
Załącznik 

do uchwały Nr VII/32/07

Rady Miasta Hajnówka 

dnia 30 maja 2007r.

Program usuwania wyrobów zawierających azbest.

I. Wprowadzenie

Azbest  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  27  kwietnia  2001r-  Prawo  Ochrony 

Środowiska  (Dz.  U.  z  2006r.,  Nr  129,  poz.902  z  późn.  zm)  zaliczany  jest  do 

substancji  stwarzających  szczególne  zagrożenie  dla  środowiska.  Powinien  być 

wykorzystywany,  przemieszczany  i  eliminowany  przy  zachowaniu  szczególnych 

środków  ostrożności.  Głównym  źródłem  odpadów  zawierających  azbest  są 

stosowane w budownictwie do roku 1997 płyty azbestowo-cementowe. Instalacja lub 

urządzenia,  w  których  jest  lub  był  wykorzystywany  azbest,  powinny  zostać 

oczyszczone lub unieszkodliwione.

Osoby  fizyczne,  nie  będące  przedsiębiorcami,  mają  ustawowy  obowiązek 

przedłożenia  informacji  o  rodzajach,  ilości  i  miejscach  występowania  wyrobów 

zawierających azbest burmistrzowi miasta do 31 stycznia każdego roku. Natomiast 

burmistrz  ma  obowiązek  składania  wojewodzie zbiorowej  informacji  o  miejscach 

występowania azbestu zgodnie ze złożonymi informacjami. Przedsiębiorcy składają 

informację bezpośrednio wojewodzie.

Do  obowiązków  właścicieli,  zarządców  lub  użytkowników  należy 

dokonywanie  przeglądu  technicznego  obiektów  i  urządzeń  budowlanych  lub 

instalacji  przesyłowych  wraz  z  identyfikacją  rodzaju  azbestu  oraz  sporządzanie 

„Oceny  stanu  i  możliwości  bezpiecznego  użytkowania  wyrobów  zwierających 

azbest”,  zgodnie z  wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia  Ministra 

Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 2004r.w sprawie sposobów i 

warunków bezpiecznego  użytkowania  i  usuwania  wyrobów  zawierających  azbest 

(Dz. U. Nr 71, poz.649). Na terenie Hajnówki jest znaczna ilość nieruchomości, na 

których znajdują się wyroby zawierające azbest. 

Obowiązujące przepisy prawa określają sposoby bezpiecznego użytkowania 

oraz warunki usuwania wyrobów zawierających azbest. Według zasad określonych 

w przepisach należy postępować następująco:
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1. Prace  polegające  na  usuwaniu  lub  naprawie  wyrobów  zawierających 

azbest powinny być wykonywane wyłącznie przez wykonawców posiadających 

odpowiednie wyposażenie techniczne do ich prowadzenia

2. Wykonawcy  prac  powinni  posiadać  zezwolenie  na  prowadzenie 

działalności, w wyniku której powstają odpady niebezpieczne.

3. Prace te powinny być poprzedzone zgłoszeniem tego faktu w Starostwie 

Powiatowym w Hajnówce, w Wydziale Architektury i Budownictwa.

4. Wykonawca  prac  polegających  na  naprawie  lub  usuwaniu  wyrobów 

zawierających azbest zobowiązany jest do izolowania od otoczenia obszaru prac 

przez  stosowanie  odpowiednich  osłon,  ogrodzenia  terenu  prac,  umieszczenia 

tablic ostrzegawczych o treści „Uwaga – zagrożenie azbestem”.

5. Prace  te  muszą  być  prowadzone  w  taki  sposób,  żeby  wyeliminować 

uwalnianie azbestu.

Proces usuwania wyrobów związany jest z powstawaniem odpadów. Jedyną 

metodą  unieszkodliwiania  odpadów  zawierających  azbest  jest  składowanie  na 

składowiskach odpadów niebezpiecznych.  Usuwanie i  unieszkodliwianie odpadów 

zawierających  azbest  należy  do  właściciela  nieruchomości  i  powinno  być 

wykonywane  przez  podmiot  posiadający  odpowiednie  zezwolenie.  Brak  środków 

finansowych, w większości przypadków, uniemożliwia  właścicielom podejmowanie 

działań związanych z wymianą pokryć dachowych lub usuwania innych wyrobów z 

azbestu.

II. Stan obecny.

Obecnie  nie  jest  znana  dokładna  ilość  wyrobów  zawierających  azbest  na 

terenie  Hajnówki.  Od 2004  roku otrzymano  78 zgłoszeń  od osób fizycznych  na 

formularzach określonych w ustawie. Wynika z nich, że na prywatnych posesjach 

znajduje  się  9 682m2  płyt  falistych  azbestowo-cementowych.  Właściciele  nie 

dokonali jednakże oceny  stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów 

zwierających  azbest.  Według  tych  danych,  na  jedną  posesję  przypada  124,12m2 

wyrobów zawierających azbest. 

Burmistrz Miasta przeprowadził spis z natury, według którego na terenie Hajnówki 

oszacowano  ilość  posesji,  na  których  znajdują  się  wyroby  zawierające  azbest  w 

postaci pokryć dachowych. Na terenie osiedli jednorodzinnych znajduje się 206 ulic. 

Wszystkie ulice zostały skontrolowane. Na 61 ulicach nie stwierdzono występowania 
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wyrobów zawierających azbest. Na pozostałych ulicach wytypowano 871 posesji, na 

których znajdują się wyroby zawierające azbest.

Według ankiet  złożonych przez właścicieli  posesji  wyliczono średnią ilość 

wyrobów przypadających na jedną posesję. Wynosi ona 124,12 m2. Wykorzystując 

dane uzyskane ze spisu z natury, oszacowano ogólną ilość wyrobów zawierających 

azbest na terenie miasta, która wynosi 108 108,52 m2.  

Waga wyrobów zawierających azbest, wykorzystywanych do krycia dachów, 

w zależności od rodzaju , waha się od 12kg/m2 do 23kg/m2. W programie przyjęto 

średni ciężar jednego metra kwadratowego jako 17 kg. Otrzymujemy łączną wagę 

azbestu  przewidzianą  do wywieziona  na składowiska odpadów niebezpiecznych  - 

1 837 844,84 kg (1837 Mg). Z uwagi na zakaz stosowania wyrobów zawierających 

azbest nie przewiduje się zwiększenia ich ilości. 

III. Cele Programu

Nadrzędnym  długoterminowym  celem  „Programu  usuwania  wyrobów 

zawierających azbest.” jest wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u 

mieszkańców Hajnówki spowodowanych azbestem.

Celem programu jest:

1. spowodowanie  oczyszczenia  terytorium  miasta  Hajnówka  z  azbestu  oraz 

usunięcie stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest,

2. wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców Miasta 

spowodowanych azbestem oraz ustalenie koniecznych do tego uwarunkowań,

3. spowodowanie  działań  zmierzających  do  sukcesywnej  likwidacji 

oddziaływania azbestu na środowisko i stworzenie warunków do spełnienia 

wymogów ochrony środowiska w określonym horyzoncie czasowym,

4. stworzenie  możliwości  do  wdrożenia  przepisów  prawnych  oraz  norm 

postępowania  z  wyrobami  zawierającymi  azbest  stosowanych  w  Unii 

Europejskiej. 

IV. Realizacja Programu

Realizacja programu będzie przebiegać w następujący sposób:

1. Inwentaryzacja i utworzenie bazy danych o lokalizacji istniejących wyrobów 

zawierających azbest, z uwzględnieniem stopnia pilności. 

Ze  względu  na  brak  wiarygodnych  danych  o  ilościach  wyrobów 

zawierających  azbest  znajdujących  się  na  terenie  Hajnówki,  pierwszym 
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etapem  będzie  przeprowadzenie  inwentaryzacji  wyrobów  zawierających 

azbest  i  utworzenie  bazy  danych  o  ich  lokalizacji.  Uzyskane  podczas 

inwentaryzacji  informacje  posłużą utworzeniu bazy danych o nieruchomo-

ściach, na których występują wyroby zawierające azbest.

2. Na podstawie szczegółowej inwentaryzacji oraz „Oceny stanu i możliwości 

bezpiecznego  użytkowania  wyrobów  zawierających  azbest”  zostanie 

opracowany system kryteriów dofinansowania  osobom fizycznym kosztów 

demontażu oraz transportu i utylizacji. 

3. Edukacja  mieszkańców  w  zakresie  szkodliwości  azbestu,  obowiązków 

dotyczących postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz sposobów 

bezpiecznego ich usuwania oraz unieszkodliwiania. 

     W ramach edukacji mieszkańców na stronie internetowej miasta utworzona 

zostanie „zakładka tematyczna”, w której bieżąco prezentowane będą:

a) akty  prawne  dotyczące  obowiązków  postępowania  z  wyrobami 

zawierającymi  azbest  oraz  regulujących  sposób  bezpiecznego  ich 

usuwania i unieszkodliwiania,

b) informacje o zagrożeniu, jakie niesie za sobą azbest,

c) aktualny wykaz firm posiadających koncesje na demontaż wyrobów 

zawierających azbest i transport powstałych odpadów,

d) wzory wniosków na odbiór i składowanie odpadu.

4. Mobilizowanie właścicieli budynków do usunięcia wyrobów zawierających 

azbest poprzez system edukacji i organizowanie pomocy finansowej.

            Działanie realizowane będzie poprzez:

a) system edukacji w zakresie szkodliwości i utylizacji wyrobów azbestowych,

b) informowanie o potencjalnych źródłach uzyskania dotacji,  preferencyjnych 

kredytów i pożyczek na wymianę pokryć dachowych i elewacji z azbestu,

c) dofinansowanie kosztów usunięcia azbestu, 

d) udzielanie wszelkich informacji mieszkańcom na temat realizacji Programu.

5. Podjęcie działań w kierunku pozyskania funduszy ze źródeł zewnętrznych na 

realizację Programu.

     Burmistrz Miasta Hajnówki podejmie starania w celu pozyskiwania funduszy ze 

źródeł zewnętrznych tj.: 

a) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

b) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

c) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
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d) funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i innych.

W  przypadku  pozyskania  funduszy  z  wyżej  wymienionych  źródeł  kwota 

przeznaczona  na  realizację  Programu ulegnie  zwiększeniu,  co  przyspieszy proces 

usuwania azbestu z terenu miasta.

6. Udzielanie  pomocy  finansowej  osobom  fizycznym,  wspólnotom 

mieszkaniowym i innym właścicielom zasobów mieszkaniowych w usuwaniu 

odpadów zawierających azbest.

W miarę możliwości finansowych, Burmistrz Miasta Hajnówki częściowo sfinansuje 

koszty:

a) demontażu,

b) transportu tych odpadów, ich składowania i utylizacji.

Ilość  usuniętych  ton  wyrobów  zawierających  azbest  w  danym  roku  uzależniona 

będzie  od  ilości  środków  finansowych  pochodzących  z  funduszy  własnych  i 

zewnętrznych.

7. Pomoc w poszukiwaniu źródeł finansowania osobom fizycznym, wspólnotom 

mieszkaniowym,  innym  właścicielom  zasobów  mieszkaniowych  i 

przedsiębiorcom w usuwaniu odpadów zawierających azbest.

a) Jednym z aspektów realizacji Programu jest pomoc w poszukiwaniu źródeł 

finansowania  w  postaci  dotacji,  kredytów  i  pożyczek  preferencyjnych 

osobom  fizycznym,  wspólnotom  mieszkaniowym,  innym  właścicielom 

zasobów  mieszkaniowych  i  przedsiębiorcom  w  usuwaniu  odpadów 

zawierających  azbest. Wszyscy  zainteresowani  poszukiwaniem  źródeł 

finansowania będą mogli skorzystać z pomocy i informacji udzielanych przez 

pracowników Urzędu Miasta.

8. Usunięcie  wyrobów  zawierających  azbest  z  obiektów  oświatowych, 

użyteczności  publicznej  i  innych  obiektów  będących  własnością  Gminy 

Miejskiej.  Usunięte  zostaną  wyroby azbestowe  z  obiektów oświatowych  i 

użyteczności  publicznej  oraz  pozostałych  nieruchomości  będących 

własnością Gminy Miejskiej przy udziale finansowym zarządców obiektów.

9. Eliminacja możliwości powstawania „dzikich” wysypisk, na których istnieje 

niebezpieczeństwo składowania odpadów zawierających azbest. 

Działanie to realizowane będzie dwutorowo:

a) w procesie edukacji związanej z postępowaniem z odpadami azbestowymi,
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b) na  bieżąco  przeprowadzony  będzie  monitoring  występowania  „dzikich” 

wysypisk z odpadami zawierającymi azbest, a w przypadku stwierdzenia ich 

występowania będą one likwidowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Działanie finansowane będzie ze środków przeznaczonych na realizację Programu w 

danym roku kalendarzowym.

10.Bieżący monitoring  realizacji  Programu  usuwania  wyrobów zawierających 

azbest i  składanie  okresowych  raportów  jego  realizacji  władzom 

samorządowym oraz mieszkańcom.

Elementem  zarządzania  Programem  usuwania  wyrobów  zwierających  azbest  jest 

jego systematyczne monitorowanie. W ramach działań monitoringowych określone 

zostaną  zmiany  ilości  wyrobów  zawierających  azbest  w  mieście  Hajnówka  w 

kolejnych latach realizacji Programu tj.:

a) ilości zutylizowanych w danym roku odpadów zawierających azbest,

b) ilości wyrobów azbestowych pozostałych jeszcze do likwidacji.

11.Okresowa weryfikacja i aktualizacja Programu. 

Ze  względu  na  fakt  iż  realizacja  programu  jest  procesem  długofalowym, 

zakłada się jego aktualizację celem dostosowania do zmieniających się warunków 

prawnych, finansowych i możliwości technicznych.

Realizację  programu  podzielono  na  trzy  okresy.  W  okresie  2007  -2012 

podstawowym  celem jest  przeprowadzenie  inwentaryzacji  wyrobów zwierających 

azbest  wraz  z  ocena  stanu  i  przydatności  do  dalszego  użytkowania.  Wyniki 

inwentaryzacji będą podstawą do podjęcia kolejnych działań. Znając ilość wyrobów 

zawierających azbest zostanie opracowane kryterium udzielania finansowej pomocy 

finansowej.  Program  zakłada  finansowanie  demontażu  oraz  utylizacji  wyrobów. 

Koszt krycia dachów ponosić będą właściciele nieruchomości. Gmina Miejska  może 

pozyskiwać  środki  finansowe  również  poza  Gminnym  Funduszem  Gospodarki 

Wodnej  i  Ochrony  Środowiska.  Mogą  to  być:  Powiatowy  Fundusz  Ochrony 

Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej,  Wojewódzki  Fundusz  Ochrony  Środowiska  i 

Gospodarki Wodnej, Fundusze strukturalne Unii Europejskiej oraz inne źródła.

Określenie  szczegółowych  celów,  w  zakresie  usuwania  wyrobów 

zawierających azbest  w poszczególnych okresach realizacji  programu przedstawia 

poniższe zestawienie.

Lata Cel Jednostka
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odpowiedzialna

2007 -2012

Inwentaryzacja Burmistrz Miasta
Ustalenie szczegółowych kryteriów 

dofinansowania

Burmistrz Miasta 

Edukacja ekologiczna Burmistrz Miasta
Działalność informacyjno – popularyzacyjna w 

mediach nt. bezpiecznego postępowania z 

wyrobami zawierającymi azbest oraz sposobów 

ich usuwania oraz szkodliwości azbestu.

Burmistrz Miasta

Oczyszczanie terenów i obiektów publicznych w 

mieście

Burmistrz Miasta

Usunięcie ok. 10% aktualnej ilości wyrobów 

zawierających azbest oraz ich 

unieszkodliwienie

Właściciele 

nieruchomości
Monitorowanie realizacji Programu Burmistrz Miasta

2013 – 2022

Oczyszczanie terenów i obiektów publicznych w 

mieście

Burmistrz Miasta

Usunięcie ok. 35% aktualnej ilości wyrobów 

zawierających azbest oraz ich unieszkodliwienie

Właściciele 

nieruchomości
Edukacja ekologiczna Burmistrz Miasta

Monitorowanie realizacji Programu Burmistrz Miasta

2023 – 2032

Oczyszczanie terenów i obiektów publicznych w 

mieście 

Burmistrz Miasta

Usunięcie ok. 55% aktualnej ilości wyrobów 

zawierających azbest oraz ich 

unieszkodliwienie

Właściciele

nieruchomości

Edukacja ekologiczna  Burmistrz Miasta
Monitorowanie realizacji Programu Burmistrz Miasta

V. Szacunkowe koszty realizacji Program usuwania wyrobów zawierających 

azbest.

W  celu  prawidłowego  opracowania  „Programu  usuwania  wyrobów 

zawierających  azbest”  niezbędne  było  dokonanie  szacunku  ilości  wyrobów 

zawierających  azbest,  kosztów  ich  usunięcia,  transportu  i  utylizacji,  a  także 

wskazanie  środków  finansowych  potrzebnych  do  realizacji  zadań  ujętych  w 

niniejszym  opracowaniu.  Przy  ustalaniu  kosztów  oparto  się  na  informacjach 

pochodzących  od  kilku  firm  świadczących  usługi  w  zakresie  demontażu  pokryć 

dachowych  i  transportu  odpadów  azbestowych,  działających  na  rynku  i  przyjęto 
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wielkości średnie. Proces „oczyszczania” Hajnówki z wyrobów zawierających azbest 

głównie z płyt azbestowo – cementowych składa się z kilku etapów: 

1.Przeprowadzenie  inwentaryzacji. Proces  ten  polegać  będzie  przeprowadzeniu 

inwentaryzacji  wyrobów  zawierających  azbest  oraz  sporządzenie  „Oceny  stanu  i 

możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” 

2.Usuwanie wyrobów – to proces polegający na demontażu wyrobów zawierających 

azbest oraz odbiorze ich od posiadaczy ww. odpadów (np. pokryć dachowych) przez 

specjalnie wykwalifikowane firmy.  Cena, którą przyjęto do kalkulacji całkowitych 

kosztów usuwania wyrobów azbestowych to wartość uśredniona -  20 zł/m2 +22% 

VAT t.j. 24,40zł brutto

3.Transport  i  utylizacja.  Proces  polega  na wywiezieniu  odpadów zawierających 

azbest  pochodzących  z  demontażu  na  składowisko  odpadów  azbestowych 

zlokalizowane  w  najbliższym  sąsiedztwie,  w  celu  eliminacji  negatywnego 

oddziaływania włókien azbestowych na środowisko. Przyjęto uśrednioną cenę za 

transport i składowanie kilograma wyrobów  1,60 zł/kg +7% VAT t.j  1,71 zł 

brutto. Koszt transportu i utylizacji jednej tony wynosi 1710,00 zł.

Według posiadanych danych na terenie nieruchomości prywatnych znajduje 

się 108 108,52 m2  wyrobów zawierających azbest. Przyjmując średni ciężar jednego 

metra  kwadratowego jako 17 kg /  m2 otrzymujemy łączny ciężar  azbestu  1 837 

844,84  kg   (1837  Mg).  Z  uwagi  na  zakaz  stosowania  wyrobów  azbestowych 

zawierających  azbest  nie  przewiduje  się  zwiększenia  ich  ilości.  W  związku  z 

powyższym  koszty  demontażu,  transportu  oraz  składowania  108 108,52  m2   płyt 

azbestowo – cementowych z Hajnówki  kształtują się następująco:

Usunięcie wyrobów cementowo-azbestowych wyniósłby 2 637 847,89 zł, z 

czego  na  jedną  posesję  przypada  3  028,53  zł.  Utylizacja  wraz  z  transportem 

wyniosłaby  3 142 714,67 zł, z czego na jedną posesję przypada  3 608,16 zł.

Łączny koszt usuwania wyrobów cementowo-azbestowych z posesji prywatnych z 

terenu Miasta Hajnówka wyniósłby 5784562,56 zł z czego na jedną posesję przypada 

6 641,28zł.

Łączny, szacunkowy koszt usunięcia wyrobów azbestowo – cementowych z 

terenu posesji prywatnych znajdujących się na terenie   m. Hajnówka, przedstawia 

poniższa tabela: 

Rodzaj wyrobu Koszt netto VAT Koszt brutto
[zł]
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Płyty azbestowo – cementowe 

płaskie i faliste -demontaż
2162170,40 22% 2 637 847,89

Płyty azbestowo – cementowe 

płaskie i faliste – transport i 

utylizacja

 2940551,74 7% 3 142 714,67

                                                                                                 Łączny koszt   5 784 562,56
Źródło: Obliczenia własne 

Na  całkowity  koszt  realizacji  programu  składają  się:  koszt  przeprowadzenia 

inwentaryzacji  ,  koszt  prowadzenia  akcji  edukacyjnej:   organizacja  konkursów, 

prelekcji,  pogadanek,  materiały  promocyjne,  ulotki,  oczyszczanie  terenów 

publicznych  z  porzuconych  odpadów  azbestowych,  a  także  demontaż  wyrobów 

zawierających  azbest  oraz  transport  odpadów na  składowiska.  Szacunkowy koszt 

realizacji programu w latach 2007-2032 wynosi 5411018,80 zł. 

Zgodnie  z  założeniami  krajowego programu usuwania  azbestu  uwzględniono trzy 

okresy realizacyjne:

a) I okres obejmujący lata 2007 – 2012,

b) II okres obejmujący lata 2013 – 2022, 

c) III okres obejmujący lata 2023 – 2032.

Poniższe  zestawienie  przedstawia  koszty  w  podziale  na  poszczególne  etapy  i 

szczegółowe zadania oraz wskazuje potencjalne źródła finansowania programu.

Lata Cel Szacunkowy 
koszt w zł

 

Źródło finansowania 

2007-
2012

Inwentaryzacja 5 000,00 Gminny Fundusz 
Ochrony 

Środowiska i 
Gospodarki 
Wodnej , 

Powiatowy 
Fundusz Ochrony 

Edukacja ekologiczna 5 000,00
Działalność  informacyjno  –  popularyzacyjna  w 
mediach  nt.  bezpiecznego  postępowania  z 
wyrobami  zawierającymi  azbest  oraz  sposobów 
ich usuwania oraz szkodliwości azbestu. 

2 000,00

Oczyszczanie terenów  publicznych w mieście 6 000,00
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Środowiska i 
Gospodarki 

Wodnej, 
Wojewódzki 

Fundusz Ochrony 
Środowiska i 
Gospodarki 

Wodnej, Fundusze 
strukturalne Unii 
Europejskiej  oraz 

inne źródła.

Usunięcie  ok.  10%  aktualnej  ilości  wyrobów 
zawierających azbest oraz ich unieszkodliwienie

578 456,25

Monitorowanie realizacji Programu 0

Razem 596 456,25

2013-
2022

Oczyszczanie terenów i obiektów publicznych w 
mieście 

10 000,00

Usunięcie  ok.  35%  aktualnej  ilości  wyrobów 
zawierających azbest oraz ich unieszkodliwienie

2 024 596,89

Edukacja ekologiczna 5 000,00
Monitorowanie realizacji Programu 0
Razem 2 039 596,89

2023-
2032

Oczyszczanie terenów i obiektów publicznych w 
mieście 

10 000,00

Usunięcie  ok65%  aktualnej  ilości  wyrobów 
zawierających azbest oraz ich unieszkodliwienie

3 759 965,66

Edukacja ekologiczna 5 000,00
Monitorowanie realizacji Programu 0
Razem 2 774 965,66

Razem za okres 2007 -2032 5 411 018,80

6. PODSUMOWANIE 

Na terenie Hajnówki, nadal użytkowane są w dużych ilościach, wyroby zawierające 

azbest   jako  pokrycia  dachowe.  Wynika  to  z  niedostatecznej  wiedzy  na  temat 

szkodliwości  azbestu  jak  również  związane  jest  z  ekonomiczną  sytuacją 

mieszkańców. Dlatego działania gminy winny być prowadzone dwutorowo. Jeden 

kierunek  to  prowadzenie  akcji  informacyjno  -  edukacyjnej  prowadzonej  dla 

mieszkańców  Hajnówki,  przekazującej  wiedzę  na  temat  wyrobów  zawierających 

azbest.  Należy uświadomić mieszkańcom jakie zagrożenia zdrowia związane są z 

samodzielnym demontażem pokryć dachowych i składowaniem „na dziko” odpadów 

zawierających ten związek. Drugi to zapewnienie jak największej liczbie właścicieli 

nieruchomości  możliwości  sfinansowania  demontażu  i  utylizacji   wyrobów 

zawierających  azbest.  W  związku  z  powyższym  konieczna  jest  baza  danych  i 

rokroczna aktualizacja danych dotyczących wyrobów zawierających azbest. W ślad 

za  tym  działaniem  niezbędny  jest  monitoring  terenów,  na  których  mogą  być 

porzucane wyroby. 

Wyroby  azbestowe  mogą  być  utylizowane  na  specjalnie  przygotowanych 

składowiskach.  Poniżej  przedstawiona  jest  lista  składowisk  odpadów 

niebezpiecznych na terenie kraju. 

Województwo Składowiska
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dolnośląskie

1. Składowisko Odpadów Stałych Polowice, KGHM 
Polska Miedź SA Oddział Huta Miedzi Legnica 
Legnica, ul. Złotoryjska 194 (na potrzeby zakładu) 
2. Składowisko Odpadów Przemysłowych, Wałbrzych 
ul.Górnicza 1, zarządzane przez Mo BRUK Korzenna 
214, pow. nowosądecki 
3. Składowisko odpadów przemysłowych w 
Biechowie, KGHM Polska Miedź SA Oddział Huta 
Miedzi Głogów Żukowice, ul. Żukowicka 1 (na 
potrzeby zakładu) 
4. Składowisko Dolnośląskiej Korporacji 
Ekologicznej w Oławie ul. Polna 1, Dolnośląska 
Korporacja Ekologiczna Sp. z o.o. Oława ul. 3 Maja 26 
(azbest składowany jest po przekształceniu w procesie 
zestalania pod kodem 19 03 06)

kujawsko-pomorskie

1. Składowisko odpadów przy ul. Lisiej, Zakłady 
Chemiczne „ZACHEM”, Bydgoszcz ul. Wojska 
Polskiego 65 (na potrzeby zakładu) 
2. Zakładowe składowisko odpadów przemysłowych 
Anwil S.A., Włocławek ul. Toruńska 2 (na potrzeby 
zakładu) 

lubuskie
1. Składowisko odpadów w Chróściku, ul. 
Małyszyńska 180 Gorzów Wlkp., zarządzane przez 
Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o Gorzów Wlkp. ul. 
Teatralna 49 

łódzkie

1. Składowisko odpadów przemysłowych w Zgierzu, 
ul. Miroszewska 54, zarządzane przez EKO-BORUTA 
sp. z o.o. , Zgierz ul. A. Struga 10 
2. Mokre składowisko popiołu i żużla Bagno-Lubień 
Elektrownia Bełchatów S.A., Kleszczów (na potrzeby 
zakładu)

małopolskie

1. Składowisko odpadów niebezpiecznych w 
Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 46 
2. Składowisko odpadów za rz. Białą w Tarnowie, 
Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. ul. 
Kwiatkowskiego 8 
3. Składowisko komunalne w Ujkowie Starym pow. 
olkuski, Zakład Gospodarki Komunalnej BOLESŁAW 
Sp. z o.o. Bolesław, ul. Osadowa 

mazowieckie 1. Składowisko odpadów komunalnych w Rachocinie, 
Miasto Sierpc ul. Traugutta 32 

podkarpackie 1. Składowisko odpadów komunalnych w Młynach 
pow. jarosławski, Zakład Gospodarki Komunalnej 
Gminy Radymno z/s w Skołoszowie 341 

pomorskie 1. Zakład Utylizacyjny Gdańsk Szadółki ul. 
Jabłoniowa 55 

śląskie 1. Składowisko odpadów w Knurowie ul. Szybowa, 
zarządzane przez PPHU KOMART sp. z o.o., Knurów 
ul. Szpitalna 7 
2. Składowisko odpadów komunalnych w 
Świętochłowicach, MPGK sp. z o.o. Świętochłowice 
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ul. Łagiewnicka 7641-608 
3. Składowisko odpadów niebezpiecznych i 
obojętnych w Dąbrowie Górniczej ul. Koksownicza 1, 
Zakłady Koksownicze Przyjaźń 

warmińsko-
mazurskie

1. Zakład Utylizacji Odpadów w Elblągu, ul. 
Mazurska 42, 

wielkopolskie

1. Składowisko odpadów niebezpiecznych i innych 
niż niebezpieczne Pasieka gm. Trzemeszno, zarządzane 
przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-
Usługowe IZOPOLS.A. Trzemeszno ul. Gnieźnieńska 
4 
2. Składowisko odpadów niebezpiecznych w Koninie 
ul. Sulańska 11 
3. Składowisko odpadów w Goraninie pow. koniński, 
zarządzane przez Przedsiębiortwo Gospodarki 
Odpadami EKOSERWIS s.c. Wołomin ul. Partyzantów 
38 

zachodnio-pomorskie

1. Składowisko odpadów w m. Dalsze 36 gm. 
Myślibórz, zarządzane przez EKO-MYŚL Sp.z o.o. w 
Myśliborzu, ul. 1-go Maja 19 
2. Składowisko odpadów w Sianowie, zarządzane 
przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 
o.o. w Koszalinie, ul. Rzeczna 14 
3. Składowisko odpadów w Marianowie ul. Jeziorna 
15, zarządzane przez Przedsiębiorstwo EKOMAR 
Spółka z o.o. (azbest składowany jest po 
przekształceniu w procesie zestalania pod kodem 19 03 
06) 

Źródło: www.e-azbest.pl

Wyroby  zawierające  azbest  mogą  być  demontowane  wyłącznie  przez  firmy 

specjalistyczne  posiadające  stosowne  uprawnienia  i  sprzęt,  a  także  zezwolenia 

prowadzenia działalności na terenie powiatu. 

Firmy zbierające odpady niebezpieczne powstające podczas remontów lub demontaży

elementów zawierających azbest na terenie powiatu hajnowskiego.

1 REMBUD  Piotr  Tomanek,  Kuriany  88,  15-513  Białystok,  Tel.  0 600 

547 634, fax. (085) 66 26 42,

2 PHU  „Centrum"  Krzysztof  Wojciechowski,  ul.  Lipowa  20/22,  15-427 

Białystok, Tel. 0 502 778 513,

3 PHU „Zmora",  Jarosław Emil Komoda,  ul. Gajowa 57/56,  15-794 Białystok, 

Tel. 0 501 738 209,

4 PUH WITMAN Usługi Transportowe Przemysław Witowski, Ul. Palmowa 18 

m 58, 17-795 Białystok Te. (085) 653 62 09,

5 „Czyścioch" Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo-Handlowe, 
12
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Tel. (048085) 742 40 89, 742 51 63, 

6 Przedsiębiorstwo  Budowlane  „DECKER"  ,  Czesław  Frąckowiak,  ul. 

Kraszewskiego 8/28, 16-001 Kleosin, I Oddział, 17-210 Narew, ul. Bielska 37, 

Tel. (085) 66 31 467,   tel. kom.: 502 584 270,

7 FAGRO  DACH,  Marek  Faszczewski,  Mariusz  Grodzki,  Księżyno,  ul. 

Mazowiecka 35, 16-001 Kleosin, Tel/fax (085) 747 44 99, 

8 „AMBROŻY" Sp. J. Zakład remontowo-budowlany ,ul. Meissnera 1/3 lok. 222 ,03-

982 Warszawa Biuro: 00-264 Warszawa, ul. Piekarska 20 Tel/fax83107 64,

9 Zakład remontowo-budowlany  Oczyszczanie Miasta i Dróg  Mirosław Maciejczyk, 

Łazy Małe 1, 16-080 Tykocin, Tel. 0 606 332 013,

10 Zakład Usługowy Blacharsko-Murarski  Andrzej  Boguszewski,  Czarna  Średnia 

102, 17-315 Grodzisk, Tel. 656 83 10,

11 „ALBEKO" Sieger Sp. J. , 87-510 Kotowy, gm. Skrwilno, Tel/fax (054) 280 02 88,

12 Transport-Metalurgia Sp. z o.o. ,ul. Reymonta 62, 97-500 Radomsko, Tel. (044) 

685 41 35, fax. (044) 685 42 90,

13 „GAJAWTP.P.H.U.  Gabriel  Rogut,  ul.Odyńca24,  93-150 Łódź,  Tel. 0 501 

028 153,  fax (042) 668 43 70,

14 Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Budowlanych „WOD-BUD" Sp. z o.o, ul. 

Piłsudskiego 14, 

       23-200 Kraśnik, Tel. (081) 825 26 05, fax 825 24 76,

15 Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego MJ Sp. z o.o., ul. Graniczna 6, 05-816 

Michałowce-Reguły, Adres do korespondencji: Chlebnia 48, 05-825 Grodzisk 

Mazowiecki, Tel/fax (22)724 32 39, 724 15 78

W  niniejszym  opracowaniu,  w  celu  określenia  zakresu  działań  oraz 

przewidywanych kosztów dokonano szacunkowych obliczeń opierając się na danych 

uzyskanych z ankiet składanych przez osoby fizyczne. Dla wytypowanej w trakcie 

spisu z natury,  liczby posesji  na terenie  których znajdują się wyroby zawierające 

azbest  w  ilości  1837  Mg.  Wyroby  te  powinny  być  zdemontowane  i 

przetransportowane  do utylizacji.  Program nie  uwzględnia  wyrobów azbestowych 

będących  na  stanie  podmiotów  gospodarczych,  placówek  oświatowych  i 

kulturalnych  i  innych  przedsiębiorstw  ponieważ  podmioty  te  składają  informacje 

bezpośrednio  wojewodzie.  Z  tego  też  powodu,  pierwszym  etapem  realizacji 

niniejszego programu, jest przeprowadzenie inwentaryzacji  wyrobów azbestowych 

na  terenie  całego  miasta  Hajnówka,  a  następnie  weryfikacja  ilości  i  szacowanie 

kosztów .
13



Nadrzędnym  długoterminowym  celem  Program  usuwania  wyrobów 

zawierających  azbest  jest  wyeliminowanie  negatywnych  skutków  zdrowotnych  u 

mieszkańców Hajnówki spowodowanych azbestem. Osiągnięcie tego celu związane 

jest  z  bezpiecznym  usunięciem  wszystkich  wyrobów  zawierających  azbest 

znajdujących się na terenie miasta. Proces usuwania wyrobów zawierających azbest, 

zgodnie z zapisami krajowego „Programu”, powinien być zakończony do 2032 roku. 

Zaproponowana  przez  Gminę  forma  dofinansowania  dla  właścicieli  obiektów  i 

urządzeń zawierających azbest, stawia jako warunek pomocy, spełnienie wszystkich 

wymogów formalnych dotyczących informowania tych wyrobach oraz prowadzenia 

prac związanych z usuwaniem azbestu przez firmy specjalistyczne. Upowszechnienie 

programu będzie skutkowało podnoszeniem świadomości  społeczności  lokalnej  w 

zakresie  zagrożeń  zawiązanych  z  eksploatacją  azbestu.  Przewiduje  się,  że  w 

następnych  latach  będzie  wpływać  znacznie  więcej  zgłoszeń  o  miejscach 

występowania azbestu. Pozwoli to lepiej poznać potrzeby i precyzyjnie zaplanować 

środki niezbędne do realizacji programu. 
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