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Zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 2011 roku o substancjach 

chemicznych i ich mieszaninach 
(Dz. U. z 2011, Nr 63 poz. 322 z późn. zm.) 

azbest jest substancją o działaniu rakotwórczym 

 Niebezpieczny w trakcie wdychania włókien uwolnionych

w powietrzu (włókna zawarte są również w wodzie),

 Znaczenie ma średnica włókien (cieńsze łatwiej wnikają do płuc

– największe zagrożenie – pon. 3 µm),

 Pierwsze objawy chorobowe mogą ujawnić się nawet po

50 latach od pierwszej ekspozycji na ich działanie,

 Narażenie zawodowe może powodować choroby układu

oddechowego – pylica azbestowa, zmiany opłucnej, rak płuc,

międzybłoniak opłucnej i otrzewnej (może być również przyczyną

nowotworów krtani, żołądka i jelit, trzustki, jajnika, chłoniaków).



USTAWA z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania 

wyrobów zawierających azbest

Zakaz produkcji wyrobów zawierających azbest:

 azbest chryzotylowy, nr CAS 12001-29-5;

 azbest krokidolitowy, nr CAS 12001-28-4;

 azbest amozytowy (gruenerytowy), nr CAS 12172-73-5

 azbest antofilitowy, nr CAS 77536-67-5;

 azbest tremolitowy, nr CAS 77536-68-6;

 azbest aktynolitowy, nr CAS 77536-66-4.

do 28 września 1998 r. zakończono produkcję płyt azbestowo-

cementowych

od 28 marca 1999 r. obowiązuje zakaz obrotu azbestem i wyrobami

go zawierającymi



Jak prawidłowo wykonać 

inwentaryzację wyrobów 

zawierających azbest



INWENTARYZACJA AZBESTU

Pierwszy krok w prowadzeniu działań 

związanych 

z usuwaniem azbestu

W celu poprawnej weryfikacji ilości występujących

wyrobów azbestowych powinno się ją

przeprowadzać rzetelnie i aktualizować regularnie

co kilka lat.



PRAWIDŁOWE WYKONANIE INWENTARYZACJI

1. Wcześniejsza informacja mieszkańców 

o przeprowadzeniu spisu

 Informacja o przeprowadzeniu inwentaryzacji:

 strona www gminy, BIP 

 informacja na tablicach ogłoszeń w urzędzie oraz 

sołectwach

 plakaty i ulotki informacyjne



2. Odpowiednie przygotowanie materiałów

źródłowych

Przed rozpoczęciem inwentaryzacji należy przygotować

spis nieruchomości z terenu gminy oraz odpowiednie

podkłady mapowe, najlepiej z nałożoną warstwą działek

ewidencyjnych, na których zaznaczane będą wyroby.



3. Spis wyrobów z natury

 Spis terenowy to najbardziej dokładny rodzaj

inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

 Ortofotomapy nie są na bieżąco aktualizowane oraz

miejscami mogą być słabej jakości, co wpływa na

dokładność pomiaru.

 W trakcie spisu terenowego możliwa jest

inwentaryzacja wyrobów, których nie widać na mapie

(azbest magazynowany).



4. Prawidłowe przeliczenie płyt na m2

Należy pamiętać, że w przypadku obliczania 

powierzchni wyrobu z płyt falistych  koniecznym jest 

użycie współczynnika, który zależy od wielkości fali.

Współczynniki przeliczeniowe:

- 1,2

- 1,8

Przy wyrobach z płyt płaskich ich ilość oblicza się z pola

powierzchni.



Różne przeliczniki płyt w zależności od wielkości fali:

 1,2

 1,8



4

12

4 x 12 x 2 x 1,2 = 115,2 m2

Przeliczanie płyt falistych na m2



5. Rzetelna ocena

Na podstawie ankiet oceny stanu i możliwości bezpiecznego 

użytkowania wyrobów zawierających azbest należy określić*:

 rodzaj obiektu na którym znajdują się wyroby azbestowe (działka, 

gospodarstwo rolne, sklep, świetlica itp.),

 rodzaj zabudowy (mieszkalna, gospodarcza, mieszkalno –

gospodarcza, przemysłowa, azbest zmagazynowany) 

 rodzaj wyrobu (płyty faliste, płyty płaskie)

 ilość wyrobu w m2

 Rodzaj i stan wyrobu – ocena punktowa

*Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2010

nr 162 poz. 1089)



OCENA 
stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest 

Nazwa miejsca/ obiektu/ urządzenie budowlanego /instalacji przemysłowej: 

                                                         

Adres miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej: 

 WOJ. MAZOWIECKIE POWIAT GRÓJECKI GMINA GRÓJEC MIEJSCOWOŚĆ      

              

Rodzaj zabudowy
1)

:  Mieszkalna                             Gospodarcza                       Mieszkalno-gospodarcza                                        

                                                                                                                  

Numer działki ewidencyjnej
2)

:           

Numer obrębu ewidencyjnego
2)

:           

Nazwa, rodzaj wyrobu
3)

:      PŁYTY FALISTE/PŁYTY AZBESTOWE    

Ilość wyrobów
4)

:      m
2
                                                                         

Data sporządzenia poprzedniej oceny
5)

:            

Grupa /nr Rodzaj i stan wyrobu Punkty Ocena 

I Sposób zastosowania azbestu   

1 Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret) 30  

2 Tynk zawierający azbest 30  

3 Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1.000 kg/m3) 25  

4 Pozostałe wyroby z azbestem( np. pokrycia dachowe, elewacyjne) 10  

II Struktura powierzchni wyrobu z azbestem   

5 Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien 60  

6 Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien 30  

7 Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach 15  

8 Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń 0  

III Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem   

9 Wyrób jest przedmiotem jakichś prac 30  

10 Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m) 15  

11 Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne 10  

12 Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne 10  

13 Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne 0  

IV Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych   

14 Bezpośrednio w pomieszczeniu 30  

15 Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem 25  

16 W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne) 25  

17 Na zewnątrz obiektu (np. tynk) 20  

18 Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne) 10  

19 
Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub 

poza szczelnym kanałem wentylacyjnym 

5 

 
 

20 Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych) 0  

V Wykorzystanie miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej   

21 Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców 40  

22 Stałe lub częste (np.: zamieszkanie, miejsce pracy) 30  

23 Czasowe (np.: domki rekreacyjne) 15  

24 Rzadkie (np.: strychy, piwnice, komórki) 5  

25 
Nieużytkowane (np.: opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z 

użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje) 
0  

SUMA PUNKTÓW OCENY  

STOPIEŃ PILNOŚCI  

UWAGA: W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli  w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup należy 

uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:  

Stopień pilności I  od 120 punktów 

wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie 

Stopień pilności II  od 95 do 115 punktów 

wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku 

Stopień pilności III  do 90 punktów 

wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat 

                                     …..………................................ 
   Oceniający (nazwisko i imię)                                                                                     Właściciel / Zarządca (podpis) 

                                                                                                                

 

                     09.2015                                                                                     ....................................................... 

           (miejscowość, data)                                                                              (adres lub pieczęć z adresem) 

FOT.: ………………….. 
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UWAGA: W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej 

jedną pozycję. Jeśli  w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna 

pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup należy uwzględnić 

tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie.

Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:

Stopień pilności I – od 120 punktów –

wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) 

lub zabezpieczenie

Stopień pilności II – od 95 do 115 punktów –

wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

Stopień pilności III – do 90 punktów –

wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat





Według Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009

– 2032 do końca 2012 roku miała zostać przeprowadzona

rzetelna inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest, a

dane ze wszystkich gmin i województw wprowadzone do

Bazy Azbestowej.

Obecnie (2017) do Bazy Azbestowej wprowadzone są dane

z inwentaryzacji:

- osób prawnych – 2195 gmin (89%)

- osób fizycznych – 2392 gmin (96%)

Aktualna ilość zinwentaryzowanych wyrobów wynosi: 5 913 487 789 kg

Unieszkodliwione wyroby: 593 328 002 kg (10%)



Dofinansowanie zadań związanych 

z demontażem, transportem 

i unieszkodliwianiem wyrobów 

zawierających azbest



FINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU

Źródłami finansowania usuwania azbestu są:

 środki własne właścicieli obiektów budowlanych,

 środki własne inwestorów prywatnych,

 środki własne jednostek samorządu terytorialnego,

 środki budżetu państwa pozostające w dyspozycji Ministra Rozwoju 

(Konkurs Azbest),

 środki funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW, kredyty 

we współpracy z WFOŚiGW)

Dotacje: usunięcie, transport  i unieszkodliwienie wyrobów 

zawierających azbest

Nowe pokrycie dachowe – najczęściej koszt własny!



KONKURS AZBEST

Ministerstwo Rozwoju wspierając realizację zadań wynikających z „POKzA

2009 - 2032” co roku ogłasza konkurs na dofinansowanie działań związanych

z usuwaniem azbestu.

Konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego.

Oferty można składać na:

 zadania w bloku 2 – działania edukacyjno-informacyjne

 zadania w bloku 3 – w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest,

na opracowywanie programów usuwania takich wyrobów, wykonanie lub

aktualizację ich inwentaryzacji.

Koniecznym warunkiem uzyskania dotacji jest udział własny w wysokości 20%

wartości zadania oraz wybranie podwykonawcy zadania na etapie

składania oferty.



Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

(NFOŚiGW) oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska

i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) udzielają:

 dotacji, 

 pożyczek 

 przekazują środki finansowe na podstawie umów 

cywilnoprawnych. 

NFOŚiGW w Warszawie uruchomił kolejny Program Priorytetowy

„SYSTEM - wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej

realizowanych przez WFOŚiGW” na lata 2015-2022, w łącznej kwocie
80 mln zł.

FUNDUSZE OCHRONY ŚRODOWISKA



SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów 

zewnętrznych

Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Beneficjenci:

 wojewódzkie fundusze ochrony środowiska
 jednostki samorządu terytorialnego (beneficjent końcowy)

Rodzaje przedsięwzięć:

 przedsięwzięcia z zakresu demontażu, zbierania, transportu oraz 
unieszkodliwiania lub zabezpieczania odpadów zawierających 

azbest, zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu

 przedsięwzięcia z zakresu demontażu, zbierania, transportu oraz 

unieszkodliwiania lub zabezpieczania odpadów zawierających 

azbest na obszarach dotkniętych klęską żywiołową

Zasady udzielania wsparcia każdy z WFOŚiGW ustala odrębnie.



Preferencyjne kredyty z dopłatami 

WFOŚiGW

Bank Ochrony Środowiska współpracuje z polskimi i zagranicznymi instytucjami

finansowymi, w tym funduszami i fundacjami działającymi na rzecz ochrony

środowiska. Na stronie BOŚ Banku przedstawiono szczegółowe oferty na

kredyty preferencyjne dla województw:

 kujawsko-pomorskiego

 lubuskiego

 opolskiego

 podkarpackiego

 podlaskiego

 warmińsko-mazurskiego

 wielkopolskiego

Kredyty przeznaczone są między innymi na zadania związane
z usuwaniem azbestu

W zależności od województwa zakres zadania objętego

finansowaniem może być inny



Województwo Zakres finansowania

kujawsko – pomorskie

Wymiana azbestowych powierzchni dachowych lub elewacyjnych płyt azbestowych (koszty demontażu,

utylizacji, zakupu i montażu nowego pokrycia dachu lub elewacji); budowa wodociągów w technologii rur

bezazbestowych w miejsce wodociągów z rur azbestowych

lubuskie

Wymiana powierzchni dachowych lub elewacyjnych wykonanych z materiałów zawierających azbest

w obiektach budowlanych (koszty demontażu, transportu i zdeponowania odpadów na uprawnionym

składowisku)

opolskie

Zadania z zakresu usuwania azbestu, pod warunkiem prowadzenia prac zgodnie z wymogami prawa, tj. przez

firmę posiadającą pozwolenie na wytwarzanie i gospodarowanie odpadami zawierającymi azbest

(demontaż wyrobów zawierających azbest, transport odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca

unieszkodliwienia poprzez składowanie, unieszkodliwienie poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na

składowisku)

podkarpackie Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających m.in. azbest i ksylamid

podlaskie

Inwestycje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmujące realizację celów określonych w

ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008,Nr 25, poz. 150 ze zm.) zgodnie z

zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

warmińsko-mazurskie

Wymiana poszyć dachowych lub elewacyjnych wykonanych z materiałów zawierających azbest, wraz

z orynnowaniem z racjonalnym wykorzystaniem wody (zakup materiałów do wykonania zamiennych pokryć

dachowych lub elewacyjnych, zakup orynnowania z racjonalnym wykorzystaniem wody opadowej do celów

gospodarczych, roboty budowlano-montażowe związane z wykonaniem zamiennych pokryć dachowych lub

elewacyjnych i orynnowania.

wielkopolskie

Wymiana powierzchni dachowych lub elewacyjnych wykonanych z materiałów zawierających azbest (roboty

demontażowe, transport i unieszkodliwianie odpadu zawierającego azbest, zakup materiałów do wykonania

zamiennych pokryć dachowych lub elewacyjnych, roboty budowlano-montażowe związane z wykonaniem

zamiennych pokryć dachowych lub elewacyjnych).



Praktyczne aspekty zastosowania  

Programu usuwania azbestu 

i wyrobów zawierających azbest 

stosowane na terytorium Polski



Inwentaryzacja wyrobów azbestowych

Wprowadzenie wyników inwentaryzacji do 

Bazy Azbestowej 

Utworzenie Programu Usuwania Azbestu



Program usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest

Eliminacja negatywnych skutków na zdrowie ludzi, 

spowodowanych oddziaływaniem azbestu 

poprzez usunięcie wyrobów zawierających azbest



Program usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest

Cele szczegółowe:

 Wykonanie inwentaryzacji i uzupełnienie bazy danych o lokalizacji

wyrobów zawierających azbest,

 Edukacja mieszkańców w zakresie szkodliwości azbestu oraz sposobów

bezpiecznego usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających

azbest,

 Zachęcanie właścicieli budynków do podjęcia działań mających na celu

usunięcie wyrobów zawierających azbest,

 Podjęcie działań mających na celu pozyskanie funduszy ze źródeł

zewnętrznych na realizację Programu,

 Eliminacja "dzikich" wysypisk z odpadami zawierającymi azbest,

 Monitoring realizacji Programu oraz okresowa weryfikacja i aktualizacja

Programu.



HARMONOGRAM PUA

Harmonogram czasowo – finansowy -
ilość azbestu przeznaczona do usunięcia w poszczególnych 

okresach oraz koszty usunięcia, transportu oraz 

unieszkodliwienia płyt azbestowych

Harmonogram rzeczowo – finansowy -

określenie zadań planowanych do realizacji:



Opracowanie programu usuwania azbestu 

pozwala:

 określić całkowitą liczbę wyrobów zawierających azbest

na terenie gminy,

 uświadomić mieszkańców nt. szkodliwości tego wyrobu

oraz informować o zasadach postępowania

z azbestem,

 pozyskać dofinansowanie na zadania związane

z usuwaniem azbestu,

 sukcesywnie usuwać i unieszkodliwiać azbest występujący

na terenie jednostki samorządu terytorialnego.



Monitoring PUA

 Ukazuje faktyczną weryfikację założonych do realizacji

działań

 Prowadzony za pomocą wskaźników monitorowania

Lp. Wskaźnik Jednostka

I. Wskaźniki świadomości społecznej

1.
Liczba wydawnictw, publikacji, kampanii edukacyjno –

informacyjnych z zakresu usuwania wyrobów i odpadów 
zawierających azbest

ilość/opis

II. Wskaźniki presji środowiskowej oraz wskaźniki stanu środowiska związane z 
gospodarka odpadami

1. Ilość odpadów azbestowych ogółem Mg

2. Ilość wyrobów zawierających azbest na 1 km2 gminy Mg/km2

3.
Ilość odpadów azbestowych składowanych na 

składowiskach
Mg

4. 
Ilość usuniętych płyt azbestowo – cementowych w 

stosunku do ilości zinwentaryzowanych w gminie
%

5.
Nakłady poniesione na usunięcie odpadów 

zawierających azbest
PLN/ rok

6.
Ilość „dzikich wysypisk” z odpadami zawierającymi 

azbest
szt.



Firma Ekolog od 2007 roku wykonuje inwentaryzacje terenowe 

oraz opracowuje programy usuwania azbestu

W ramach współpracy oferujemy:

 inwentaryzację materiałów zawierających azbest metodą spisu 
z natury każdej posesji,

 pomiar wyrobów i materiałów zawierających azbest,

 ustalanie numerów ewidencyjnych działek oraz obrębów 

geodezyjnych
 pełną dokumentację fotograficzną

 weryfikację i aktualizację istniejącej już inwentaryzacji wyrobów 

zawierających azbest.

W przypadku ubiegania się o środki z Ministerstwa Rozwoju na

realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających

azbest oferujemy również pomoc w uzyskaniu dodatkowych
środków oraz sporządzeniu odpowiedniego wniosku.



Do tej pory nasza firma zinwentaryzowała ponad 

9 mln m2 wyrobów zawierających azbest

Opracowane przez nas programy usuwania azbestu:
 Województwo lubuskie

 Województwo mazowieckie

 Miasto i Gmina Żerków                              

 Miasto i Gmina Grojec                               

 Miasto Złotów                                            

 Gmina Kamienica Polska

 Gmina Iłowa

 Gmina Grębocice

 Gmina Środa Wielkopolska

 Gmina Wieruszów

 Gmina Gubin

 Gmina Pniewy

 Gmina Babiak

 Gmina Krzęcin

 Gmina Luboń

 Gmina Kórnik

 Gmina Tomaszów Mazowiecki

 Gmina Czerniejewo 

 Gmina Szczaniec

 Gmina Dębe Wielkie

 Gmina Kraśniczyn 

 Gmina Dźwierzuty

 Gmina Kaczory

 Gmina Nowa Słupia

 Gmina Studzienice

 Gmina Ustronie Morskie

 Gmina Żuromin

 Gmina Krzyż Wielkopolski

 Miasto Gorzów Wielkopolski



www.ekolog.pl

Dziękuję za 

uwagę


