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1.  Wprowadzenie 

Od maja 2002 roku realizowany był w Polsce, przyjęty przez Radę Ministrów „Program 

usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”. 

Dokument powstał w wyniku przyjęcia przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej rezolucji                         

w sprawie programu wycofania azbestu z gospodarki (Monitor Polski Nr 38, poz. 373) 

oraz ustawy z dnia 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wyrobów 

zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 z późn. zm.). W dniu 14 lipca 2009 

roku Rada Ministrów Przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego 

pn. „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. 
 

Podstawowym celem Programu jest: 

− usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zabierających azbest, 

− minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością 

azbestu na terytorium kraju, 

− likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. 
 

Gmina Lelów, w myśl obowiązujących przepisów, podjęła z dniem 26 października 

2012 roku uchwałę nr XXIX/198/2012 Rady Gminy Lelów w sprawie „Programu 

usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lelów na lata 2012-2032”. 

Ponadto zostało podpisane zarządzenie nr 62/2015 Wójta Gminy Lelów z dnia 9 

czerwca 2015 r. w sprawie aktualizacji inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających 

azbest ujętych w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest                     

z terenu Gminy Lelów na lata 2012-2032”, przyjętego Uchwałą Nr XXIX/198/2012                   

z dnia 26 października 2012 roku. Dodatkowo od 2016 roku aktualizacja ww. 

inwentaryzacji jest dokonywana samodzielnie na stanowisku ds. ochrony środowiska. 

2.  Cel przygotowania sprawozdania 

Celem sprawozdania jest ocena realizacji „Programu usuwania wyrobów 

zawierających azbest z terenu gminy Lelów na lata 2012-2032” przyjętego uchwałą               

nr XXIX/198/2012 Rady Gminy Lelów z dnia 26 października 2012 roku. Ocena ta 

odnosi się do postępów w realizacji zadań związanych z eliminacją wyrobów 

zawierających azbest z terenu gminy Lelów w 2021 roku. 

3.  Podstawa wykonania sprawozdania 

1)   Uchwała nr XXIX/198/2012 Rady Gminy Lelów z dnia 26 października 2012 

roku w sprawie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu 

gminy Lelów na lata 2012-2032”. 

2)   Porozumienie Nr IV/209/P/15095/2020/DIW/12 z dnia 14 czerwca 2012 roku                              

z Ministrem Gospodarki dotyczące realizacji zadań przyjętych w „Programie 

usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lelów na lata 2012-

2032”. 

3)   Coroczna aktualizacja inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest 
ujętych w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest  
z terenu Gminy Lelów na lata 2012-2032”, przyjętego Uchwałą                                   
Nr XXIX/198/2012 z dnia 26 października 2012 roku dokonywana samodzielnie 
na stanowisku ds. ochrony środowiska. 
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4)   Uchwała Nr XLI/347/2018 Rady Gminy Lelów z dnia 27 lutego 2018 r.  

w sprawie przyjęcia "Zasad i trybu finansowania usuwania wyrobów 

zawierających azbest z terenu gminy Lelów". 

5)   Uchwała Nr XXX/207/2021 Rady Gminy Lelów z dnia 25 lutego 2021 r.                       

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Zasad i trybu finansowania 

usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lelów" 

4.  Ilość zutylizowanych wyrobów zawierających azbest w 2021roku 

Gmina Lelów w 2021 roku wystąpiła z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o dofinansowanie 

zadania polegającego na demontażu, zbiórce, transporcie i utylizacji pokryć 

dachowych pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych 

zawierających azbest stanowiących własność osób fizycznych. W wyniku tego 

zadania zostało: 

− zdemontowanych, przetransportowanych i zutylizowanych 30,050 Mg 

odpadów zawierających azbest (łączna zutylizowana powierzchnia pokryć 

dachowych zawierających azbest  1 477m2); 

− zebranych, przetransportowanych i unieszkodliwionych 69,150 Mg odpadów 

zawierających azbest. 

W rozrachunku końcowym w roku 2021 usunięto wyroby zawierające azbest 

łącznie z 38 nieruchomości o łącznej wadze 99,200 Mg, zgodnie z poniższym 

wykazem: 
 

Tabela Nr 1 - Wykaz ilościowy usuniętego azbestu w trakcie realizacji zadania pod 

względem miejscowości, w których została przeprowadzona utylizacja azbestu – 2021 rok 
 

Lp. Miejscowość 

Liczba nieruchomości,                        

z których zostało wykonane 

zadanie w zakresie 

Łączna ilość 

usuniętego azbestu 

demontażu, 

transportu i 

utylizacji 

azbestu 

odbioru i 

utylizacji 

azbestu 

m2 Mg 

1 Biała Wielka 1 posesja 3 posesje 456  7,200 

2 Celiny 1 posesja 1 posesja 188 3,750 

3 Drochlin - 3 posesje 530 12,700 

4 Gródek - 1 posesja 54 1,600 

5 
Lelów  

i Zbyczyce 
2 posesje 6 posesji 751 16,700 

6 Lgota Błotna 1 posesja - 220 5,100 

7 Mełchów - 1 posesja 200 4,300 

8 Nakło 1 posesja 6 posesje 864 15,500 

9 Paulinów 1 posesja - 180 4,000 
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10 Podlesie 1 posesja 2 posesje 470 7,700 

11 Skrajniwa 1 posesja - 130 1,900 

12 Staromieście - 1 posesja 200 4,700 

13 Ślęzany - 2 posesje 320 4,900 

14 Turzyn 2 posesje 1 posesja 553 9,150 

RAZEM 11 posesji 27 posesje 5 116 99,200 

5.  Środki finansowe 

Gmina Lelów wystąpiła z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o dofinansowanie zadania pod 

nazwą „Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest                

z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lelów –  

2021 r.” Maksymalna kwota dotacji ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW mogła 

wynosić: 

a. łącznie nie więcej niż 800 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na 
zadanie składają się: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie 
odpadu, w tym ze środków NFOŚiGW nie więcej niż 350 zł/Mg odpadu 
zawierającego azbest; 

b. łącznie nie więcej niż 600 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na 
zadanie składają się: zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu, w tym ze 
środków NFOŚiGW nie więcej niż 300 zł/Mg odpadu zawierającego azbest 

c. udział środków udostępnionych w formie dotacji przez NFOŚiGW może 
wynosić do 50 % kwoty dofinansowania. 

Gmina Lelów uzyskała dofinansowanie w wysokości 52 137,00 zł (WFOŚiGW  

w Katowicach – 26 068,50 zł, NFOŚiGW – 26 068,50 zł), co stanowiło 100% 

kosztów realizacji zadania.  

6. Podsumowanie 

Jak wynika z zapisów „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest                       

z terenu gminy Lelów na lata 2012-2032” na Gminie ciąży obowiązek corocznego 

tworzenia i przedkładania Radzie Gminy Lelów sprawozdań z realizacji „Programu 

(…)”. 

Przed przystąpieniem do realizacji w 2021 roku działań związanych                                  

z unieszkodliwieniem wyrobów azbestowych znajdujących się na terenie naszej 

Gminy, z inwentaryzacji wynikało, że na terenie Gminy znajduje się 3 192,461 Mg 

wyrobów azbestowych. Jednak ze składanych wniosków mieszkańców okazało 

się, że ta ilość jest większa i wynosi 3 217,625 Mg. Dokonana aktualizacja 

inwentaryzacji pozwoliła ustalić, że mieszkańcy na własną rękę często prowadzili 

prace rozbiórkowe azbestu i składowali je na paletach, a następnie foliowali.  

W wyniku podjętych działań w okresie sprawozdawczym zutylizowano 99,200 Mg, 

a do likwidacji z terenu Gminy Lelów zgodnie z tą aktualizacją pozostało 

szacunkowo  3 118,425 Mg przedmiotowego odpadu. 

.  

 

 


