ilości …………………….   Mg.   

 
10. Inne ustalenia dotyczące przedmiotu odbioru.  

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

 
11. Strony stwierdzają, Ŝe zadanie zostało wykonane zgodnie z umową zawartą między Zamawiającym  

i Wykonawcą nr ……………………….. z dnia ……………………………. 

 
12. Uwagi/zastrzeŜenia dotyczące przedmiotu odbioru:  

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

 
Protokół podpisano:  
- po stronie Zamawiającego:   1/     ………………………………….. 

2/    ………………………………….. 
 

- po stronie Wykonawcy:    1/     ………………………………….. 
2/     ………………………………….. 

 
Miejscowość, data ……………………         



Załącznik Nr 10 
do Regulaminu przystąpienia i uczestnictwa w projekcie pt. „PilotaŜowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie 
województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania  i unieszkodliwiania” oraz realizacji 
Projektu. 
 

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

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

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

........................................................ 
nazwa i adres przedsiębiorcy 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

....................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko przedsiębiorcy lub osoby upowaŜnionej) 

wykonując prace związane z demontaŜem wyrobów zawierających azbest, które znajdowały się na 

budynku (podać rodzaj budynku) ....................................................................................................., 

połoŜonym na terenie nieruchomości nr ............................ w .................................................................., 

w łącznej ilości (m2, tony) ............................ i przetransportowanych na uprawnione składowisko 

odpadów w ................................................................................................................................................, 

oświadczam, Ŝe: 

1) prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zostały wykonane zgodnie z §8 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.   

w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego uŜytkowania i usuwania wyrobów 

zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649), 

2) teren nieruchomości  został oczyszczony z resztek materiałów zawierających azbest i jest 

wolny od pyłu azbestowego. 

 

 

................................................................................................ 
(data i podpis składającego oświadczenie) 

 
 
 
 
 
 
Uwaga:  
Oświadczenie przechowuje się przez okres co najmniej 5 lat. 
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Załącznik Nr 11 
do Regulaminu przystąpienia i uczestnictwa w projekcie pt. „PilotaŜowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie 
województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania  i unieszkodliwiania” oraz realizacji 
Projektu. 
 

 

WZÓR 
KARTA PRZEKAZANIA ODPADU  

KARTA PRZEKAZANIA ODPADU

Nr karty                                 Rok kalendarzowy
Posiadacz odpadów, który                   Prowadzący działalność w zakresie     Posiadacz odpadów, który
przekazuje odpad                                 transportu odpadu                                przejmuje odpad

Adres Adres Adres

Telefon/faks Telefon/faksTelefon/faks

Nr REGON Nr REGONNr REGON

Miejsce przeznaczenia odpadów

Kod odpadu                           Rodzaj odpadu
Data/miesiąc                          Masa przekazanych odpadów          Numer rejestracyjny pojazdu,

[Mg] przyczepy lub naczepy

Potwierdzam przekazanie odpadu Potwierdzam wykonanie usługi Potwierdzam przejęcie odpadu
transportu odpadu

data, pieczęć i podpis data, pieczęć i podpisdata, pieczęć i podpis

b, c b, d b

a

e ed, e

d

d

f

g

h d, i

d

 

 

 

 

 

 

 

Objaśnienia: 
a Numer nadawany jest przez posiadacza odpadów, który przekazuje odpad.  
b Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu. 
c W przypadku odpadów komunalnych kartę wypełnia przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania 

odpadów od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
(Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008), lub gminna jednostka organizacyjna, o której mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. 

d W przypadku gdy odpad jest transportowany kolejno przez dwóch lub więcej prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów,  
w oznaczonych rubrykach naleŜy podać wymagane dane i podpisy wszystkich prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów  
z zachowaniem kolejności transportowania odpadu. 

e Adres zamieszkania lub siedziby podmiotu. 
f Adres miejsca odbioru odpadu, pod który naleŜy dostarczyć odpad, wskazany przez posiadacza odpadu prowadzącemu działalność w zakresie 

transportu odpadów. 
g W przypadku odpadów niebezpiecznych podać datę przekazania odpadu. Karta moŜe być stosowana jako jednorazowa karta przekazania odpadu 

lub jako zbiorcza karta przekazania odpadu, obejmująca odpad danego rodzaju przekazywany łącznie w czasie jednego miesiąca kalendarzowego, 
za pośrednictwem tego samego prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów temu samemu posiadaczowi odpadów. 

h Podać masę odpadów z dokładnością co najmniej do pierwszego miejsca po przecinku dla odpadów innych niŜ niebezpieczne; co najmniej do 
trzeciego miejsca po przecinku dla odpadów niebezpiecznych. 

i         Dotyczy odpadów niebezpiecznych. 

Uwagi: 



Załącznik Nr 12 
do Regulaminu przystąpienia i uczestnictwa w projekcie pt. „PilotaŜowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa 
lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania  i unieszkodliwiania” oraz realizacji Projektu. 

 
INFORMACJA  

o wyrobach zawierających azbest, 1)  których wykorzystywanie zostało zakończone 

 
1. Miejsce, adres........................................................................................................................................................... 

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

2. Właściciel, zarządca *.............................................................................................................................................. 

a) osoba prawna – nazwa, adres .......................................................................................................................... 

b) osoba fizyczna – nazwisko, imię, adres .......................................................................................................... 

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

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

4. Nazwa, rodzaj wyrobu2) .......................................................................................................................................... 

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

6. Rok zaprzestania wykorzystania wyrobów.............................................................................................................. 

7. Planowane usunięcie wyrobów................................................................................................................................ 

a) sposób .................................. .......................................................................................................................... 

b) przez kogo ....................................................................................................................................................... 

a) termin .............................................................................................................................................................. 

8.   Inne, istotne informacje4) ....................................................................................................................................... 

 

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

................................................ 
Podpis 

 
Wyja śnienia: 
 

*- niepotrzebne skreś lić 
1) Za wyrób zawierający azbest, uwaŜa się kaŜdy wyrób o stęŜeniu równym lub wyŜszym od 0,1% azbestu. 
2) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest naleŜy stosować następująca 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 i tektura, 
• inne wyroby zwierające azbest, oddzielnie niewymienione. 
 
3) Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, spis z natury). 
4) Np. informacje o oznaczeniu na planie sytuacyjnym. 

 



 
 
 
 
Uwaga – azbest!   Uwaga – azbest!  Uwaga – azbest!    
 
 

Znaj prawdę o azbeście: 
 

 Azbest jest groźny dla zdrowia, gdy unosi się w powietrzu i jest możliwość 
wdychania jego włókien. 

 Włókienka azbestu są bardzo małe, niewidoczne dla oka i niewyczuwalne w 
dotyku – dlatego jedynym ostrzeżeniem dla człowieka jest świadomość 
zagrożenia. 

 Stosuj się do zasad postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi 
azbest. Właściwe postępowanie skutecznie minimalizuje ryzyko. 

 Pamietaj:  Twoje zdrowie i Twojej Rodziny zależeć może od Twojej mądrości i 
przezorności! 

 
Szczegółowe informacje otrzymasz w swoim Urzędzie Gminnym oraz na stronie 
internetowej – portal Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej – szukaj 
hasła azbest  
 

 

 

 



 
 
 
 

Uwaga – azbest!   Uwaga – azbest!  Uwaga – azbest!    
 

 

 

 

 

Jeżeli w Twoim domu lub posesji znajdują się wyroby zawierające azbest – to 
utrzymuj je w dobrym stanie technicznym. 

Dokonuj corocznie przeglądu stanu tych wyrobów i sporządzaj ich ocenę według 
wzoru otrzymanego w gminie. 

Jeśli wszystkie użytkowane wyroby zawierające azbest są w dobrym stanie, nie 
posiadają pęknięć, ułamań lub innych uszkodzeń – możesz śmiało nadal te wyroby 
użytkować. 

Staraj się zabezpieczyć swoje wyroby zawierające azbest przez ich pokrywanie 
odpowiednimi farbami. 

Jeśli jednak stwierdzisz, że znajdujące się w Twoim posiadaniu wyroby zawierające 
azbest są uszkodzone, popękane lub widoczna jest erozja ich powierzchni – to nie 
masz czasu do stracenia i powinieneś jak najszybciej usunąć takie wyroby! 

 
Pamiętaj:  Twoje zdrowie i Twojej Rodziny oraz sąsiadów zależeć może od Twojej 
mądrości i przezorności! 
 

Więcej informacji na stronie internetowej – portal Ministerstwa Gospodarki, Pracy i 
Polityki Społecznej – szukaj hasła azbest  
 

 

 



 

 

 

 

 

Uwaga – azbest!   Uwaga – azbest!  Uwaga – azbest! 
 

 

 

 

 

Jeżeli zamierzasz usunąć uszkodzone wyroby zawierające azbest to pamiętaj, że 
nie powinieneś to robić samemu. 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest najlepiej zleć firmie posiadającej 
uprawnienia i doświadczenie w pracy z azbestem. 

Informacja o firmach posiadających zatwierdzony przez właściwego Starostę 
program gospodarowania  odpadami  niebezpiecznymi – otrzymasz w swoim 
Urzędzie Gminnym. 

 
Pamiętaj: że zdemontowane wyroby zawierające azbest są odpadami 
niebezpiecznymi i zakazane jest ich powtórne użycie. 
 
Składowanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest dopuszczalne jest 
tylko na przeznaczonych do tego składowiskach. 
 
Pamiętaj:  Twoje zdrowie i Twojej Rodziny zależeć może od Twojej mądrości i 
przezorności! 
 
 
Więcej informacji na stronie internetowej – portal Ministerstwa Gospodarki, Pracy i 
Polityki Społecznej – szukaj hasła azbest  
 

 


