
Załącznik do uchwały nr VIII/44/2011 Rady Gminy Bejsce
z dnia 16 sierpnia 2011 roku

Program

usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających 

azbest w Gminie Bejsce

na lata 2011-2032

REFERAT BUDOWNICTWA, INWESTYCJI, DROGOWNICTWA 
I ROLNICTWA

sierpień 2011



SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie.………………..…………………………...….......................................3

2. Cel programu …………………………………………………………………………..4

3. Umocowania prawne …………………………………………………………………..4

4. Krótka charakterystyka materiałów z grupy azbestów oraz ich szkodliwość na 

organizm człowieka …………………………………………………………………...7

5. Obowiązki Gminy i mieszkańców dotyczące usuwania azbestu ……………………...7 

6. Założenia Programu ………………………………………………………………….13

7. Lokalizacja Programu………………………………………………………………...14

8. Uczestnicy Programu…………………………………………………………………15

9. Oszacowana ilość i rozmieszczenie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy 

Bejsce…………………………………………………………………………………16

10. Harmonogram realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających 

azbest na terenie Gminy Bejsce ……………………………………………………...21

11. Wykaz firm posiadających uprawnienia w zakresie usuwania eternitu na terenie 

Powiatu Kieleckiego …………………………………………………………………22

12. Wykaz załączników…………………………………………………………………..30

2



1. Wprowadzenie.
Podstawowym celem „Programu”  jest  usunięcie  azbestu  i  wyrobów  zawierających 

azbest  z  terenu  Gminy  Bejsce,  a  przez  to  wyeliminowanie  szkodliwego  wpływu 

i niebezpiecznych dla zdrowia skutków działania azbestu. Osiągając ten cel Gmina wypełni 

zobowiązanie, jakie Polska złożyła Unii Europejskiej, deklarując oczyszczenie terenu państwa 

z azbestu i wyrobów go zawierających do 2032 roku. Gmina Bejsce zakłada usunięcie azbestu 

i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta do 2032 roku.

Program zakłada realizację następujących zadań:

1.Inwentaryzacja i utworzenie bazy danych o lokalizacji istniejących wyrobów zawierających 

azbest.

2.Opracowanie mapy zagrożeń działania azbestu.

3.Edukacja  mieszkańców  w  zakresie  szkodliwości  azbestu,  obowiązków  dotyczących 

postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz sposobów bezpiecznego ich usuwania 

oraz unieszkodliwiania.

4.Mobilizowanie właścicieli budynków do usunięcia wyrobów zawierających azbest poprzez 

system pomocy edukacyjnej i finansowej.

5.Odbiór  odpadów  azbestowych  z  nieruchomości  osób  fizycznych,  wspólnot 

mieszkaniowych, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i innych.

6.Podjęcie  działań  w kierunku pozyskania  funduszy ze źródeł  zewnętrznych  na realizację 

Programu.

7. Przeznaczenie części środków finansowych z budżetu Gminy na realizację Programu.

8.Pomoc  w  poszukiwaniu  źródeł  finansowania  osobom  fizycznym,  wspólnotom 

mieszkaniowym,  innym  właścicielom  zasobów  mieszkaniowych  i  przedsiębiorcom 

na wymianę pokryć dachowych i elewacji z azbestu.

9.Usunięcie wyrobów zawierających azbest z obiektów oświatowych, użyteczności publicznej 

i innych będących własnością Gminy.

10.Eliminacja  możliwości  powstawania  „dzikich”  wysypisk  z  odpadami  zawierającymi 

azbest.

11.Oczyszczenie terenów wiejskich i innych terenów publicznych z odpadów azbestowych.

12.Bieżący monitoring realizacji Programu i okresowe raportowanie jego realizacji władzom 

samorządowym oraz mieszkańcom.

13.Okresowa weryfikacja i aktualizacja Programu.
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2. Cel programu.

Najważniejszym celem „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu 

Gminy  Bejsce  na  lata  2011-2032”  jest  bezpieczne  dla  zdrowia  ludzi  usunięcie  wyrobów 

zawierających azbest,  jak również składowanie ich w odpowiednio wyznaczonych do celu 

miejscach, w sposób wyeliminowania ich negatywnego działania na organizm ludzki.

Bardzo  ważnym  aspektem  jest  również  wdrożenie  prac  mających  na  celu 

zlikwidowanie destrukcyjnego oddziaływania azbestu na środowisko.

Proces  ten  będzie  się  odbywał  na  zasadzie  sukcesywnego  usuwania  materiałów 

zawierających azbest z terenu gminy.

3. Umocowania prawne.

3.1 Ustawy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 

późn.  zm.).  W  przypadku  występowania  azbestu  (Art.  30  ust.  3)  właściwy  organ  może 

nałożyć  w  drodze  decyzji,  obowiązek  uzyskania  pozwolenia  na  wykonanie  określonego 

obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia,  o którym mowa w ust. 

l w/w artykułu, jeśli ich realizacja m.in. może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, 

pogorszenie stanu środowiska bądź pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych.

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

(tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, z późn. zm.) zakazuje wprowadzania na polski obszar celny 

azbestu,  wyrobów  zawierających  azbest,  produkcji  wyrobów  zawierających azbest  oraz 

obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi ten surowiec. Zgodnie z ustawą produkcja płyt 

azbestowo-cementowych została zakończona we wszystkich zakładach do 28 września 1998 

r., a z dniem 28 marca 1999 r. nastąpił zakaz obrotu tymi płytami. Do wyjątków należy azbest 

i wyroby zawierające azbest dopuszczone do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar 

celny spośród wyrobów określonych  w załączniku nr l  do ustawy.  Wykaz tych  wyrobów 

określa corocznie Minister właściwy do spraw gospodarki w drodze rozporządzenia. Ustawa 

reguluje  również  zagadnienia  związane  z  opieką  zdrowotną pracowników,  którzy  mieli 

kontakt z azbestem.

3.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.) art. l

ust. l ustawy określa zasady postępowania z odpadami, w sposób zapewniający ochronę Życia
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i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą  zrównoważonego rozwoju, a w 

szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów i ich negatywnego oddziaływania 

na  środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Ustawa określa obowiązki 

wytwórców  i  posiadaczy  odpadów,  w  tym  m.in.  odpadów  niebezpiecznych,  reguluje 

postępowanie  w  zakresie  zbierania,  transportu,  odzysku  i  unieszkodliwiania,  w  tym 

składowania odpadów, a także wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące składowisk 

odpadów.

4. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie zmiany ustawy o odpadach oraz niektórych

innych ustaw (Dz. U. Nr 175, poz. 1458).

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, 

z późn.  zm.).  ustawa określa zasady ochrony  środowiska oraz warunki korzystania  z jego 

zasobów,  z  uwzględnieniem  wymagań  zrównoważonego  rozwoju.  Reguluje  m.in. 

opracowanie  programów  ochrony  środowiska,  prowadzenie  państwowego  monitoringu 

środowiska, postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko, ochronę powietrza 

przed zanieczyszczeniem i  sposób postępowania z  substancjami  stwarzającymi  szczególne 

zagrożenie dla środowiska, ochronę powierzchni ziemi, przeciwdziałania zanieczyszczeniom 

w  tym:  konieczność  oznaczenia  instalacji  lub  urządzeń,  w  których  był  lub  jest 

wykorzystywany azbest oraz miejsc, w których on się znajduje, konieczność dokumentowania 

informacji dotyczącej m.in. występowania azbestu.

6. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, 

ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085, z późn. zm.) 

reguluje sposób postępowania oraz obowiązki podmiotów określanych ustawą. Art. 54 ustawy 

odnosi się do odpowiednich zapisów ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania 

wyrobów zawierających azbest. Ustawa udziela delegacji ministrowi właściwemu do spraw 

gospodarki, do określenia w drodze rozporządzenia w porozumieniu z ministrem właściwym 

do  spraw  wewnętrznych,  ministrem  właściwym  do  spraw  transportu  oraz ministrem 

właściwym  do  spraw  środowiska  -  sposobów  i  warunków  bezpiecznego użytkowania 

i usuwania wyrobów zawierających azbest.

9.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).
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3.2 Rozporządzenia:

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

odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) zamieszcza rodzaje odpadów zawierających azbest na 

liście odpadów niebezpiecznych.

2. Rozporządzenie Ministra  Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów 

dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 152, poz. 1736).

3.  Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  10  września  2002  r.  zmieniające 

rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 161, poz.1335).

4.  Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  9  października  2002  r.  w  sprawie 

sposobu  przedkładania  wojewodzie  informacji  o  rodzaju,  ilości  i  miejscach 

występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr

175, poz. 1439).

5.  Rozporządzenie  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. Nr 192, poz. 1876).

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

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

zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649).

7. 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).

8.  Rozporządzenie  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. Nr 192, poz. 1876).

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

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

zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649).

10.  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  i  Pracy  z  dnia  14  października  2005  r.  w 

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).
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4.  Krótka  charakterystyka  materiałów  z  grupy  azbestów  oraz   ich 
szkodliwość na organizm człowieka. 

Azbest  to  minerał  nieorganiczny,  posiadający  budowę  włóknistą,  składającą  się 

z chemicznie uwodnionych krzemianów wapnia, żelaza, wapnia oraz sodu. Włókna azbestu 

są  wiązkami  zbudowanymi  w  większości  z  włókienek  elementarnych,  których  liczba 

przekracza  kilkadziesiąt  tysięcy.  W wiązkach  tych  występują  pojedyncze  kryształy,  które 

są  ze  sobą  zespolone  za  pomocą  węglanu  wapnia.  Stosowany  był  przede  wszystkim 

ze  względu  na  swoje  właściwości,  czyli  niepalność,  odporność  na  czynniki  chemiczne, 

wysoką wytrzymałość mechaniczną i łatwość łączenia się z innymi materiałami.

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

wyrobów  zawierających  azbest  (łamanie,  kruszenie,  cięcie,  szlifowanie  itp.).  Wówczas 

uwalniane  są  do  powietrza  włókna  azbestu,  które  mogą  zostać  przeniesione  przez  układ 

oddechowy do płuc.  Istotne  znaczenie  dla  wielkości  poziomu zanieczyszczenia  powietrza 

włóknami azbestu,  jakie powstają np. podczas prac demontażowych,  ma zasada obniżania 

emisji  pylenia:  przez  nawilżanie  wyrobu  przed  oraz  w  trakcie  demontażu,  zaniechanie 

w  miarę  możności  obróbki  i  destrukcji  mechanicznej  demontowanego  wyrobu,  nie 

posługiwanie  się  narzędziami  napędzanymi  elektrycznie  takimi,  jak  piły,  wiertarki, 

wyzwalającymi  znaczną  emisję,  ale  narzędziami  ręcznymi  -  najlepiej  wolnoobrotowymi 

o specjalnie wyprofilowanych ostrzach,  zaopatrzonych w odsysanie pyłu i przeznaczonych 

dla  obróbki  wyrobów azbestowych.  Podczas  prac  wymagana  jest  staranność  i  dokładność 

wszelkich czynności, wykonywanie ich według z góry przygotowanego planu.

5. Obowiązki Gminy i mieszkańców dotyczące usuwania azbestu.

Jeżeli chodzi o usuwanie azbestu polskie prawodawstwo jasno określa wymagania 

dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest. Obowiązki te dotyczą 

zarówno organów administracji samorządowych, właścicieli i zarządców nieruchomości oraz 

wykonawców  prac  polegających  na  zabezpieczeniu  oraz  usuwaniu  materiałów 

niebezpiecznych.

Obowiązki te przedstawiają się następująco:

7



5.1 Obowiązki gminy.

- opracowanie, przyjęcie i aktualizacja programu usuwania azbestu z terenu gminy,

-  gromadzenie informacji  przekazywanych przez osoby fizyczne (  właścicieli  i  zarządców 

nieruchomości) o produktach azbestowych i miejscu ich wykorzystywania,

-  przedkładanie  marszałkowi  województwa  informacji  o  rodzaju,  ilości  i  miejscach 

występowania substancji szczególnie niebezpiecznych dla środowiska, w tym azbestu.

- zatwierdzenie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

5.2  Obowiązki  i  postępowanie  właścicieli  i  zarządców  przy  użytkowaniu  obiektów  i 

terenów z wyrobami zawierającymi azbest.

Do głównych obowiązków właścicieli i zarządców przy użytkowaniu obiektów i terenów z 

wyrobami zawierającymi azbest należą:

1. Przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest,

2.  Sporządzenie  „Oceny  stanu  i  możliwości  bezpiecznego  użytkowania  wyrobów 

zawierających azbest”,

3.  Opracowanie  i  udostępnienie  instrukcji  bezpiecznego  postępowania  i  użytkowania 

pomieszczenia z wyrobami zawierającymi azbest,

4.  Oznakowanie  pomieszczeń,  gdzie  znajdują  się  urządzenia  lub  instalacje  z  wyrobami 

zawierającymi azbest,

5. Opracowanie corocznego planu kontroli jakości powietrza dla pomieszczeń zawierających 

azbest,

6. Zaznaczenie na planach sytuacyjnych terenu miejsc z wyrobami zawierającymi azbest. 

5.3  Obowiązki  i  postępowanie  właścicieli  i  zarządców,  przy  usuwaniu  wyrobów 

zawierających azbest z obiektów lub terenów.

Do głównych obowiązków właścicieli i zarządców przy usuwaniu wyrobów zawierających 

azbest z obiektów lub terenów należą:

1.  Identyfikacja  azbestu  w  wyrobach  przeznaczonych  do  usunięcia  przez  uprawnione 

laboratorium,

2. Zgłoszenie prac związanych z zabezpieczeniem lub usunięciem wyrobów zawierających 

azbest do odpowiedniego organu administracji,

3. Uzyskanie od wykonawcy prac świadectwa czystości powietrza po wykonaniu robót oraz 

jego przechowywanie przez minimum 5 lat.
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5.4  Obowiązki  podmiotów  gospodarczych  zajmujących  się  usuwaniem  materiałów 

zawierających  azbest,  postępowanie  przy  pracach  przygotowawczych  do  usuwania 

wyrobów zawierających azbest.

Podmiot gospodarczy wykonujący pracę na zlecenie związane z zabezpieczeniem wyrobów 

zawierających azbest  lub ich usuwaniem musi spełniać prawnie określone wymagania.  Do 

obowiązków  podmiotów  gospodarczych  zajmujących  się  usuwaniem  materiałów 

zawierających azbest należy:

1. Uzyskać stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami, tj.: 

- w przypadku gdy ilość wytwarzanych odpadów przekracza 0,1 Mg rocznie,

uzyskać  od  odpowiedniego  organu  administracji  decyzję  zatwierdzającą  plan  gospodarki 

odpadami niebezpiecznymi,

- w przypadku gdy ilość wytwarzanych odpadów nie przekracza 0,1 Mg rocznie, przedłożyć 

odpowiedniemu  organowi  administracji  informację  o  sposobie  zagospodarowania 

wytworzonych odpadów.

2. Przeszkolić zatrudnionych pracowników.

-  właściciel  lub  zarządzający  firmą  chcącą  wykonywać  prace  związane  z  usuwaniem lub 

zabezpieczaniem materiałów zawierających azbest zobowiązany jest do przeszkolenia przez 

uprawnioną  instytucję  zatrudnianych  pracowników  z  zakresu  BHP  oraz  w  zakresie 

przestrzegania  procedur  dotyczących  bezpiecznego  postępowania  z  materiałami 

zawierającymi azbest.

3. Opracować szczegółowy plan prac.

-  plan  prac  powinien  spełniać  obowiązujące  wymogi  prawne,  a  w szczególności  wymogi 

przedstawione w rozporządzeniu ministra  gospodarki,  pracy i polityki  społecznej  z dnia 2 

kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania 

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

4. Posiadać niezbędne wyposażenie techniczne.

5. Zgłosić prace budowlane.

-  przed  przystąpieniem  do  prac,  wykonawca  jest  zobligowany  do  zgłoszenia  tego  faktu 

właściwemu organowi nadzoru budowlanego, a także właściwemu okręgowemu inspektorowi 

pracy. Obowiązkiem wykonawcy usuwania wyrobów zawierających azbest jest odpowiednie

przygotowanie  miejsca  prowadzonych  prac.  Przed  rozpoczęciem  właściwych  prac 

demontażowych wykonawca zobowiązany jest do:
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-  odizolowania  obszaru  wykonywanych  prac  od  otoczenia  poprzez  zastosowanie 

odpowiednich osłon zabezpieczających przenikanie azbestu do środowiska,

- ogrodzenia terenu prowadzonych prac stosując odpowiednie osłony,

-  oznaczenia  terenu  wykonywanych  prac  tablicami  informacyjnymi  ostrzegającymi  przed 

zagrożeniem związanym z azbestem – tablice te powinny zawierać ostrzeżenie  w postaci: 

„Uwaga ! Zagrożenie azbestem” oraz „Wstęp wzbroniony”.

-  w  przypadku  wykonywania  prac  elewacyjnych  powinny  być  zastosowane  kurtyny 

zasłaniające fasadę obiektu.

W celu zminimalizowania emisji azbestu do środowiska oraz zmniejszenia zapylenia podczas 

właściwych  prac  związanych  z  usuwaniem wyrobów  zawierających  azbest  należy  podjąć 

następujące działania:

- nawilżenie wodą oraz utrzymywanie w stanie wilgotnym wyrobów zawierających azbest 

przed ich usunięciem, a także przez cały czas wykonywanych prac,

- unikanie destrukcji i uszkodzeń usuwanych elementów zawierających azbest,

- jeśli to konieczne, czyli w przypadku przekroczeń dopuszczalnych stężeń pyłu azbestowego 

w miejscu pracy, prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza miejsca pracy,

-  stosowanie  narzędzi  ręcznych  lub  wolnoobrotowych  narzędzi  mechanicznych 

wyposażonych w instalacje odciągające powietrze,

- codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobów i odpadów zawierających azbest oraz 

magazynowanie ich w wyznaczonym, bezpiecznym miejscu.

5.5 Warunki bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest.

Obowiązkiem  wykonawcy  usuwania  wyrobów  zawierających  azbest  jest  odpowiednie 

przygotowanie  miejsca  prowadzonych  prac.  Przed  rozpoczęciem  właściwych  prac 

demontażowych wykonawca zobowiązany jest do:

-  odizolowania  obszaru  wykonywanych  prac  od  otoczenia  poprzez  zastosowanie 

odpowiednich osłon zabezpieczających przenikanie azbestu do środowiska,

- ogrodzenia terenu prowadzonych prac stosując odpowiednie osłony,

-  oznaczenia  terenu  wykonywanych  prac  tablicami  informacyjnymi  ostrzegającymi  przed 

zagrożeniem związanym z azbestem – tablice te powinny zawierać ostrzeżenie  w postaci: 

„Uwaga ! Zagrożenie azbestem” oraz „Wstęp wzbroniony”.

-  w  przypadku  wykonywania  prac  elewacyjnych  powinny  być  zastosowane  kurtyny 

zasłaniające fasadę obiektu.
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W celu zminimalizowania emisji azbestu do środowiska oraz zmniejszenia zapylenia podczas 

właściwych  prac  związanych  z  usuwaniem wyrobów  zawierających  azbest  należy  podjąć 

następujące działania:

- nawilżenie wodą oraz utrzymywanie w stanie wilgotnym wyrobów zawierających azbest 

przed ich usunięciem, a także przez cały czas wykonywanych prac,

- unikanie destrukcji i uszkodzeń usuwanych elementów zawierających azbest,

- jeśli to konieczne, czyli w przypadku przekroczeń dopuszczalnych stężeń pyłu azbestowego 

w miejscu pracy, prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza miejsca pracy,

-  stosowanie  narzędzi  ręcznych  lub  wolnoobrotowych  narzędzi  mechanicznych 

wyposażonych w instalacje odciągające powietrze,

- codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobów i odpadów zawierających azbest oraz 

magazynowanie ich w wyznaczonym, bezpiecznym miejscu.

Zabezpieczanie wyrobów i odpadów zawierających azbest należy przeprowadzić następująco:

- wyroby twarde o gęstości powyżej 1000 kg/m3 należy pakować w folię polietylenową o 

grubości minimum 2 mm,

-  pyły  azbestowe  oraz  wyroby  miękkie  o  gęstości  poniżej  1000  kg/m3  należy  przed 

opakowaniem zestalić przy pomocy cementu,

- opakowania z odpadami powinny zostać szczelnie zamknięte o w trwały sposób 

Po zakończeniu prac demontażowych teren robót oraz jego otoczenie należy doprowadzić do 

porządku.  Wykonywane  prace  porządkowe  należy  wykonywać  stosując  metody 

uniemożliwiające  emisję  pyłu  azbestowego  do  środowiska.  Wykonawca  prac  jest  także 

zobowiązany  do  przedstawienia  zleceniodawcy  pisemnego  oświadczenia  stwierdzającego 

prawidłowość  wykonanych  prac.  W  przypadku  prac  dotyczących  azbestu  miękkiego  lub 

wyrobów  zniszczonych  i  uszkodzonych,  w  pomieszczeniach  oraz  w  przypadku  prac 

obejmujących  usuwanie  krokidolitu  wykonawca  ma  obowiązek  przedstawienia  wyników 

badań powietrza przeprowadzonych przez uprawione do tego laboratorium lub instytucję.

5.6  Transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.

Obowiązek  właściwego  przygotowania  do  transportu  odpadów  zawierających  azbest 

spoczywa  na  wytwórcy  odpadów.  Zgodnie  z  ustawą  o  odpadach  transport  odpadów 

wytworzonych  przez  ich  wytwórcę  nie  wymaga  uzyskania  pozwolenia  na  prowadzenie 

działalności w zakresie transportu odpadów. Posiadacz odpadów, który prowadzi działalność 
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w  zakresie  zbierania  lub  transportu  odpadów  jest  obowiązany  uzyskać  zezwolenie  na 

prowadzenie  działalności,  które  wydawane  jest  przez  starostę  właściwego  ze  względu  na 

miejsce siedzimy i zamieszkania posiadacza odpadów. Zlecający usługę transportu odpadów 

jest  zobowiązany do wskazania  prowadzącemu taką działalność miejsca odbioru odpadów 

oraz posiadacza odpadów, do którego należy dostarczyć te odpady. 

Do  przedsiębiorcy  prowadzącego  działalność  wyłącznie  w  zakresie  ich  transportu  na 

składowisko należy:

- posiadanie karty przekazania odpadu z potwierdzeniem przejęcia odpadu,

- posiadanie dokumentu przewozowego z opisem odpadów niebezpiecznych,

- posiadanie świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu odpadów niebezpiecznych,

- posiadanie przez kierowcę pojazdu zaświadczenia ADR o ukończeniu kursu dla kierowców 

pojazdów przewożących towary niebezpieczne,

- utrzymanie porządku skrzyni ładunkowej pojazdu,

- sprawdzenie stanu opakowań i ich oznakowania odpowiednim znakiem (jak poniżej):

- sprawdzenie umocowania przesyłki z odpadami w pojeździe.

Należy zaznaczyć,  iż przekazanie odpadów zawierających azbest przez wytwórcę odpadów 

innemu  posiadaczowi  odpadów  niebezpiecznych  w  celu  dalszego  transportu  odbywa  się 

zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Środowiska  z  dnia  11  grudnia  2001  roku  z 

zastosowaniem „Karty przekazania odpadu”. Prowadzący działalność w zakresie transportu 

odpadów  niebezpiecznych  zobowiązany  jest  na  wspomnianej  karcie  do  poświadczenia 

wykonania usługi transportowej.

Wykorzystując  kartę  przekazania  odpadów prowadzący  działalność  w zakresie  transportu 

odpadów prowadzi także ilościową i jakościową ewidencję odpadów.

Odpady  zawierające  azbest  transportowane  są  na  składowisko  odpadów niebezpiecznych. 

Następuje tam przekazanie  odpadów posiadaczowi odpadów, czyli  zarządcy składowiska i 

potwierdzenie tej operacji na karcie przekazania odpadu.

5.7  Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.

Jedynym istniejącym sposobem unieszkodliwiania azbestu jest jego składowanie. Wiąże się to 

z zakazem stosowania azbestu w związku z czym nie może on być poddawany odzyskowi czy 

innemu wykorzystaniu. Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach, odpady 

zawierające azbest mogą być składowane na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na 

wydzielonych  częściach  składowisk  odpadów  innych  niż  niebezpieczne.  Zarządzający 
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składowiskiem przyjmując odpady zobowiązany jest do potwierdzenia tego faktu na karcie 

przekazania odpadu. Prace związane bezpośrednio z deponowaniem odpadów zawierających 

azbest  należy  prowadzić  w  sposób  zabezpieczający  przed  emisją  pyłu  azbestowego  do 

powietrza. Podstawowym zadaniem w tym zakresie jest niedopuszczenie do rozszczelnienia 

opakowań foliowych  zawierających  azbest.  Opakowania  z  odpadami  należy zdejmować  z 

pojazdu transportującego odpady przy użyciu urządzeń dźwigowych układając je warstwami.

Zdeponowane odpady azbestowe powinny zostać zabezpieczone dodatkową folią lub warstwą 

gruntu o grubości 5 cm. Niedopuszczalne jest poruszanie się pojazdów mechanicznych po 

powierzchni składowanych odpadów.

Na  terenie  województwa  świętokrzyskiego  znajduje  się  jedno  składowisko  odpadów 

azbestowych  i  jest  to  składowisko  w  gminie  Tuczępy.  Zgodnie  z  wykazem  składowisk 

(źródło: www.bazaazbestowa.pl) podaje się dokładne dane:

Składowisko  odpadów  zawierających  azbest  Dobrów  8,  Tuczępy,  zarządzane  przez 

Środowisko i Innowacje Sp. z o. o..

Składowisko to umiejscowione jest w odległości około 65 km od gminy Bejsce

6. Założenia programu.

Realizacja  Programu  usuwania  azbestu  i  wyrobów  zawierających  azbest  z  terenu  Gminy 

Bejsce będzie procesem długofalowym ograniczonym możliwościami finansowymi zarówno 

samorządu  jak  i  mieszkańców.  Realizacja  programu  będzie  zgodna  z  przyjętym  celem 

i przebiegać będzie w następujących obszarach:

a)  inwentaryzacja i utworzenie bazy danych o lokalizacji istniejących wyrobów

zawierających azbest

Podstawą  dla  opracowania  programu  była  przeprowadzona  inwentaryzacja  wyrobów 

zawierających  azbest  i  utworzenie  bazy  danych  o  ich  lokalizacji.  Inwentaryzację 

przeprowadzona była w oparciu o dane ankietowe z poszczególnych sołectw w 2004 roku. 

Ukazała  ona  ilość  gospodarstw  domowych,  budynków  wielorodzinnych,  obiektów 

przemysłowych, obiektów oświatowych, gdzie stwierdzono występowanie azbestu. Uzyskane 

podczas inwentaryzacji informacje posłużyły utworzeniu bazy danych o nieruchomościach,

na których występują wyroby zawierające azbest.

b) opracowanie mapy zagrożeń działania azbestu
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Mapa  przedstawia  zagrożenia  związane  z   działaniem  azbestu  na  terenie  Gminy  Bejsce 

z zaznaczeniem lokalizacji występowania wyrobów zawierających azbest.

c)  mobilizowanie  właścicieli  budynków  do  usunięcia  wyrobów  zawierających  azbest 

poprzez system pomocy edukacyjnej i finansowej

Działanie realizowane będzie poprzez:

 system edukacji w zakresie szkodliwości i utylizacji wyrobów azbestowych,

 informowanie o potencjalnych źródłach uzyskania dotacji, preferencyjnych kredytów 

i pożyczek na wymianę pokryć dachowych i elewacji z azbestu,

 dofinansowanie  kosztów  usunięcia  azbestu  w  tym:  załadunku  na  terenie 

nieruchomości, transportu i składowania na składowisku odpadów niebezpiecznych,

 bieżąca  aktualizacja  informacji  na  stronie  internetowej  z  przebiegu  realizacji 

Programu,

 udzielanie wszelkich informacji mieszkańcom na temat realizacji Programu.

7. Lokalizacja programu.

Gmina  Bejsce  należy  do  Powiatu  Kazimierza  Wielka  w  województwie 

Świętokrzyskim. Zajmuje powierzchnię 57,7 km2, zamieszkuje w niej 4476 mieszkańców.

W  skład  gminy  wchodzi  16  sołectw:  Bejsce,  Brończyce,  Czyżowice,  Dobiesławice, 

Grodowice,  Kaczkowice,  Kijany,  Królewice,  Morawianki,  Morawiany,  Piotrkowice, 

Prokocice, Sędziszowice, Stojanowice, Uściszowice oraz Zbeltowice.

Największą wsią, a zarazem siedzibą władz gminnych są Bejsce, które pełnią jednocześnie 

funkcję centrum usługowego dla mieszkańców gminy.

Na  jej  terenie  zlokalizowane  są:  Urząd  Gminy,  Urząd  Pocztowy,  Bank,  Gminy  Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 2 Szkoły Podstawowe, Gimnazjum, Gminny Ośrodek Zdrowia, apteka, 

Gminna Biblioteka Publiczna, dwie Lecznice Weterynaryjne oraz Ochotnicza Straż Pożarna.

Gmina  Bejsce położona  jest  w  południowej  części  województwa  Świętokrzyskiego, 

na obszarze Niecki Nidziańskiej, w pobliżu rzeki Nidzicy. Drogi lokalne prowadzące do Kazimierzy 

Wielkiej i Opatowca zapewniają połączenie ze szlakami komunikacyjnymi  wiodącymi do Krakowa, 

Kielc i Sandomierza. 
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Rys.1 Mapa Powiatu Kazimierza Wielka wraz przynależnymi gminami.

Bejsce  są  gminą  rolniczą  i  uprawa  ziemi  jest  głównym  zajęciem jej  mieszkańców.  Brak 

przemysłu  i  dogodny  klimat  sprzyjają  produkcji  zdrowej  żywności  i  rozwojowi  agroturystyki. 

Na  żyznych  glebach  uprawia  się  warzywa  gruntowe,  zboża,  tytoń,  fasolę,  rośliny  okopowe   

i pastewne. Bliskość Krakowa, który zapewnia rynek zbytu płodów rolnych jest atutem dla rozwoju 

przechowalni  i  handlu.  Bejsce  od północy otoczone  są  pasmem wzgórz,  co podkreśla  ich piękne 

położenie. 

8. Uczestnicy Programu.

Program usuwania azbestu na terenie Gminy Bejsce skierowany jest do wszystkich 

właścicieli nieruchomości zlokalizowanych w ww. gminie ze szczególnym uwzględnieniem 

nieruchomości, które pokryte są materiałami niebezpiecznymi w tym zawierających azbest.

Tej  grupie najbardziej  powinno zależeć na jak najszybszym usunięciu i  unieszkodliwieniu 

wyrobów azbestowych ze swojego otoczenia.

Przewiduje  się,  że  zainteresowanie  powyższym  Programem  będzie  wzrastać  stopniowo, 

w miarę prowadzenia edukacji w zakresie zagrożeń związanych z eksploatacją azbestu. 

Realizatorami Programu będą:

- Referat Budownictwa, Inwestycji, Drogownictwa i Rolnictwa Urzędu Gminy w Bejscach,

- radni, 

- sołtysi,

- przewidywani uczestnicy Programu w tym właściciele nieruchomości.
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Na terenie gminy z danych ankietowych obejmujących rok 2011 zlokalizowano 487 

budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych pokrytych eternitem.

 

9.  Oszacowana  ilość  i  rozmieszczenie  wyrobów  zawierających  azbest 

na terenie Gminy Bejsce.

Wyroby zawierające azbest w Gminie Bejsce to głównie eternit typu falistego oraz w 

niewielkiej ilości eternit płaski typu „Karo”.
                    
Tabela 1.   Ilość wyrobów zawierających azbest (eternit) w poszczególnych sołectwach ( płyty faliste)
L.p. Sołectwo Ilość obiektów Razem w [m2] Razem w Mg

1. Bejsce 102 10741,00 161,12

2. Brończyce 22 3185,00 47,77

3. Czyżowice 73 9780,15 146,70

4. Dobiesławice 29 4457,00 66,85

5. Grodowice 49 4571,00 68,57

6. Kaczkowice 22 1992,00 29,88

7. Kijany 22 3363,00 50,45

8. Królewice 60 8783,00 131,75

9. Morawianki 9 1315,00 19,73

10. Morawiany 52 6164,00 92,46

11. Piotrkowice 50 4877,00 73,15

12. Prokocice 25 3164,00 47,46

13. Sędziszowice 33 4969,00 74,54

14. Stojanowice 19 2604,00 39,06

15. Uściszowice 36 4139,50 68,42

16. Zbeltowice 9 486,00 7,29

RAZEM 612 75012,65 1125,20
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Tabela 2.  Ilość wyrobów zawierających azbest (eternit) w poszczególnych sołectwach (Płyty Caro i  
gruz)  

L.p. Miejscowość Płyty CARO
Mg

Gruz
płyty faliste

Mg
1. Bejsce - 2,5
2. Brończyce - -
3. Czyżowice - -
4. Dobiesławice - 4,05
5. Grodowice 2,16 2,10
6. Kaczkowice - -
7. Kijany 0,54 -
8. Królewice - -
9. Morawianki - -
10. Morawiany - -
11. Piotrkowice - -
12. Prokocice 3,0 -
13. Sędziszowice 1,44 3,0
14. Stojanowice - 1,5
15. Uściszowice - 1,5
16. Zbeltowice - 0,15

Razem 7,14 14,8

Budynki użyteczności publicznej oraz pomieszczenia gospodarcze:

1. Budynki byłej Spółdzielni Kołek Rolniczych w Bejscach-1025 m2

2. Budynek gospodarczy przy Domu Pomocy Społecznej w Bejscach- 360 m2

3. Świetlica wiejska w Morawianach – 258 m2

4. Świetlica wiejska w Morawiankach- 160 m2

5. Garaże przy ZGKiM Stojanowice 350 m  2  

2153 m2 = 32,29 [Mg]

Z przedstawionych danych wynika, że na terenie Gminy Bejsce znajduje się:

- ok.  75012,65 m2  wyrobów zawierających azbest, co stanowi ok.  1125,20 Mg odpadów – 

gospodarstwa indywidualne. 

- ok. 2153 m2 co stanowi 32,29 Mg.- budynki użyteczności publicznej 

- ok. 595 m2 dachówki typ Caro co stanowi 7,14 Mg odpadów

- ok. 14,8 Mg gruzu

Do  obliczeń  przyjęto,  że  1  m²  dachówki  falistej  waży  ok.  15  kg  (0,015Mg),  natomiast 

dachówki typ Caro ok. 12 kg (0,012 Mg).

17



Rys. 3 Eternit falisty                                                                                 Rys. 4 Eternit płaski typu „Karo”

Wykres 1. Ilość wyrobów zawierających azbest m2 - gmina Bejsce (gospodarstwa indywidualne) 
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Dla oszacowania prawdopodobnych kosztów przedsięwzięcia (w oparciu o ofertę Firmy Eko 

Busko),  przyjęto następujące koszty wykonania:

- koszt demontażu, transportu i utylizacji materiałów zawierających azbest z terenu Gminy 

Bejsce wynosi 19 zł/m2 (w cenę wliczony jest podatek VAT tj. demontaż 8%, transport 23%, 

utylizacja 8%).

A)  Na  terenie  gminy  zinwentaryzowano  ok.  75012,65 m2 płyt  azbestowo-cementowych 

falistych,  stanowiących  głównie  pokrycia  dachowe  na  budynkach  mieszkalnych  oraz 

budynkach gospodarczych.

Przyjęto, że średnia waga 1m2 płyt azbestowo-cementowych wynosi 15 kg.

Znając powierzchnię pokryć azbestowo-cementowych oraz wagę 1m2 płyty można obliczyć 

wagę wszystkich płyt azbestowych.

75012,65 m2 × 15 kg = 112518,97 kg = do dalszych obliczeń przyjęto 1125,20 Mg
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Podsumowując,  szacunkowy koszt  związany  z  opakowaniem,  transportem oraz  utylizacją 

materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Bejsce będzie się kształtował w granicach 

1425240,35 zł.

75012,65 ×19 zł/m  2  = 1425240,35 zł  

B) Na terenie gminy zinwentaryzowano ok. 595,0 m2 płyt azbestowo-cementowych płaskich 

typ  Caro  ,  stanowiących  głównie  pokrycia  dachowe  na  budynkach  mieszkalnych  oraz 

budynkach gospodarczych.

Przyjęto, że średnia waga 1m2 płyt azbestowo-cementowych wynosi 12 kg

595,0 m2  × 19 zł/m2 = 7140,0 zł

C) Na terenie gminy zinwentaryzowano ok. 2153,0 m2 płyt azbestowo-cementowych falistych 

zlokalizowanych na budynkach użyteczności publicznej co stanowi 32,29 Mg

2153,0 ×19 zł/m2 = 32295,00 zł

Koszty ogółem wynoszą ok. 1464675,35 zł

Kwota  1464675,35 zł podzielona na 22 lata, pozostałych do zakończenia Programu da nam 

66575,15  zł/rok,  które  należy  pozyskać,  by  spełnić  terminowość  i  założenia  w 

harmonogramie realizującym powyższe zadanie.

Dzieląc całkowitą ilość płyt azbestowych na terenie gminy tj.  1125,20 Mg przez ilość lat, 

pozostałych  do  zakończenia  Programu   będziemy mieli  ilość  azbestu,  jaką  każdego  roku 

należy wywieźć z terenu gminy:

1125,20 Mg ÷ 22 lata = 51,15 Mg/rok – przyjęto 51,2 Mg/rok

Jak wynika z powyższego przeliczenia, każdego roku z terenu Gminy Bejsce powinno być 

usuniętych 51,2 Mg materiałów zawierających azbest.

10.  Harmonogram  realizacji  „Programu  usuwania  azbestu  i  wyrobów 
zawierających azbest na terenie Gminy Bejsce.
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Zgodnie z „Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”, aby zrealizować

trzy główne cele jakimi jest:

· usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,

· minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych powodowanych kontaktem z włóknami 

azbestu,

· likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Należy skupić się na realizacji zadań, które podzielono na pięć grup tematycznych:

1) Zadania legislacyjne,

2)  Działania  edukacyjno-informacyjne  obejmujące:  działania  skierowane  do  dzieci  i 

młodzieży,  szkolenia pracowników administracji rządowej i samorządowej, opracowywanie 

materiałów  informacyjnych  i  edukacyjnych,  ocenę  i  promocję  technologii  unicestwiania 

włókien  azbestu  w  odpadach  azbestowych,  organizację  krajowych  i  międzynarodowych 

szkoleń, seminariów, konferencji, kongresów i udział w nich,

3)  Zadania  w  zakresie  usuwania  wyrobów  zawierających  azbest  obejmujące:  usuwanie 

wyrobów  zawierających  azbest  z  obiektów  budowlanych,  oczyszczanie  terenów\ 

nieruchomości, oczyszczanie obiektów użyteczności publicznej, miejsc publicznych, terenów 

byłych zakładów produkujących wyroby zawierające azbest,  budowę składowisk odpadów 

azbestowych oraz budowę instalacji i urządzeń do unicestwiania włókien azbestu w odpadach 

azbestowych,  zadania  wspierające,  w tym wsparcie  finansowe opracowywania programów 

usuwania wyrobów zawierających azbest oraz oczyszczania terenów z azbestu na wszystkich 

szczeblach,

L.p. Działanie Termin realizacji
1. Działalność informacyjno-popularyzacyjna w mediach ( ulotki, Przez cały okres 
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strona internetowa) realizacji Programu
2. Aktualizacja bazy danych dotyczącej ilości azbestu na terenie 

Gminy Bejsce 
3. Opracowanie mapy zagrożeń azbestem II połowa 2011

4.

Odbiór odpadów 
zawierających azbest z 
nieruchomości osób 
fizycznych, wspólnot 
mieszkaniowych i innych.

Usunięcie wyrobów 
azbestowych z obiektów 
użyteczności publicznej

Pozyskanie funduszy na realizację 
Programu (WFOŚiGW), Urząd 
Gminy w Bejscach.

W okresie 

2011 - 2032

Wydawanie zezwoleń dla firm, 
które zamierzają świadczyć usługi 
w zakresie  usuwania wyrobów 
zawierających azbest 

Ogłaszanie przetargów na 
przewoźnika i wyłonienie 
wykonawcy zadania.

Odbiór, transport, utylizacja 
odpadów
zawierających azbest

5. Monitorowanie realizacji „Programu usuwania azbestu 
i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bejsce”

Co 5 lat

6. Przedstawienie Radzie Gminy sprawozdania z przebiegu 
realizacji Programu.

Co 2 lata

11. Wykaz firm posiadających uprawnienia w zakresie usuwania eternitu 
na terenie powiatu kieleckiego.

1.P.U.H. "SanTa-EKO" s.c.
Tadeusz Zych, Izabela Rutowska
ul. Portowa 24 
27–600 Sandomierz
tel. (015) 823-69-41 lub 832-63-31 
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac

2.  Przedsiębiorstwo Rozwoju Miasta
PROMET Sp. z o.o.
ul. Silniczna 13
25-515 Kielce
fax (041) 344–69–56, tel. (041) 344-22–06
magazynowanie: na terenie bazy w Górkach Szczukowskich (partia transportowa)
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3.BIKO–SERWIS Spółka jawna
Jan Bień, Ryszard Koziołek
Aleja Partyzantów 6/8 
26 - 060 Chęciny
tel. (041) 315–30–20 lub (041) 315–30–21, fax (041) 315-14–65
magazynowanie: na terenie bazy w Chęcinach (partia transportowa)

4.Centrum Gospodarki Odpadami, Azbestu i Recyklingu "Caro"
ul. Bohaterów Monte Cassino 4/12
22–400 Zamość 
tel./fax (084) 627–30–13, tel. kom. 608435133 
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac

5. Przedsiębiorstwo Robót Termoizolacyjnych i Antykorozyjnych "TERMOEXPORT"
ul. Żurawia 24/7
00–515 Warszawa
tel./fax (022) 621–40–64, tel. (022) 821–34–67 lub 621–21–97
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac
6. Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Handlowo–Usługowe "Grama"
Os. Gen. St. Maczka 17/5,
37–100 Łańcut. 
tel. 85-21-551, 85–90–040 lub kom. 606966915 
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac
7. Przedsiębiorstwo Usługowo–Handlowe 
EXPORT–IMPORT "PEWJOL"
ul. Kopernika 8/5
26–300 Opoczno
tel. (041) 55–36–91
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac
8. Przedsiębiorstwo Handlowo–Usługowe "SKALPOL II"
ul. Malików 150
25–639 Kielce
tel. 694-035-600
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac
9. "Arnika" Sp. z o.o
ul. St. Mielnickiego 15
43–382 Bielsko–Biała
tel./fax (033) 81–82–934, tel. (033) 81–82–935 
magazynowanie: bez magazynowania
10. ALGADER HOFMAN Sp. z o.o.
ul. Wólczyńska 133
budynek 11 B
01-919 Warszawa
magazynowanie: bez magazynowania
11. "BUDOCEX" Przedsiębiorstwa Budowlane
ul. Młoda 28
25-619 Kielce
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac
12. Firma Remontowo–Budowlana "RAGAR"
Radosław Rokosz
os. 1000 Lecia 35/16
31-610 Kraków
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac
13. Jednostki Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o.
ul. Kwiatkowskiego 8
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33-101 Tarnów
magazynowanie: bez magazynowania
14. Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego MJ Sp. z o.o.
ul. Graniczna 6
05-816 Michałowice
Biuro i adres do korespondencji:
Chlebnia 48
05-825 Grodzisk Mazowiecki
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac
15. Sintac–Polska Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 86
05-075 Wesoła
magazynowanie: bez magazynowania
16. "CHEMPOL" Sp. z o.o.
Dobrów 8
28–142 Tuczępy
tel. (015) 86–42–446
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac
17. Hydrogeotechnika Sp. z o.o.
ul. Ściegiennego 262 A 
25-116 Kielce
tel. (041) 348–06–60
magazynowanie: bez magazynowania
18. PPU MECHATRONIK
26–065 Piekoszów
Górki Szczukowskie 1
tel./fax (041) 335-84-04 
magazynowanie: bez magazynowania
19. Zakład Remontowo–Budowlany "AMBROŻY" Sp. J.
Wiesława Śliwińska, Kazimierz Ambroży
ul. Meissnera 1/3 lok.222
03–982 Warszawa
tel./fax (022) 831-07-64 
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac
20. P.H.U. "JUKO" 
Szczukocki Jerzy
ul. Zamurowa 8 
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. (044) 732–69-63; 732–69-64; 732–69-65
fax (044) 649–94-23; 649–94-24
magazynowanie: bez magazynowania
21. ARBUD Zbigniew Rucki
Aleja Jana Pawła II 38/D13 
47–220 Kędzierzyn-Koźle
tel./fax (077) 47–23-735; 47–23-736; 40–61-370; 40–61-371; 40–61–372
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac
22. PPHU "ABBA–EKOMED" Sp. z o.o.
ul. Moniuszki 11/13
87-100 Toruń
tel. (056) 6513667, 651 4425
www.ekomed.pl
magazynowanie: bez magazynowania
23. "AUTO–ZŁOM"
Bogusław Paź
Przewłoka 46
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27-670 Łoniów
tel. 604 796 208 magazynowanie: bez magazynowania

24. P.P.H.U. "EKO–MIX"
ul. Grabiszyńska 163 
50–950 Wrocław
tel./fax. (071) 332-45-00 tel. (071) 332-41-61 
magazynowanie: bez magazynowania

25. "KAN–POL" P.P.H.U 
Iwona Łosiewicz
ul. Storczykowa 30
20–143 Lublin
tel. 506 181 850 lub (081) 534-31-15 
magazynowanie: bez magazynowania

26. R&M plettac Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 19
63-500 Ostrzeszów
tel. (062) 587-01-00; fax (062) 586-17-00
magazynowanie: bez magazynowania

28. Transport-Metalurgia Sp. z o.o.
ul. Reymonta 62 
97–500 Radomsko,
tel. (044) 685-41-35; fax. (044) 685-42-90
magazynowanie: bez magazynowania
29. VIKAEKO
Rafał Strawa
ul. Kolejowa 1
28-200 Staszów
magazynowanie: bez magazynowania
30. "ALBEKO" Emilia Sieger Sp. J.
87–510 Kotowy
tel. (054) 280–02-87;
tel./fax (054) 280–02-88;
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac
31. POLONICA Sp. z o.o.
ul. 1-go Maja 191
25-655 Kielce
tel. (041) 345-56-40
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac
32. Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Budowlanych "WOD-BUD" Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 14
23-200 Kraśnik
tel. (081) 825-25-05; fax. (081) 825-24-76
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac
33. Maciej Plewa Firma Handlowo-Produkcyjno-Usługowa "UKAM"
ul. Jagiellońska 95
34-450 Krościenko n/D
tel. 608679487
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac
34. Zbigniew Lipa, Włodzimierz Mitoraj, Cezary Płeszka
„OPTIMA” s.c.
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ul. Jana Samsonowicza 18G
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 
Adres do korespondencji:
ul. Jaśminowa 33, 27-400 Ostrowiec Św.
tel. (041) 266-43-25
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac
35. PROJEKT–BUD Firma Handlowo Usługowa Edyta Psut
ul. Podwale 17
02–252 Warszawa
tel. kom. 502308504
magazynowanie: bez magazynowania
36. Zygmunt Pacanowski
Zakład Utylizacji Odpadów Przemysłowych
ul. Mrozowa 9A
31-752 Kraków
tel. (012) 684-21-57, 684-21-57
www.zuop.com.pl
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac
37. P.P.U. "TEMIPOL" Sp. z o.o
ul. Konduktorska 42
40–155 Katowice
tel. (032) 258-90-04 do 09
fax. (032) 258-77-53
magazynowanie: bez magazynowania
38. Spe–Bau Sp. z.o.o
ul. Mielcka 21/1
53-401 Wrocław
tel/fax. (71) 362-44-79
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac
39. ENERGE Sp. z o.o.
Os. Na Stoku 11/30 
31-702 Kraków 
tel/fax (012) 281-35-83, kom. 602100221, 602300001 
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac
40. Usługi Budowlane
Jan Turek
ul. Słowackiego 55
28–200 Staszów
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac
41. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo–Usługowe "Sokolnicki"
Przemysław Sokolnicki
ul. Sucha 27
42–200 Częstochowa
tel. (034) 361-89-64
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac
42. Zakład Budownictwa Ogólnego
Wiesław Jaklewicz
Lisów ul. Kielecka 32
26–026 Morawica
tel. kom. 603972763 
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac
43. Eko-Flora sp. z o.o.
Wielkie Rychnowo 92
87-410 Kowalewo Pomorskie
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fax (056) 684-02-60, tel. (056) 684-23-60
magazynowanie: bez magazynowania
44. P.H.U. "EURO–GAZ"
Łój, Wierzbicka, Nawrot, Wierzbicki – Spółka Jawna
Zgórsko 31A
26-052 Sitkówka–Nowiny
tel. (041) 346-51-87, tel. kom. 601 86-52-69
45. BIO-MED sp. z o.o.
ul. Olszewskiego 6
25-953 Kielce
tel. (041) 330-12-17
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac
46. "GAJAWI" P.P.H.U.
Gabriel Rogut
ul. Kopernika 56/60
90-553 Łódź
fax/tel. (042) 688-43-70
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac
47. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
"Zach Utyl"
Górki Szczukowskie 1
26-065 Piekoszów
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac
48. "ELPOBUD" sp. z o.o.
Zawada 26
28-230 Połaniec
fax/tel. (015) 865-66-44
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac
49. "SELL-BUD INWEST s.c.
Tomasz Mucha, Sylwester Kozłowski, Łukasz Łukaszewicz
ul. Zagnańska 71
25-953 Kielce
fax/tel. (041) 341-50-60, tel. (041) 331-25-13
magazynowanie: czasowo w miejscu prowadzenia prac
50. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Wiktor Wach
ul. Mrucza 16
26-020 Chmielnik
51. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Wisa"
Wiesław Sadza
Bobrza 4a
26-085 Miedziana Góra
dot. gminy Piekoszów
52. Przedsiębiorstwo Budowlane "Wachla"
ul. Klonowa 6
26-050 Zagnańsk
fax/tel. (041) 346-13-30
tel. 0609 717-811, 0508 446-553
dot. gminy Bieliny
53. "Hen-Pol"Henryk Rubak
Wola Jachowa 155 
26-008 Górno
tel. (041) 302-31-38
(cały powiat)
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54. P.H.U "Krys-Pol" Borków 61C
26-021 Daleszyce
(cały powiat)

http://www.powiat.kielce.pl

Wykaz  firm  posiadających  uprawnienia  w  zakresie  usuwania  eternitu  za  zakresem 

terytorialnym dla gminy Bejsce. 

Nazwa przedsiębiorstwa
Kod

odpadu
niebezpiecz

Nazwa odpadu
niebezpiecznego

Ilość
dop.
[Mg]

Data
ważności

zezwolenia

„EKOCHEM-SERVICE”
w Łodzi

17 06 01 Materiały izolavyjne 
Zawierające azbest 800

30.09.201217 06 05
16 02 12

Pozostałe materiały
Zawierające azbest 200

„CARO” Centrum 
Gospodarki odpadami,
azbestu i recyklingu
w Zamościu

17 01 06 Odpady z betonu, gruzu
zawier. mater. niebezp. 100

31.07.2014
17 06 01 Materiały izolacyjne

zawierające azbest 100

„AWAS – Serwis”
Sp. z o.o. w warszawie

13 05 01 Odpady stałe z 
piaskowników 1000

30.06.2013

13 05 02 Szlamy z odwadniania
lejów 600

13 05 03 Szlamy z kolektorów 800

13 05 06 Olej z odwadniania
olejów 200

13 05 07 Zaolejona woda z 
z odwadniania olejów 800

13 05 08 Mieszanina odpadów
z piaskowników 1200

13 08 99 Inne odpady 400

19 08 09 Tłuszcze i mieszaniny
olejów z separacji 300

19 08 10 Tłuszcze i mieszaniny
olejów inne niż 190809 -

„Termoeksport”
w Warszawie

17 01 06 Odpady z betonu, gruzu
zawierające mat. nieb. 250

31.07.201417 06 01 Materiały izolacyjne
zawierające azbest 250

17 06 05 Materiały konstrukcyjne
zawierające azbest 250

PPH-U „GRAMA”
w Łodzi 15 02 02 Sorbeny, materiały

filtracyjne 0,5 31.07.2014

17 01 06 Odpady z betonu, gruzu
zawierające subst. nieb.

3

28



17 02 04 Odpady z drewna, szkła
zawierające mat. niebez. 10

17 03 01 Asfalt zawierający 
smołę 10

17 03 03 Smoła i produkty
smołowe 2

17 04 09 Odpady metali zanieczy
szczone subst. niebezp. 10

17 04 10 Kable zawierające ropę,
smołę 1

17 06 01 Materiały izolacyjne
zawierające azbest 1500

17 06 03 Inne materiały izolacyj-
ne zaw. subst. niebezp. 200

17 06 05 Materiały konstrukcyjne
zawierające azbest 1500

17 08 01 Materiały konstrukcyjne
Zawierające gips 200

17 09 03 Inne odpady z remontu
zawierające mat. niebez. 5

Przedsiębiorstwo „KERAM” 
we Wrocławiu

13 05 01
Odpady stałe z piasko –
wników i odwadniania
olejów

2,5

31.08.2014

13 05 02 Szlamy z odwadniania 2,5

15 02 02 Sorbeny, materiały
filtracyjne 2,5

16 07 08 Odpady zawierające
ropę naftową 2,5

17 05 03 Smoła i produkty
Smołowe 2,5

Przedsiębiorstwo Budowy 
Elektrowni „Elektroprzem” 
w Krakowie

17 06 01 Materiały izolacyjne
zawierające azbest 300

31.12.2013
17 06 05

Materiały konstrukcyjne 
zawierające azbest 900

12. Wykaz załączników.

Załącznik nr 1.
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KARTA PRZEKAZANIA ODPADU
Nr karty a Rok kalendarzowy

Posiadacz odpadów, który
przekazuje odpad b, c  

Prowadzący działalność w 
zakresie
transportu odpadu b, d

Posiadacz odpadów, który 
przejmuje odpad b

Adres e Adres d, e Adres e

Telefon/faks Telefon/faks d Telefon/faks

Nr REGON Nr REGON d Nr REGON

Miejsce przeznaczenia odpadów f

Kod odpadu rodzaj odpadu
Data/miesiąc g Masa przekazanych odpadów

[Mg] h
Numer rejestracyjny pojazdu, 

przyczepy lub naczepy d, i

Potwierdzam przekazanie 
odpadu

data, pieczęć i podpis

Potwierdzam wykonanie usługi
transportu odpadu d 

data, pieczęć i podpis

Potwierdzam przejęcie odpadu

data, pieczęć i podpis

Objaśnienia:

a  Numer nadawany jest przez posiadacza odpadów, który przekazuje odpad.
b  Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu.
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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  należy 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 należy dostarczyć  odpad,  wskazany przez  posiadacza 

odpadu prowadzącemu działalność w zakresie transportu odpadów.
g  W przypadku odpadów niebezpiecznych podać datę przekazania odpadu. Karta może 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  niż  niebezpieczne;  co  najmniej  do  trzeciego  miejsca  po  przecinku  dla  odpadów 
niebezpiecznych.

i  Dotyczy odpadów niebezpiecznych.

Załącznik 2.
Ankieta, na podstawie której sporządzono inwentaryzację.

Załącznik 3.

Mapa zagrożeń azbestem na terenie Gminy Bejsce.
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Powyższy Program  sporządzony został  w oparciu o dane zgromadzone w ankietach 
z  2011 roku.

Sporządzono w  Referacie Budownictwa, Inwestycji, Drogownictwa
i Rolnictwa.
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