
 
Krajowy „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na 

terytorium Polski” został przyjęty przez Radę Ministrów 14 maja 2002r. Program ten określa 
czas usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest do końca 2032 r., z podziałem na trzy 
okresy. W chwili obecnej istotną sprawą jest inwentaryzacja wyżej wymienionych wyrobów, 
jak i zaplanowanie szeregu działań prowadzących do całkowitego usunięcia azbestu. 

W dniu 14 lipca 2009 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu 
wieloletniego pn. "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032". 

Program zastępuje dotychczasowy "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających 
azbest, stosowanych na terytorium Polski". Utrzymuje dotychczasowe cele i określa nowe 
zadania niezbędne do oczyszczenia kraju z azbestu.  

Na poziomie lokalnym zadania wynikające z Programu oczyszczania kraju .......powinny być 
realizowane m. in przez samorząd gminny, do którego zadań w szczególności należy:     
przygotowywanie i aktualizacja programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających 
azbest . 

Opracowanie gminnego programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest 
związane jest z realizacją zapisów Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 
2032, którego celem realizacji jest m. in usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów 
zawierających azbest, minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych 
obecnością azbestu na terytorium kraju, likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na 
środowisko. 

Podstawą do przygotowania planu usuwania azbestu jest zidentyfikowanie problemu czyli 
zinwentaryzowanie ilości, miejsca występowania i typu wyrobów budowlanych 
zawierających azbest na terenie gminy. Proces ten powinien zostać przeprowadzony w sposób 
szczegółowy w odniesieniu do poszczególnych budynków. Podczas wizyt terenowych 
wykonana powinna zostać ocena wizualna aktualnego stanu technicznego wyrobów 
zawierających azbest wg. klasyfikacji:  

I stopień pilności – wymiana lub naprawa wymagana bezzwłocznie  

II stopień pilności – ponowna ocena w czasie 1 roku 

III stopień pilności  - ponowna ocena w terminie 5 lat. 

Plan usuwania azbestu winien zostać przygotowany zgodnie z obowiązującymi wymogami                 
i powinien zawierać m. in. aspekty prawno – finansowe oraz harmonogramy działań wraz z 
analizą wyników inwentaryzacji. 

Przeprowadzenie rzetelnej inwentaryzacji oraz opracowanie planu usuwania wyrobów 
zawierających azbest jest podstawą do pozyskania środków finansowych na bezpieczne 
eliminowanie z użytkowania wyrobów zawierających azbest przez jednostki samorządu 
terytorialnego.                                                 

 



„Programu usuwania azbestu” dla Gminy umożliwi opracowanie kosztów zbiórki                        
i utylizacji azbestu, uwzględni harmonogram prac do 2032 r., a także wskaże możliwości 
pozyskania środków finansowych niezbędnych do wykonania zadania. Ponadto całkowite 
usunięcie wyrobów azbestowych poprawi warunki życia mieszkańców Gminy oraz stan 
środowiska przyrodniczego. 

Na terenie gminy Zalewo inwentaryzacja wyrobów azbestowych zabudowanych w obiektach 
będących własnością osób fizycznych przeprowadzona była w czerwcu 2004r.                                   
w miejscowości Zalewo, Dajny, Sadławki, Jaśkowo, Karpowo, Matyty, Duba, Witoszewo, 
Gubławki, Wieprz, Mazanki, Półwieś, Janiki Małe, Surbajny, Bajdy, Międzychód, Kupin, 
Jerzwałd, Śliwa, Boreczno, Girgajny, Janiki Wielkie. 
 
Ilość zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest ( płyty azbestowo – cementowe) 
stanowiące pokrycia dachowe budynków mieszkalnych, obiektów gospodarczych, garaży 
wynosi 63. 797 m2 i 23. 286 szt. arkuszy.    
 
Stosownie do: 

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska                                               
(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.)  

    – ostatnia zmiana Dz. U. z 2009r., Nr 215, poz. 1664 

- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie sposobu 
przedkładania marszałkowi województwa informacji o występowaniu substancji 
stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 124, poz. 1033)  

 został nałożony obowiązek do składania przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,                  
a także osoby prawne stosownych informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania 
substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (w tym również azbestu).  

Rozporządzenie określa termin oraz formę składania informacji o rodzaju, ilości i miejscach   
występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska.  
Informację Burmistrz przedkłada Marszałkowi województwa do dnia 31 marca za poprzedni 
rok kalendarzowy, według stanu na dzień 31 grudnia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


