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1. WSTĘP 
 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest stanowi w ostatnich latach priorytet w 

walce z odpadami niebezpiecznymi ze względu na zagrożenie zdrowia  i ochronę 

środowiska. 

 W dniu 14 maja 2002 r. Rada Ministrów przyjęła „Program usuwania azbestu i 

wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”. Realizacja „Programu 

...”  została przewidziana na lata 2003-2032, głównie z uwagi na znaczną, co najmniej 

trzydziestoletnią, trwałość płyt azbestowo-cementowych i innych wyrobów stosowanych w 

budownictwie, dużą ich ilość oraz wysokie koszty usuwania tych wyrobów. Dostosowanie 

prawa polskiego do wymagań unijnych, jak również zmiany gospodarcze i społeczne, jakie 

nastąpiły po przyjęciu „Programu...” przez Radę Ministrów, spowodowały konieczność 

określenia nowych kierunków i form działania oraz aktualizacji „Programu...”. 

W celu określenia warunków sukcesywnego usuwania wyrobów zawierających 

azbest, w dniu 14 lipca 2009 r. Rada Ministrów uchwaliła „Program Oczyszczania Kraju z 

Azbestu na lata 2009-2032”. W dniu 15 marca 2010 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę 

zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu, jednakże nazwa dokumentu 

pozostała bez zmian. 

„Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” jest programem 

wieloletnim, określa główne cele oraz zadania służące ich realizacji. Jest dostosowaną do 

obecnych uwarunkowań społeczno-gospodarczych kontynuacją „Programu usuwania 

azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” z 2002 roku. 

„Program Oczyszczania Kraju z Azbestu ...” określa czas usunięcia ww. wyrobów 

na okres do 2032 r. Konkretny termin wyeliminowania poszczególnych wyrobów z 

użytkowania powinien wynikać z przeprowadzonych Ocen stanu i możliwości 

bezpiecznego użytkowania  wyrobów zawierających azbest 

Realizacja zadań przewidzianych w „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na 

lata 2009-2032” wymaga zaangażowania administracji publicznej i różnych instytucji 

działających na trzech poziomach:  

 centralnym: Rada Ministrów, minister właściwy do spraw gospodarki, Główny 

Koordynator "Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”  
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 wojewódzkim: samorząd województwa,  

 lokalnym: samorząd powiatowy, samorząd gminny.  

 

Zgodnie z zapisami „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”, 

powiaty maja obowiązek opracowania „Programów usuwania azbestu oraz wyrobów 

zawierających azbest”.  

 

Azbest, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) jest substancją stwarzającą 

szczególne zagrożenie dla środowiska. Zgodnie z art. 161 ww. ustawy substancje 

stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska powinny być wykorzystywane, 

przemieszczane, eliminowane przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności. 

Azbest znany jest od kilku tysięcy lat. W Polsce od wielu lat stosowano azbest w 

różnych dziedzinach gospodarki do wielu wyrobów, a obecnie te wyroby są użytkowane. 

Wyroby zawierające azbest znalazły szerokie zastosowanie w budownictwie 

mieszkaniowym, użyteczności publicznej, przemysłowym, w energetyce, instalacjach 

przemysłu chemicznego, w przemyśle motoryzacyjnym oraz wielu innych dziedzinach 

gospodarki. 

Największa ilość azbestu została wykorzystana w budownictwie, głównie do 

produkcji wyrobów azbestowo-cementowych stanowiących pokrycia dachowe, popularny 

„eternit”- płyty faliste, płytki karo, osłony elewacyjne – płyty elewacyjne, rury ciśnieniowe 

i bezciśnieniowe: rury wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wyroby zawierające azbest, a w przypadku ich usunięcia, odpady zawierające 

azbest stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska. Dlatego fakt 

bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest oraz 

gospodarowania odpadami azbestowymi wymaga szczególnego postępowania, na ściśle 

określonych zasadach. 

Trwałość wyrobów azbestowo-cementowych jest znaczna i szacowana na co 

najmniej 30 lat. Ta trwałość przez wielu specjalistów porównywana z trwałością betonu, 

może być, w zależności od warunków eksploatacji ograniczona. Główne czynniki jakie 

wpływają na zmniejszenie trwałości wyrobów azbestowo-cementowych to kwaśne deszcze 



Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu kościańskiego na lata     

2012-2032 

5 

 

i oddziaływanie mechaniczne. Niezależnie od szacunków trwałości tych wyrobów problem 

pogarszania się ich stanu technicznego w miarę upływu czasu będzie narastać. Jest to silny 

argument na rzecz rozpowszechniania, stosowania i egzekwowania właściwych, 

bezpiecznych metod eksploatacji, usuwania, transportu i unieszkodliwia odpadów 

powstałych z tych wyrobów. 
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2. CEL I ZADANIA PROGRAMU 
 

Podstawowym celem oraz zadaniem niniejszego programu jest: 

 podniesienie świadomości społecznej odnośnie zagrożeń powodowanych przez 

wyroby zawierające azbest, 

 przedstawienie oddziaływania wyrobów zawierających azbest na zdrowie człowieka 

i środowisko naturalne, 

 zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz wynikającymi z nich 

procedurami dotyczącymi postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, 

 określenie harmonogramu zadań oraz oszacowanie kosztów likwidacji wyrobów 

azbestowych na terenie powiatu kościańskiego, 

 wskazanie możliwości pozyskania funduszy na usunięcie wyrobów zawierających   

azbest. 
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3. PODSTAWOWE INFORMACJE O AZBEŚCIE 

 

3.1   Budowa i rodzaje azbestu 

 
Azbest jest nazwą handlową grupy minerałów włóknistych, które pod względem 

chemicznym są uwodnionymi krzemianami różnych metali. W zależności z jakim metalem 

krzemiany tworzą związek wyróżnia się kilka typów azbestu o różnej szkodliwości dla 

zdrowia. Najgroźniejszy jest azbest niebieski (krokidolit).  

Największe zastosowanie przemysłowe ma azbest biały (chryzotyl), następnie azbest 

niebieski oraz brązowy (amosyt). 

Wzory chemiczne głównych rodzajów azbestu przedstawiają się następująco: 

– chryzotyl Mg6[(OH)8Si4O10] 

– krokidolit Na2Fe3Fe2[(OH)Si4O11]2 

– amozyt (Fe,Mg)7[(OH)Si4O11]2 

– antofyllit (Mg,Fe)7[(OH)Si4O11]2 

– tremolit Ca2Mg5[(OH)Si4O11]2 

– aktynolit Ca2/Mg[(OH)Si4O11]2 

 

Pod względem minerologicznym rozróżnia się dwie grupy azbestów: 

– grupę serpentynów (chryzotyli) 

– grupę azbestów amfibolowych 

 

Wyroby zawierające azbest klasyfikowane są w dwóch klasach, przyjmując jako kryterium 

zawartość azbestu, stosowane spoiwo oraz gęstość objętościową wyrobu: 

– miękkie (łamliwe, kruche) – klasa I 

– twarde (niekruche, sztywne) – klasa II 

 

Klasa I („miękkie)- obejmuje wyroby o gęstości mniejszej niż 1000 kg/m
3
. 

Charakteryzują się dużym procentowym udziałem azbestu – powyżej 20 %. Łatwo ulegają 

uszkodzeniom mechanicznym, powodując duże emisje pyłu azbestowego. Najczęściej 

spotykane są w obiektach przemysłowych (elektrociepłownie, huty). Narażeni na 

oddziaływanie ich pyłów są pracownicy wykonujący remonty izolacji lub uszczelnienia 

urządzeń z udziałem azbestu. 
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Wyroby miękkie to m.in. 

– sznury, płótna, tkaniny z dodatkiem azbestu (lub wykonane z samego azbestu), 

– płyty i uszczelki kinkieryt (typu Gambit, Polonit), stosowane w ciepłownictwie na 

złączach rur, zaworów z gorącą wodą lub parą, 

– płaszcze azbestowo-gipsowe stosowane w izolacji rur w ciepłownictwie, 

– płyty i tektury miękkie (stosowane w izolacjach ognioochronnych), 

– płyty ognioochronne typu "PYRAL" produkcji czechosłowackiej lub "SOKALIT" 

produkcji NRD, zawierające ok. 30 – 50 % azbestu (służą do okładzin ognioochronnych 

konstrukcji budynków oraz jako sufity podwieszane o podwyższonej odporności na ogień, 

także jako materiał do klap przeciwpożarowych i przeciwdymnych), 

– natryski azbestowe na konstrukcje stalowe zastosowane jako ognioochronne 

zabezpieczenie stalowej konstrukcji budynków o tzw. konstrukcji niesztywnej. 

 

Klasa II  („twarde”) -  obejmuje materiały o gęstości powyżej 1000 kg/m
3
. Są to 

najpowszechniej występujące w krajowym budownictwie wyroby zawierające azbest. 

Charakteryzują się dużym stopniem zwięzłości, dużym udziałem spoiwa (najczęściej jest 

nim cement), niską procentową zawartością azbestu (ok. 5 % płytach płaskich 

lignocementowych modyfikowanych, 12 – 13 % w płytach płaskich i falistych azbestowo-

cementowych i ok. 20% w rurach azbestowo-cementowych). W przeciwieństwie do 

wyrobów miękkich, przez długi okres pozostają wyrobami emitującymi małe ilości pyłu 

azbestu. Można je więc uważać za mniej groźne w użytkowaniu oraz podczas prac 

remontowych od wyrobów miękkich. Mniej groźne są też ich odpady. Emisja pyłu azbestu 

może powstawać podczas uszkodzeń mechanicznych np. przy piłowaniu lub szlifowaniu 

szybkoobrotowymi narzędziami elektrycznymi, nie wyposażonymi w miejscowe odciągi 

pyłu. Do emisji pyłu dochodzi także w trakcie trwania destrukcji np. emitują go stare płyty 

pokryć dachowych azbestowocementowych o naruszonej przez czynniki atmosferyczne lub 

chemiczne powierzchni zewnętrznej. Wówczas zanieczyszczony jest też grunt w 

bezpośrednim sąsiedztwie rynny odprowadzającej wodę opadową. 

Wyroby twarde to m.in.: 

– płyty azbestowo – cementowe faliste, 

– płyty azbestowo-cementowe płaskie prasowane, 
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– płyty azbestowo-cementowe KARO, 

– płyty warstwowe PW3/A i podobne, 

– rury azbestowo-cementowe, 

– złącza, listwy, gąsiory wykonane z azbestocementu, 

– płaszcze azbestowo-cementowe stosowane w izolacji rur w ciepłownictwie. 

 

3.2  Właściwości i zastosowanie azbestu 

 

Azbest posiada unikalne właściwości chemiczne i fizyczne, takie jak: 

– odporność na bardzo wysokie temperatury, 

– termoizolacyjność, 

– odporność na działanie chemikaliów, kwasów, zasad, wody morskiej, 

– duża sprężystość i wytrzymałość mechaniczna. 

Cechy jakimi charakteryzuje się azbest spowodowały, że znalazł on zastosowanie w 

wyrobie bardzo różnorodnych produktów.  

Dzięki od dawna znanym właściwościom: wysokiej wytrzymałości mechanicznej, 

odporności na agresywne środowisko chemiczne oraz odporności na wysoką temperaturę, 

azbest zyskał szeroką popularność i szerokie zastosowanie w gospodarce światowej. Tyczy 

się to w szczególności trzech minerałów: powszechnie stosowany chryzotyl, w mniejszym 

stopniu wykorzystywany krokidolit i jeszcze rzadziej stosowany amozyt.  

Wyroby azbestowe szczególnie powszechnie wykorzystywano w kilku dziedzinach 

gospodarki: 

a) Budownictwo 

Azbest stosowano w wyrobach budowlanych powszechnego użycia: eternit, czyli płyty 

faliste azbestowo-cementowe o zawartości 10-13% azbestu do pokryć dachowych, płyty 

prasowane- płaskie o zbliżonej zawartości azbestu, płyty KARO- dachowe pokrycia lub 

elewacje, rury azbestowo-cementowe wysokociśnieniowe, kanalizacyjne, stosowane także 

jako przewody wentylacyjne i dymowo-spalinowe (zawartość azbestu ok.22%) , kryształki 

azbestowo-cementowe oraz elementy wielkowymiarowe, stosowane w budownictwie 

ogólnym i przemysłowym (płyty azbestowo-cementowe płaskie wykorzystywane w lekkich 

przegrodach ścian warstwowych i wbudowane w płyty warstwowe prefabrykowane- 
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PW3/A, PŻ/3W i PŻ 3/A/S) Azbest mógł być stosowany wszędzie tam, gdzie potrzebna 

była podwyższona odporność ogniowa i zabezpieczenia ogniochronne elementów 

narażonych lub potencjalnie narażonych na wysoką temperaturę (klapy przeciwpożarowe, 

ciągi telekomunikacyjne, tablice rozdzielcze elektryczne, węzły ciepłownicze, obudowa 

klatek schodowych, przejścia kabli elektrycznych, przewodów ciepłowniczych i 

wentylacyjnych między stropami, zabezpieczenia elementów stropowych i ściennych 

strychów, piwnic , dróg ewakuacyjnych, konstrukcji stalowych). Azbest stosowano także w 

tkaninach wygłuszających hałas. Wyroby z azbestem projektanci dobierali indywidualnie 

do obiektów, z uwzględnieniem wymagań przeciwpowodziowych. 

 

b) Energetyka 

Azbest stosowano w elektrociepłowniach i elektrowniach, w obmurzach kotłów ( jako 

izolacje termiczne w formie sznurów i tektur na uszczelnieniach dylatacji podgrzewaczy 

powietrza) a także w uszczelnieniach urządzeń poddanych wysokiej temperaturze, w 

zaworach, wymiennikach ciepła, w izolacjach tras ciepłowniczych (jako płaszcze 

azbestowo-cementowe lub azbestowo-gipsowe). 

Wyroby zawierające azbest umiejscowione są w: 

- kominach o dużej wysokości (dylatacje wypełnione sznurem azbestowym), 

– chłodniach kominowych (pyły azbestowo-cementowe w zraszalnikach i obudowie 

wewnętrznej chłodni), 

chłodniach wentylatorowych (w obudowie wewnętrznej chłodni), 

– rurach odprowadzających parę, zraszalnikach itp. ( w formie izolacji cieplnej ze sznura 

azbestowego). 

 

c)Transport 

Azbest stosowano do izolacji termoizolacji elektrycznych urządzeń grzewczych w 

elektrowozach, tramwajach, wagonach, metrze (maty azbestowe w grzejnikach i tablicach 

rozdzielczych, elektrycznych), w termoizolacji silników pojazdów mechanicznych, w 

uszczelkach po głowice, elementach kolektorów wydechowych oraz elementach ciernych – 

sprzęgłach i hamulcach. Powszechnie stosowano azbest w kolejnictwie, w przemyśle 
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lotniczym i stoczniowym, np. w statkach, szczególnie w miejscach narażonych na ogień, 

wymagających zwiększonej odporności na wysoką temperaturę. 

 

Tabela 1 Kierunki wykorzystania azbestu 

               (Źródło: www.ciop.pl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Rodzaje wyrobów Wyroby Udział % 

azbestu w 

wyrobie 

Zastosowanie Zalety 

wyrobu 

1. Wyroby 

azbestowo - cementowe 

-płyty dekarskie 

-rury ciśnieniowe 

- płyty okładzinowe 

i elewacyjne 
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3.3   Wpływ azbestu na organizm ludzki. 

 
Chorobotwórcze działanie azbestu spowodowane jest wynikiem wdychania włókien 

zawieszonych w powietrzu. Dopóki  włókna nie są uwalniane do powietrza i nie występuje 

ich wdychanie, wyroby z udziałem azbestu nie stanowią zagrożenia dla zdrowia. 

Największe zagrożenie dla organizmu ludzkiego stanowią włókna respiralne, to 

znaczy takie, które mogą występować w trwałej postaci w powietrzu i przedostawać się z 

wdychanym powietrzem do pęcherzyków płucnych. Są one dłuższe od 5 mikrometrów, 

maja grubość mniejszą od 3 mikrometrów, a stosunek długości włókna do jego grubości nie 

jest mniejszy niż 3:1. 

W narażeniu na pył azbestu wyróżnia się: 

- ekspozycję zawodową – związaną z pracą w warunkach narażenia na pył azbestu, 

- ekspozycję parazawodową – dotyczy mieszkańców sąsiadujących z kopalniami i 

zakładami przetwarzającymi azbest oraz rodzin pracowników tych zakładów, 

- ekspozycję środowiskową – związaną z występowaniem azbestu w powietrzu 

atmosferycznym, wodzie pitnej i artykułach spożywczych. 

Różnią się one w sposób istotny wielkością stężeń włókien, ich rozmiarami, długością 

trwania narażenia, a co za tym idzie skutkami dla zdrowia i wielkością ryzyka wystąpienia 

określonych nowotworów złośliwych. 

Narażenie na pył azbestu może być przyczyną następujących chorób: 

– pylicy azbestowej (azbestozy) 

– łagodnych zmian opłucnowych 

– raka płuc  

– międzybłoniaka opłucnej i otrzewnej, nowotworów o wysokiej złośliwości. 

Ważna jest świadomość, że choroby wywołane azbestem rozwijają się po 20 – 30 

latach wdychania włókien. Analizując szkodliwość azbestu i jego wpływ na organizm 

ludzki należy pamiętać, iż jest on groźny dla zdrowia ludzi tylko wtedy, gdy jego 

elementarne włókna znajdują się we wdychanym powietrzu. Azbest zabezpieczony w 

sposób uniemożliwiający uwalnianie się włókien do powietrza nie stanowi zagrożenia dla 

zdrowia. 
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Należy podkreślić, iż usuwanie z dachów i elewacji wyrobów zawierających azbest 

przez przypadkowe i nieprofesjonalne firmy, bądź przez samych użytkowników tych 

obiektów, zwiększa zagrożenie pyłem azbestowym dla mieszkańców, bowiem największe 

zanieczyszczenie pyłem azbestu może nastąpić podczas źle prowadzonych prac 

remontowych w obiektach zawierających azbest. Dlatego tak bardzo ważne jest 

przestrzeganie wszelkich procedur określonych w przepisach i zaprezentowanych w 

niniejszym opracowaniu  

Natomiast nie ma dowodów świadczących o tym, że azbest spożyty w wodzie jest 

szkodliwy dla zdrowia. Zarówno raport WHO jak i stanowisko Państwowego Zakładu 

Higieny z dnia 30.06.2000 r. są w tej sprawie jednoznaczne. Zastępowanie rur azbestowo-

cementowych w instalacjach ziemnych wyrobami bezazbestowymi powinno następować 

sukcesywnie, w miarę technicznego zużycia lub w przypadku woli wymiany na rury 

bezazbestowe. 

 

4. UREGULOWANIA PRAWNE DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA I 

USUWANIA WYROBÓW  ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 

 
Regulacje prawne dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów  

budowlanych, począwszy od realizacji  obowiązku dokonania przeglądu technicznego tych 

wyrobów do zdeponowania wytworzonych odpadów na składowisku, są zamieszczone w 

ustawach oraz rozporządzeniach. Poniżej przedstawiono wykaz tych aktów wraz z krótkim 

ich omówieniem. 

 

4.1 Akty prawne regulujące użytkowanie i usuwanie wyrobów 

zawierających azbest 
 

Do głównych aktów prawnych regulujących szczegółowe wymagania i zasady użytkowania 

i usuwania wyrobów zawierających azbest należą: 

 

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

(tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 3 poz. 20 z póź. zmian.). Ustawa weszła w życie z 

dniem 28 września 1997 roku. Zakazuje ona produkcji wyrobów zawierających azbest. 

Zgodnie z ustawą produkcja płyt azbestowo-cementowych została zakończona we 
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wszystkich zakładach do 28 września 1998 r., a z dniem 28 marca 1999 r. nastąpił zakaz 

obrotu tymi płytami. Wymieniona ustawa praktycznie zamknęła okres stosowania 

wyrobów zawierających azbest w Polsce, pozostaje natomiast problem sukcesywnego 

usuwania zużytych wyrobów w sposób nie zagrażający zdrowiu ludzi i zanieczyszczeniu 

środowiska. Ustawa porządkuje również zagadnienia związane z opieką zdrowotną 

pracowników, którzy mieli kontakt z azbestem. 

 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 185,  

poz. 1243). Ustawa określa zasady postępowania z odpadami, w sposób zapewniający 

ochronę życia 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. W ustawie 

określone są obowiązki wytwórców i posiadaczy odpadów, w tym odpadów 

niebezpiecznych. Ustawa reguluje całokształt spraw administracyjnych, związanych z 

postępowaniem przy zbieraniu, transporcie, odzysku i unieszkodliwianiu, w tym 

składowaniu odpadów, a także wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących 

składowisk odpadów.  

 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008 r. 

Dz. U. Nr 25 , poz. 150 z póź. zm.) Ustawa określa zasady ochrony środowiska oraz 

warunki korzystania z jego zasobów, z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego 

rozwoju. Ustawa zawiera szereg istotnych i ważnych postanowień dotyczących m.in.: 

 państwowego monitoringu środowiska, jako systemu pomiarów, ocen i prognoz stanu 

środowiska oraz gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o 

środowisku, 

 opracowania prognoz oddziaływania na środowisko, w tym gospodarki odpadami, a 

także programów wojewódzkich, zmierzających do przestrzegania standardów jakości 

środowiska, 

 ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem, sposobu postępowania z substancjami 

stwarzającymi szczególne zagrożenie dla środowiska, 
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 kar i odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad i przepisów dotyczących ochrony 

środowiska, 

 konieczności oznaczenia instalacji lub urządzeń, w których był lub jest 

wykorzystywany azbest oraz miejsc, w których on się znajduje.  

Ustawa nakłada na wykorzystującego wyroby zawierające azbest, obowiązek sukcesywnej 

eliminacji i obowiązek dokumentowania rodzaju, ilości i miejsc ich występowania oraz 

sposobu ich eliminowania oraz obowiązek przedkładania wojewodzie okresowych i 

informacji o rodzaju, ilości i miejscach ich występowania. W przypadku osób fizycznych 

nie będących przedsiębiorcami (m.in. mieszkańcy budynków, wraz z budynkami, 

obiektami użytkowymi, gospodarczymi i in.) ustawa nakłada obowiązek przedłożenia 

informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania (wyrobów zawierających azbest) w 

formie uproszczonej odpowiednio do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. 

 

 

 

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.). Ustawa reguluje tryb postępowania oraz obowiązki podmiotów określanych ustawą. 

W art. 54 ustawa 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. 

 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) 

Wśród wielu przepisów znajduje się zapis mający zastosowanie w przypadkach 

występowania azbestu. Art. 30 ust. 7 stanowi: 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. 1 tego art. jeżeli 
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ich realizacja może naruszyć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego lub spowodować: 

 zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia 

 pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków, 

 pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych, 

 wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów   

sąsiednich. 

 

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 

227, poz. 11367). Ustawa określa zasady przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, 

wymagania w stosunku do kierowców i innych osób wykonujących czynności związane z 

tym przewozem oraz organy właściwe do sprawowania nadzoru i kontroli w tych sprawach. 

Przy przewozach materiałów niebezpiecznych w kraju obowiązują przepisy zawarte w 

załącznikach A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu 

drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) – Jednolity tekst Umowy ADR (Dz. U. Nr 30, 

poz. 287, z 1999 r.). Przepisy umowy ADR oraz ustawy określają warunki załadunku i 

wyładunku oraz przewozu odpadów niebezpiecznych na składowisko. Pojazdy powinny 

być zaopatrzone w świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu materiałów 

niebezpiecznych wydane przez upoważnioną stację kontroli pojazdów, zaś kierowcy 

pojazdów winni być przeszkoleni w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych. 

 

 
Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielonych 

przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 

przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. Nr 19, poz. 231). Określa jako niedopuszczalny 

dodatek azbestu w materiałach budowlanych, z terminem obowiązywania od dnia 1 

stycznia 1997 r. 

 

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 
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użytkowania takich wyrobów  (Dz. U. Nr 216, poz. 1824). Określa obowiązki 

pracodawcy zatrudniającego pracowników przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest. 

Pracodawca obowiązany jest stosować środki ochrony pracowników przed szkodliwym 

działaniem pyłu zawierającego azbest, a przed przystąpieniem do prac sporządzić ich 

szczegółowy plan. Pracownicy zatrudnieni przy pracach w kontakcie z azbestem, 

pracodawcy i osoby kierujące takimi pracami powinni być przeszkoleniu w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z programem określonym w załączniku do 

rozporządzenia.  

 

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 z późn. Zm.).Rozporządzenie 

nakłada na właścicieli  lub zarządców obiektów budowlanych obowiązek dokonania 

przeglądu technicznego wyrobów zawierających azbest zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

rozporządzenia. Jeden egzemplarz „oceny” należało złożyć do terenowego organu nadzoru 

budowlanego w terminie do 31 marca 1999 r., co miało na celu dokonanie inwentaryzacji 

wyrobów wymagających usunięcia w danym rejonie w określonym przedziale czasowym. 

Wszystkie wyroby posiadające gęstość  objętościową mniejszą niż 1000 kg/m
3
 oraz zużyte 

wyroby o gęstości większej niż 1000 kg/m
3
 (azbestowo-cementowe) powinny być usunięte 

na koszt właściciela. W rozporządzeniu określono zasady usuwania  tych wyrobów, sposób 

pakowania i oznakowania powstałych odpadów zawierających azbest do przewiezienia na 

miejsce składowania. Wykonawca prac  polegających na usunięciu wyrobów zawierających 

azbest z obiektów i urządzeń budowlanych o łącznej powierzchni ponad 500m
2
 

obowiązany jest do wykazania braku zanieczyszczenia azbestem miejsc wykonywania 

robót, przez przedstawienie wyników pomiarów stężeń pyłów azbestu.  

 

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 w wymienionych niżej grupach i podgrupach z 

przypisanym kodem klasyfikacyjnym: 

06 07 01* - odpady azbestowe z elektrolizy 
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06 13 04* - odpady z przetwarzania azbestu 

10 11 81* - odpady zawierające azbest ( z hutnictwa szkła) 

10 13 09*- odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-

azbestowych 

15 01 11*- opakowania z metali  zawierające  niebezpieczne, porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi 

16 01 11* - okładziny hamulcowe zawierające azbest 

16 02 12* - zużyte urządzenia zawierające azbest 

17 06 01* - materiały izolacyjne zawierające azbest 

17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawierające azbest 

(*odpady niebezpieczne) 

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. r. w sprawie wzorów 

dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 249, poz. 1673). 

Określa wzory dokumentów stosowanych do prowadzenia ilościowej i jakościowej 

ewidencji odpadów celem zapewnienia kontroli ich przemieszczania. Do prowadzonej 

ewidencji odpadów obowiązani są posiadacze odpadów, w tym także wytwórcy odpadów. 

Ewidencje odpadów prowadzi się za pomocą dwóch dokumentów: karty ewidencji 

odpadów oraz karty przekazania odpadów. Karta przekazania odpadu wypełniana jest w 

dwóch egzemplarzach przez posiadacza przekazującego odpady na rzecz innego posiadacza 

odpadów. Posiadacz odpadów, który odpady przejmuje (np. zarządzający składowiskiem 

odpadów) zobowiązany jest do potwierdzenia na karcie przekazania odpadu fakt przyjęcia 

odpadu. Karty informacyjne służą do naliczania opłat za umieszczenie w danym roku 

odpadów na składowisku wnoszonych na rachunek dystrybucyjny urzędu 

marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce składowania odpadów. 

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie 

rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nie selektywny  (Dz. U. Nr 

191, poz. 1595). W sposób nie selektywny mogą być składowane odpady: 

Grupy 17 06 01* - materiały izolacyjne zawierające azbest 
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Grupy 17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawierające azbest 

Oznacza to, że odpady obu grup mogą być składowane wspólnie, na tym samym 

składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Natomiast nie wolno tych 

odpadów mieszać i składować z innymi odpadami niebezpiecznymi. 

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w 

sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla 

zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 z późn. zm.). Określa najwyższe 

dopuszczalne stężenia w środowisku pracy pyłów zawierających azbest. 

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu 

i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych 

(Dz.U. Nr 236, poz. 1986). Przepisy o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych 

stosuje się odpowiednio do transportu odpadów niebezpiecznych spełniających określone w 

tych przepisach kryteria klasyfikacyjne dla zaliczenia ich do jednej z klas towarów 

niebezpiecznych.  Przy przewozach materiałów niebezpiecznych w kraju obowiązują 

przepisy zawarte w załącznikach A i B do Umowy europejskiej dotyczącej 

międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) -  Jednolity 

tekst Umowy ADR  (Dz. U. Nr 30, poz. 287, z 1999 r.). Odpady zawierające azbest 

pochodzące z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych oraz odpady 

izolacyjne zawierające azbest zgodnie z ADR zaliczone zostały do klasy 9 – różne 

materiały i przedmioty  niebezpieczne, z czego wynikają określone wymagania przy ich 

transporcie. Posiadacz odpadów zawierających azbest, który prowadzi działalność w 

zakresie zbierania lub transportu odpadów, obowiązany jest do uzyskania zezwolenia na 

prowadzenie tej działalności. Zgodnie z ustawą o odpadach zezwolenie wydaje, w drodze 

decyzji starosta, właściwy ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania posiadacza 

odpadów. Transportujący odpady niebezpieczne obowiązany jest do posiadania karty 

ewidencji odpadu, dokumentu obrotu odpadami niebezpiecznymi i dokumentu 

przewozowego materiałów niebezpiecznych według wymagań ADR. 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie 

informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). Rozporządzenie ustala obowiązek 

sporządzenia wymaganego planu również dla robót prowadzonych z wyrobami 

zawierającymi azbest. 

 

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). 

Rozporządzenie ustala obowiązki właścicieli wszystkich miejsc, gdzie były lub są 

wykorzystywane wyroby zawierające azbest, a także wprowadza obowiązek inwentaryzacji 

tych wyrobów oraz corocznej sprawozdawczości. 
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4.2  Zadania powiatu określone w „Programie Oczyszczania Kraju  z 

Azbestu na lata 2009-2032 ” 
 

Zadania przewidziane „Programem oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009- 

2032” realizowane są na trzech poziomach:  

- centralnym – Rada Ministrów, minister właściwy do spraw gospodarki, 

- wojewódzkim-  samorząd województwa, 

- lokalnym - samorząd powiatowy , samorząd gminny 

 

Samorząd powiatowy: 

 przygotowywanie i aktualizacja programów usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest; 

 współpraca z gminami oraz marszałkiem województwa w zakresie opracowywania 

programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, w szczególności w 

zakresie weryfikacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, lokalizacji 

składowisk odpadów zawierających azbest oraz urządzeń przewoźnych do 

przetwarzania odpadów zawierających azbest; 

 organizowanie usuwania wyrobów zawierających azbest przy wykorzystaniu 

pozyskanych na ten cel środków krajowych lub unijnych z uwzględnieniem zasad 

zawartych w Programie; 

 inspirowanie właściwej postawy obywateli w zakresie obowiązków związanych z 

usuwaniem wyrobów zawierających azbest; 

 współpraca z mediami w celu propagowania odpowiednich inicjatyw społecznych 

oraz rozpowszechniania informacji dotyczących zagrożeń powodowanych przez 

azbest; 

 współpraca z organizacjami społecznymi wspierającymi realizację Programu; 

 współpraca z organami kontrolnymi (inspekcja sanitarna, inspekcja pracy, inspekcja 

nadzoru budowlanego, inspekcja ochrony środowiska). 
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4.3 Obowiązki właścicieli i zarządzających obiektami i instalacjami  lub 

urządzeniami zawierającymi azbest lub wyrobami zawierającymi 

azbest 

 

 
Obowiązki właścicieli i zarządzających obiektami i instalacjami lub urządzeniami 

zawierającymi azbest lub wyrobami zawierającymi azbest określają poniższe akty prawne: 

1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w 

zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i 

oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby 

zawierające azbest (Dz. U. 2011 nr 8 poz. 31); 

2. Rozporządzenie 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. Nr 71, poz. 649 z poźn. zm.); 

3. 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). 

 

4.3.1 Obowiązki i postępowanie właścicieli i zarządców przy użytkowaniu obiektów i 

terenów z wyrobami zawierającymi azbest 

 

1. Przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.  

 

Informację o wyniku inwentaryzacji właściciel, zarządca lub użytkownik sporządza w 

dwóch egzemplarzach: 

 eden egzemplarz przedkłada w formie pisemnej wojewodzie. 

Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przedkładają informację odpowiednio wójtowi, 

burmistrzowi lub prezydentowi miasta. 

 drugi egzemplarz przechowuje przez okres jednego roku, do czasu sporządzania 

następnej informacji. 
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Informacje przedkłada się corocznie, celem wykazania ewentualnych zmian w ilości 

posiadanych wyrobów zawierających azbest – co pozwoli na ocenę zagrożenia dla ludzi i 

środowiska w danym rejonie. 

 

5. Sporządzenie "oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów 

zawierających azbest". 

 

Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia technicznego oraz 

terenu, gdzie znajdują się wyroby zawierające azbest, ma obowiązek sporządzenia w 2 

egzemplarzach „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów 

zawierających azbest” (załącznik nr 1 niniejszego opracowania). Właściciele lub zarządcy, 

którzy spełnili ten obowiązek wcześniej – sporządzają następne „Oceny...” w terminach 

wynikających z warunków poprzedniej „Oceny...” tzn.: 

 po 5-u latach, jeżeli wyroby zawierające azbest są w dobrym stanie technicznym i 

nieuszkodzone, 

 po roku, jeżeli przy poprzedniej „Ocenie...” ujawnione zostały drobne (do 3% 

powierzchni wyrobów) uszkodzenia. 

Wyroby, które posiadały lub posiadają duże i widoczne uszkodzenia – powinny zostać 

bezzwłocznie usunięte. 

Jeden egzemplarz „Oceny...” właściciel lub zarządca zobowiązany jest złożyć właściwemu 

organowi nadzoru budowlanego w terminie do 30-u dni od dnia jej sporządzenia. Drugi 

egzemplarz zachowuje przy dokumentacji budynku, budowli, instalacji lub urządzenia 

przemysłowego oraz terenu  do czasu sporządzenia następnej „Oceny..”. 

 

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

zawierającymi azbest – odpowiednim znakiem ostrzegawczym dla azbestu (zał. nr 4 

niniejszego opracowania). 

 

7. Opracowanie i wywieszenie na widocznym miejscu instrukcji bezpiecznego 

postępowania i użytkowania pomieszczenia z wyrobami zawierającymi azbest. 
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8. Zaznaczenie na planie sytuacyjnym terenu miejsc z wyrobami zawierającymi azbest. 

 

9. Opracowanie corocznego planu kontroli jakości powietrza dla pomieszczeń 

zawierających azbest. 

 

Dla każdego pomieszczenia, w którym znajdują się instalacje lub urządzenia zawierające 

azbest lub wyroby zawierające azbest, właściciel, zarządca lub użytkownik sporządza 

corocznie plan kontroli jakości powietrza obejmujący pomiary stężenia azbestu. W 

przypadku przekroczenia najwyższego dopuszczalnego stężenia pyłów zawierających 

azbest w środowisku pracy, stwierdzonego w wyniku realizacji planu kontroli, dalsze 

wykorzystywanie instalacji lub urządzenia jest niedopuszczalne i konieczne jest jej 

oczyszczanie poprzez usunięcie wyrobów zawierających azbest lub ich wymianę. 

 

 

Przedstawienie zagadnień w formie schematycznej  

(Źródło: www.mgip.gov.pl) 

 

 

 

 

Sporządzenie „Oceny stanu możliwości Prowadzenie inwentaryzacji 

bezpiecznego użytkowania wyrobów wyrobów zawierających azbe 

zawierających azbest” 

Opracowanie corocznego planu kontroli Sporządzenie informacji dla 

jakości powietrza dla pomieszczeń burmistrza/prezydenta (coro 

Zawierających azbest. 

Opracowanie instrukcji bezpiecznego Oznakowanie pomieszczeń, g 

postępowania i użytkowania znajdują się urządzenia lub in 

pomieszczenia z wyrobami zawierający 

azbest. 

Zazna 

terenu 

zawier 
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4.3.2 Obowiązki i postępowanie właścicieli i zarządców, przy usuwaniu wyrobów 

zawierających azbest z obiektów lub terenów 

  

1. Identyfikacja azbestu w wyrobach przeznaczonych do usunięcia przez uprawnione 

laboratorium. 

 

Do identyfikacji azbestu w przewidzianych do usunięcia materiałach jest zobowiązany 

wykonawca prac polegających na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających 

azbest na podstawie udokumentowanej informacji od właściciela lub zarządcy obiektu albo 

też na podstawie badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium. 

 

2. Zgłoszenie prac polegających na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów zawierających 

azbest do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej. 

 

3. Uzyskanie od wykonawcy prac, pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonania 

robót i oczyszczenia z azbestu, a następnie przechowywać je przez okres co najmniej 5 

lat, wraz z inna dokumentacją budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu. 
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Przedstawienie zagadnień w formie schematycznej  

(Źródło: www.mgip.gov.pl) 
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4.3.3 Obowiązki wykonawcy prac związanych z usuwaniem azbestu oraz 

postępowanie przy pracach przygotowawczych do usuwania wyrobów 

zawierających azbest. 

 

Wykonawcy, prac polegających na demontażu elementów azbestowych jako wytwórcy 

odpadów niebezpiecznych - zgodnie z ustawą o odpadach, przed przystąpieniem do 

wykonywania prac, zobowiązani są do: 

 uzyskania, od właściwego organu ochrony środowiska (marszałka) decyzji 

zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,  

 przeszkolenia przez uprawnioną instytucję zatrudnionych pracowników, osób 

kierujących lub nadzorujących prace polegające na zabezpieczaniu i usuwaniu 

wyrobów zawierających azbest w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz przestrzegania procedur dotyczących 

bezpiecznego postępowania; 

pracownicy zatrudnieni w narażeniu na azbest powinni być wyposażeni w 

odpowiednie do warunków pracy środki ochrony indywidualnej oraz odzież i 

obuwie ochronne, 

 opracowania przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu prac usuwania 

wyrobów zawierających azbest; plan prac zawiera informacje określone w 

obowiązujących przepisach, 

 przed przystąpieniem do prac, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem 

prac, wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu właściwemu organowi 

nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz 

właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu. Zgłoszenie zawiera 

informacje określone w obowiązujących przepisach. 

 

Informacje, które powinien zawierać szczegółowy plan prac usuwania wyrobów 

azbestowych oraz zgłoszenie organowi nadzoru budowlanego, inspektorowi pracy, 

inspektorowi sanitarnemu określa ww. rozporządzenie (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.) 

Przed przystąpieniem do prac polegających na demontażu elementów zawierających 

azbest wykonawca jest zobowiązany odpowiednio przygotować miejsce prowadzenia prac 

m.in poprzez: 
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 odizolowanie obszaru prac od otoczenia poprzez stosowanie osłon 

zabezpieczających przenikanie azbestu do środowiska, 

 ogrodzenie terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów 

komunikacyjnych dla pieszych, przy zastosowaniu odpowiednich osłon 

 umieszczenie w strefie prac w widocznym miejscu tablic informacyjnych "Uwaga! 

Zagrożenie azbestem" bądź "Uwaga! Zagrożenie azbestem – krokidolitem" 

 przy pracach elewacyjnych powinny być stosowane odpowiednie kurtyny 

zasłaniające fasadę obiektu, aż do gruntu, a teren wokół objęty kurtyną, powinien 

być wyłożony grubą folią, dla łatwego oczyszczania po każdej zmianie roboczej. 

 

Wszystkie prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest należy 

prowadzić w taki sposób aby uniemożliwić emisję azbestu do środowiska oraz 

zminimalizować pylenie. 

Aby to osiągnąć: 

 wyroby azbestowe przed ich usunięciem powinny być nawilżone wodą i 

utrzymywane w stanie wilgotnym przez cały czas pracy, 

 wyroby (płyty, kształtki, rury) należy demontować w całości, w miarę możliwości 

unikając destrukcji mechanicznej, 

 do prac należy używać narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych narzędzi 

mechanicznych wyposażonych w miejscowe instalacje odciągające powietrze, 

 w przypadku występowania stężeń pyłu azbestu przekraczających dopuszczalne 

wartości dla miejsca pracy należy prowadzić kontrolny monitoring powietrza, 

 codziennie zabezpieczać zdemontowane wyroby i odpady zawierające azbest i 

magazynować je na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu: 

- usunięte wyroby azbestowe (>1000 kg/m
3
 tj. płyty i części płyt 

azbestowocementowych) należy pakować w folię polietylenową o grubości nie 

mniejszej niż 2 mm 

- przed opakowaniem pyły azbestowe, wyroby i odpady wyrobów 

azbestowychmiękkich (<1000 kg/m
3
 ) należy zestalić przy użyciu cementu, 
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-  opakowania z odpadami powinny być szczelnie zamknięte i oznakowane w 

sposób trwały - wzór oznakowania wyrobów i odpadów zawierających azbest 

stanowi załącznik nr 4 do opracowania. 

 

Po zakończeniu prac polegających na demontażu elementów azbestowych należy 

oczyścić teren robót i jego otoczenie. Prace porządkowe należy wykonywać starannie 

stosując metody uniemożliwiające emisję pyłu azbestu do środowiska (przez zastosowanie 

urządzeń filtracyjno-wentylacyjnych z wysokoskutecznym filtrem lub na mokro). 

Po wykonaniu prac wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia zleceniodawcy 

/właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub zarządcy nieruchomości/ pisemnego 

oświadczenia stwierdzającego prawidłowość wykonania prac. 

W przypadku, kiedy przedmiotem prac były wyroby o gęstości objętościowej 

mniejszej niż 1000 kg/m
3
 lub wyroby mocno uszkodzone i zniszczone lub prace 

obejmowały wyroby zawierające azbest krokidolit lub prowadzone były w 

pomieszczeniach zamkniętych, wykonawca prac ma obowiązek przedstawienia wyników 

badania powietrza, przeprowadzonego przez uprawnione do tego laboratorium lub 

instytucję. 
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POSTĘPOWANIE PRZY PRACACH PRZYGOTOWAWCZYCH DO USUWANIA 

WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST (Źródło: www.mgip.gov.pl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi 

zawierającymi azbest i uzyskanie jego zatwierdzenia przez 

właściwego marszałka 
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PRACE POLEGAJĄCE NA USUWANIU WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH 

AZBEST, WYTWARZANIU ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH, WRAZ Z 

OCZYSZCZANIEM OBIEKTU, TERENU, INSTALACJI Z AZBESTU  

(Źródło: www.mgip.gov.pl) 
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4.4 Transport odpadów zawierających azbest 

 

Przedsiębiorca, który prowadzi działalność w zakresie transportu odpadów jest 

obowiązany uzyskać zezwolenie na prowadzenie tej działalności. Zezwolenie na 

prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów wydaje starosta. Transport 

odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, należy prowadzić z zachowaniem 

przepisów dotyczących transportu towarów niebezpiecznych spełniając  określone w tych 

przepisach kryteria klasyfikacyjne. 

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 towarów (odpadów) 

niebezpiecznych, 

 posiadanie świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu odpadów 

niebezpiecznych, 

 posiadanie przez kierowcę zaświadczenia ADR o ukończeniu kursu 

dokształcającego dla kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne, 

 oznakowanie pojazdu odblaskowymi tablicami ostrzegawczymi, 

 utrzymanie czystości skrzyni ładunkowej pojazdu, 

 sprawdzenie stanu opakowań i ich oznakowanie literą „a”, 

 sprawdzenie umocowania sztuk przesyłki z odpadami w pojeździe. 

Odpady niebezpieczne zawierające azbest transportowane są na składowisko 

przeznaczone do składowania tego typu odpadów. Tam następuje ich przekazanie 

następnemu posiadaczowi odpadów – zarządzającemu składowiskiem i potwierdzenie tego 

faktu na karcie przekazania odpadu. 
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PRZYGOTOWANIE I TRANSPORT ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 

ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 

(Źródło: www.mgip.gov.pl) 
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4.5  Składowanie odpadów zawierających azbest 

 

Odpady zawierające azbest, pochodzące z budowy, remontu i demontażu obiektów 

budowlanych oraz infrastruktury drogowej, oznaczone w katalogu odpadów kodami 

170601* i 170605* mogą być składowane na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub 

na wydzielonych częściach składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, 

przeznaczonych do wyłącznego składowania tych odpadów.  

Zarządzający składowiskiem przejmuje odpady potwierdzając ten fakt na karcie 

przekazania odpadu.  

Prace związane z deponowaniem odpadów zawierających azbest należy prowadzić 

w sposób zabezpieczający przed emisją pyłu azbestowego do powietrza, a podstawowym 

zadaniem jest niedopuszczenie do rozszczelnienia opakowań. Warstwa zdeponowanych 

odpadów powinna być zabezpieczona przed uszkodzeniem opakowań przez przykrycie 

folią lub warstwą gruntu o grubości 5 cm. Niedopuszczalne jest kompaktowanie odpadów 

zawierających azbest, ani poruszanie się pojazdów mechanicznych po powierzchni 

składowanych odpadów. zarządzający składowiskiem zobowiązany jest do prowadzenia 

ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z katalogiem odpadów przy 

wykorzystaniu karty ewidencji odpadu oraz karty przekazania odpadów.  

Zgodnie z art. 9 ust.2 ustawy o odpadach, odpady, które nie mogą być 

unieszkodliwiane w miejscu powstawania, powinny być przekazane do unieszkodliwiania 

do najbliżej położonych miejsc. 

Na terenie województwa wielkopolskiego  jest jedno składowisko przyjmujące 

odpady azbestowe: 

1. Składowisko odpadów niebezpiecznych w Koninie ul. Sulańska 11. 
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SKŁADOWANIE ODPADÓW NA SKŁADOWISKACH LUB W WYDZIELONYCH 

KWATERACH PRZEZNACZONYCH DO WYŁĄCZNEGO SKŁADOWANIA 

ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 

(Źródło: www.mgip.gov.pl) 
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5. GOSPODAROWANIE WYROBAMI I ODPADAMI 

ZAWIERAJĄCYMI AZBEST W POWIECIE KOŚCIAŃSKIM 
 

5.1  Charakterystyka powiatu kościańskiego 

Powiat kościański położony jest w południowo – zachodniej części województwa 

wielkopolskiego. Sąsiaduje od północy z powiatem poznańskim ziemskim, od wschodu z 

powiatem śremskim, od południa z powiatem gostyńskim  i  leszczyńskim, natomiast od 

zachodu z powiatem wolsztyńskim i grodziskim. 

 

 

 

Ryc. 1. Mapa administracyjna powiatu kościańskiego 

 

     

Powierzchnia powiatu wynosi 722,5 km 
2
. Stanowi to 2,4 % powierzchni województwa 

wielkopolskiego. Oznacza to 19. miejsce pod względem wielkości w Wielkopolsce. 

Pod względem administracyjnym powiat podzielony jest na 5 gmin: 

Gmina miejska Kościan 

Gmina wiejska Kościan 

Gmina miejsko – wiejska Czempiń 

Gmina miejsko – wiejska Krzywiń 

Gmina miejsko – wiejska Śmigiel 
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Tabela 2  Dane statystyczne o gminach  

 Powierzchnia 

ogółem [ha] 

Powierzchnia  [ha] 

Użytków rolnych Lasów Pozostałych terenów 

Gmina miejska 

Kościan 

875,0 346,0 1,0 528,0 

Gmina wiejska 

Kościan 

20227,0 15919,0 2132,0 2176,0 

Gmina miejsko-

wiejska 

Czempiń 

14246,0 11261,0 1803,0 1182,0 

Gmina miejsko-

wiejska 

Krzywiń 

17916,0 12983,0 2866,0 2067,0 

Gmina miejsko-

wiejska Śmigiel 

18989,0 14516,0 2595,0 1878,0 

POWIAT 

KOŚCIAŃSKI 

72253,0 55025,0 9397,0 7831,0 

 

Sieć osadniczą tworzą 4 miasta (Kościan, Czempiń, Krzywiń, Śmigiel), 114 wsi, 

oraz 7 przysiółków. Przez powiat kościański przebiega międzynarodowa trasa E-261 (5), 

łącząca Kościan – stolicę powiatu, bezpośrednio z Poznaniem odległym o 42 km 

Wrocławiem  odległym o 125 km.  

Powiat kościański jest regionem, w którym dominującą funkcją jest rolnictwo, 

charakteryzujące się dużą intensywnością upraw oraz wysokim stopniem 

zmechanizowania. Jest to także obszar, na którym w ciągu dziesiątków lat rozwijały się 

zakłady wytwórcze, przede wszystkim branży rolno-spożywczej, wykorzystujące 

miejscową bazę surowcową. 

Na terenie powiatu działają placówki kulturalne, szkoły wyższe, średnie i podstawowe oraz 

inne instytucje użyteczności publicznej.  
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5.2  Wyroby zawierające azbest w powiecie kościańskim 

 
W powiecie kościańskim, z uwagi na charakter tego obszaru, powstawać będą 

odpady zawierające azbest przede wszystkim związane z budownictwem – głównie 

różnego rodzaju płyty azbestowo-cementowe wykorzystywane do pokryć połaci 

dachowych oraz elewacji budynków. 

 

 

5.2.1. Inwentaryzacja wyrobów azbestowych w gminach na terenie powiatu 

kościańskiego 

 

Gminy na terenie powiatu kościańskiego  posiadają zatwierdzone uchwałami Rady 

Gmin Programy ochrony środowiska i Plany gospodarki odpadami.  

Poniżej przedstawiono inwentaryzację wyrobów azbestowych w poszczególnych gminach 

sporządzoną w oparciu o informacje przedłożone do Urzędów Gmin zgodnie z wytycznymi 

rozporządzenia  Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w 

zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i 

oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby 

zawierające azbest (Dz. U. 2011 nr 8 poz. 31);  

 

Tabela 4 Ilość wyrobów azbestowych w poszczególnych gminach powiatu 

kościańskiego  

          

Lp. Gmina Ilość azbestu 

m
2 

tony 

1. Gmina Czempiń 184 448,00 2213,80 

2. Gmina Krzywiń 141 742,00 1700,9 

3. Gmina Śmigiel 204 434,42 2453,21 

4. Gmina Kościan 132 479,8 1589,76 

5. Miasto Kościan  7 900,00 94,8 

RAZEM 671 004,22 8052,47 
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Tabela 5 Wykaz miejscowości w gminie Czempiń, w których występują wyroby  

zawierające azbest 

  

 

 

L.p. Miejsce występowania 

wyrobu zawierającego 

azbest 

Nazwa wyrobu 

zawierającego azbest 

Powierzchnia m
2
 

1. Betkowo Płyty azbestowo-cementowe 2686 

2. Bieczyny Płyty azbestowo-cementowe 2240 

3. Borowo Płyty azbestowo-cementowe 11075 

4. Czempiń Płyty azbestowo-cementowe 7958 

5. Donatowo Płyty azbestowo-cementowe 19080 

6. Głuchowo Płyty azbestowo-cementowe 6606 

7. Gorzyce Płyty azbestowo-cementowe 5140 

8. Gorzyczki Płyty azbestowo-cementowe 1350 

9. Jarogniewice Płyty azbestowo-cementowe 14424 

10. Jasień Płyty azbestowo-cementowe 5200 

11. Nowe Borówko Płyty azbestowo-cementowe 2960 

12. Nowe Tarnowo Płyty azbestowo-cementowe 2394 

13. Nowy Gołębin Płyty azbestowo-cementowe 6050 

14. Piechanin Płyty azbestowo-cementowe 4900 

15. Piotrkowie Płyty azbestowo-cementowe 4060 

16. Piotrowo Drugie Płyty azbestowo-cementowe 3090 

17. Piotrowo Pierwsze Płyty azbestowo-cementowe 955 

18. Roszkowo Płyty azbestowo-cementowe 1300 

19. Sierniki Płyty azbestowo-cementowe 2020 

20. Słonin Płyty azbestowo-cementowe 3147 

21. Srocko Wielkie Płyty azbestowo-cementowe 6118 

22. Stary Gołębin Płyty azbestowo-cementowe 1410 

23. Tarnowo Stare Płyty azbestowo-cementowe 600 

24. Zadory Płyty azbestowo-cementowe 6740 

 

 

 

- w obiektach dla których zarządcą lub właścicielem jest gmina – 220 m
2
 

- w byłych obiektach PGR – 62 760 m
2
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Tabela 6 Wykaz miejscowości w gminie Krzywiń, w których występują wyroby 

zawierające azbest 

 

 

L.p. Miejsce występowania 

wyrobu zawierającego 

azbest 

Nazwa wyrobu 

zawierającego azbest 

Powierzchnia m
2
 

1. Bielewo Płyty azbestowo-cementowe 17.221 

2. Bieżyń Płyty azbestowo-cementowe 9.210 

3. Cichowo Płyty azbestowo-cementowe 520 

  4. Czerwona Wieś Płyty azbestowo-cementowe 2.707 

5. Gierłachowo Płyty azbestowo-cementowe 4039 

6. Jerka Płyty azbestowo-cementowe 13019  

7. Jurkowo Płyty azbestowo-cementowe 8155 

8. Lubiń Płyty azbestowo-cementowe 1049 

9. Łagowo Płyty azbestowo-cementowe 10165 

10. Łuszkowo Płyty azbestowo-cementowe 6061 

11. Mościszki Płyty azbestowo-cementowe 5600 

12. Rąbiń Płyty azbestowo-cementowe 4362 

13. Kopaszewo Płyty azbestowo-cementowe 9048 

14. Krzywiń Płyty azbestowo-cementowe 4550 

15. Nowy Dwór Płyty azbestowo-cementowe 9468 

16. Rogaczewo Małe Płyty azbestowo-cementowe 30 

17. Rogaczewo Wielkie Płyty azbestowo-cementowe 1.437 

18. Świniec Płyty azbestowo-cementowe 10095 

19. Teklimyśl Płyty azbestowo-cementowe 1.727 

20 Wieszkowo Płyty azbestowo-cementowe 4.165 

21. Wymysłowo Płyty azbestowo-cementowe 261 

22. Zbęchy Płyty azbestowo-cementowe 4.636 

23. Zbęchy Pole Płyty azbestowo-cementowe 5.901 

24. Zgliniec Płyty azbestowo-cementowe 648 

25. Zelazno Płyty azbestowo-cementowe 7.738 

 

 

 

Tabela 7 Wykaz miejscowości w gminie Śmigiel, w których występują wyroby 

zawierające azbest 

 

 

L.p. Miejsce występowania 

wyrobu zawierającego 

azbest 

Nazwa wyrobu 

zawierającego azbest 

Powierzchnia m
2
 

1. Bielawy Płyty azbestowo-cementowe 7.263 

2. Bronikowo Płyty azbestowo-cementowe 6.101,5 

3. Brońsko Płyty azbestowo-cementowe 7.567 
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4. Bruszczewo Płyty azbestowo-cementowe 1.631 

5. Chełkowo Płyty azbestowo-cementowe 0 

6. Czacz Płyty azbestowo-cementowe 33.432,1 

7. Czaczyk Płyty azbestowo-cementowe 2.099 

8. Glińsko Płyty azbestowo-cementowe 1.682 

9. Gniewowo Płyty azbestowo-cementowe 1.673 

10. Jezierzyce Płyty azbestowo-cementowe 540 

11. Karmin Płyty azbestowo-cementowe 9.872 

12. Karśnice Płyty azbestowo-cementowe 5.868 

13. Koszanowo Płyty azbestowo-cementowe 810 

14. Księginki Płyty azbestowo-cementowe 2.550 

15. Machin Płyty azbestowo-cementowe 3.891 

16. Morownica Płyty azbestowo-cementowe 13.592 

17. Nadolnik Płyty azbestowo-cementowe 2.522,7 

18. Nietążkowo Płyty azbestowo-cementowe 6480 

19. Nowa Wieś Płyty azbestowo-cementowe 3.992,3 

20. Nowe Szczepankowo Płyty azbestowo-cementowe 2.641 

21. Nowy Białcz Płyty azbestowo-cementowe 1.990 

22. Nowy Świat Płyty azbestowo-cementowe 300 

23. Olszewo Płyty azbestowo-cementowe 9.914 

24. Parsko Płyty azbestowo-cementowe 0 

25. Podśmigiel Płyty azbestowo-cementowe 0 

26. Poladowo Płyty azbestowo-cementowe 9.256 

27. Przysieka Polska Płyty azbestowo-cementowe 4.922,2 

28. Robaczyn Płyty azbestowo-cementowe 7.531,8 

29. Sierpowo Płyty azbestowo-cementowe 326 

30. Sikorzyn Płyty azbestowo-cementowe 490 

31. Smolno Płyty azbestowo-cementowe 520 

32. Spławie Płyty azbestowo-cementowe 7.479,12 

33. Stara Przysieka Druga Płyty azbestowo-cementowe 2.321,9 

34. Stara Przysieka Pierwsza Płyty azbestowo-cementowe 6.757,9 

35. Stare Bojanowo Płyty azbestowo-cementowe 2.507,5 

36. Stare Sczczepankowo Płyty azbestowo-cementowe 3.816 

37. Stary Białcz Płyty azbestowo-cementowe 4.938 

38. Śmigiel Płyty azbestowo-cementowe 1.541 

39. Wonieść Płyty azbestowo-cementowe 2.259 

40. Wydorowo Płyty azbestowo-cementowe 1.425 

41. Zygmuntowo Płyty azbestowo-cementowe 4.041 

42. Żegrowo Płyty azbestowo-cementowe 1.270 

43. Żegrówko Płyty azbestowo-cementowe 15.690,4 

44. Żydowo Płyty azbestowo-cementowe 930 

 

 

- budynki będące własnością gminy- 1292 m
2
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Tabela 8 Wykaz miejscowości w gminie Kościan, w których występują wyroby 

zawierające azbest 

    

 

L.p. Miejsce występowania 

wyrobu zawierającego 

azbest 

Nazwa wyrobu 

zawierającego azbest 

Powierzchnia m
2
 

1. Bonikowo Płyty azbestowo-cementowe 2502 

2. Czarkowo Płyty azbestowo-cementowe 866 

3. Choryń Płyty azbestowo-cementowe 131 

4. Darnowo Płyty azbestowo-cementowe 1700 

5. Granecznik Płyty azbestowo-cementowe 60 

6. Gryżyna Płyty azbestowo-cementowe 1890 

7. Ignacewo Płyty azbestowo-cementowe 490 

8. Januszewo Płyty azbestowo-cementowe 2232 

9. Katarzynin Płyty azbestowo-cementowe 7096 

10. Kawczyn Płyty azbestowo-cementowe 1610 

11. Kiełczewo Płyty azbestowo-cementowe 5909 

12. Kobylniki Płyty azbestowo-cementowe 596,8 

13. Kokorzyn Płyty azbestowo-cementowe 3171 

14. Krzan Płyty azbestowo-cementowe 7580 

15. Kurowo Płyty azbestowo-cementowe 1154 

16. Kurza Góra Płyty azbestowo-cementowe 2720 

17. Łagiewniki Płyty azbestowo-cementowe 67703,5 

18. Mikoszki Płyty azbestowo-cementowe 6302 

19. Nacław Płyty azbestowo-cementowe 6538 

20. Nowe Oborzyska Płyty azbestowo-cementowe 1582 

21. Nowy Dębiec Płyty azbestowo-cementowe 1112 

22. Nowy Lubosz Płyty azbestowo-cementowe 2510 

23. Osiek Płyty azbestowo-cementowe 428 

24. Pelikan Płyty azbestowo-cementowe 4428,24 

25. Pianowo Płyty azbestowo-cementowe 265 

26. Ponin Płyty azbestowo-cementowe 4408 

27. Racot Płyty azbestowo-cementowe 4424,4 

28. Sepienko Płyty azbestowo-cementowe 9749 

29. Sierakowo Płyty azbestowo-cementowe 6596,56 

30. Spytkówki Płyty azbestowo-cementowe 8491 

31. Stare Oborzyska Płyty azbestowo-cementowe 836,5 

32. Stary Lubosz Płyty azbestowo-cementowe 4840,88 

33. Szczodrowo Płyty azbestowo-cementowe 5009 

34. Turew Płyty azbestowo-cementowe 5617 

35. Widziszewo Płyty azbestowo-cementowe 4298 

36. Witkówki Płyty azbestowo-cementowe 3246 

37. Wyskoć Płyty azbestowo-cementowe 2821 

38. Wyskoć Mała Płyty azbestowo-cementowe 1660 



Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu kościańskiego na lata     

2012-2032 

43 

 

 

 

Tabela 9 Wykaz ilościowy wyrobów  zawierające azbest na terenie miasta Kościana 

  

 

 

L.p. Miejsce występowania 

wyrobu zawierającego 

azbest 

Nazwa wyrobu 

zawierającego azbest 

Powierzchnia m
2
 

1. Kościan Płyty azbestowo-cementowe 7 650 
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5.3 Wykaz podmiotów posiadających uregulowany stan formalno – 

prawny w zakresie wykonywania usług remontowych i 

rozbiórkowych związanych z wytwarzaniem odpadów zawierających 

azbest na terenie powiatu kościańskiego – decyzja wydana przez 

Marszałka Województwa Wielkopolskiego 

 
 

 

1. DEMONTEX Piotr Kwaśniewski, ul. Usługowa 1, 64-400 Międzychód 

DSR.VI.7660-31/10, z dnia 5 maja 2010 r. 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

2. Roboty Budowlane Agnieszka Krakowiak, ul. Mickiewicza 10, 63-820 Piaski 

    DSR.VI.7660-64/10, z dnia 19 maja 2010 r. 

    terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

3. Konsorcjum Konkret Grzegorz Namysł, ul. Pleszewska 28, 36-460 Skalmierzyce 

    DSR.VI.7660-107/10, z dnia 19 lipca 2010 r. 

    województwo wielkopolskie 

4. Zakład Dekarsko-Blacharski, Usługi Ogólnobudowlane, ul. Zamkowa 2/21, 64-400   

Międzychód 

DSR.VI.7660-188/10, z dnia 20 lipca 2010 r. 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 

5. Usługi Ogólnobudowlane Andrzej Peliński, Kierzno 65, 63-600 Kępno 

DSR.VI.7660-123/10, z dnia 3 sierpnia 2010 r. 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 

6. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe SURPOL Tomasz Surdyk, 

Wymysłowo 52, 62-240 Trzemeszno 

DSR.VI.7660-303/10, z dnia 20 września 2010 r. 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

7. Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Piotr Nowak, ul. Krzyckiego 11A, 64-100 

Leszno 

     DSR.VI.7660-301/10, z dnia 23 września 2010 r. 

      terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
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8. Atlanta Grzegorz Grzelak, ul. Działkowa 54, 60-185 Skórzewo 

DSR.VI.7660-338/10, z dnia 3 listopada 2010 r. 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

9. MS Budownictwo sp. z o. o., ul. Sadowa 9b, 62-080 Tarnowo Podgórne 

DSR.VI.7660-394/10, z dnia 22 listopada 2010 r. 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

10. Sławomir Krysztoforski, ul. Celestyny 24, 62-709 Malanów 

DSR.VI.7660-411/10, z dnia 5 stycznia 2011 r. 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

11. Seweryn Szurowski P.W. SEWERO, Masłowo, ul. Śląska 78, 63-900 Rawicz 

DSR.VI.7660-422/10, z dnia 22 grudnia 2010 r. 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

12. Cegielski – ENERGOCENTRUM sp. z o. o., ul. 28 czerwca 1956 nr 223/229, 

61-485 Poznań, DSR.VI.7660-467/10, z dnia 5 stycznia 2011 r. 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

13. Zakład Usługowo-Handlowy „DEK-TOM” Tomasz Surowiec Rąbczyn 93, 62-106 

Rąbczyn. 

DSR.VI.7660-91/10, z dnia 19 lipca 2010 r., cały kraj. 

14. F.H.U. Elżbieta Perz ul. Odolanowskiej 105, 63-400 Ostrów Wielkopolski 

DSR.VI.7660-52/10, z dnia 23 kwietnia 2010 r., zmieniona decyzją znak: DSR.VI.7660-

429/10, z dnia 21 grudnia 2010 r., cały kraj. 

15. FIRMA ROLNICZA Marcin Kaczmarek Nowy Gołębin 23, 64-020 Czempiń 

DSR.VI.7660-51/10, z dnia 30 czerwca 2010 r., cały kraj. 

16. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „MASTERM” Przemysław 

Silski, ul. Działkowa 16, 62-080 Tarnowo Podgórne 

DSR.VI.7660-226/10, z dnia 13 września 2010 r., cały kraj. 

17. Obsługa Inwestycji Budowlanych Marcin Kolecki ul. Śabikowska 54/16, 62-030 

Luboń 

DSR.VI.7660-200/10, z dnia 1 września 2010 r., cały kraj. 

18. USŁUGI BUDOWLANE Paweł Matuszek ul. Daszyńskiego 5/7, 64-400 

Międzychód 
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DSR.VI.7660-199/10, z dnia 30 sierpnia 2010 r., cały kraj. 

19. Przedsiębiorstwo Sprzętowo-Transportowe TRANSFADROM Zdzisław Pakuła ul. 

Starołęcka 245, 61-341 Poznań 

DSR.VI.7660-160/10, z dnia 11 sierpnia 2010 r., cały kraj. 

20. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „CARBON 2” os. Piastowskie 14A/9, 62-200 

Gniezno 

DSR.VI.7660-317/10, z dnia 4 października 2010 r., cały kraj. 

21. VENADACH Zakład Ogólnobudowlany Blacharstwo-Dekarstwo Jarosław 

Śledziński, ul. Mielżyńskiego 25/12, 61-725 Poznań 

DSR.VI.7660-329/10, z dnia 17 listopada 2010 r., cały kraj. 

22. Dariusz Pustkowiak prowadzący działalność gospodarczą: „MARTPOL” Roboty 

Ogólnobudowlane Bródki 26/3, 64-310 Lwówek 

DSR.VI.7660-366/10, z dnia 2 grudnia 2010 r., cały kraj. 

23. Przedsiębiorstwa Usługowego „BTS” sp. z o.o. ul. Jęczmienna 6, 63-040 Nowe 

Miasto n/Wartą 

DSR.VI.7660-409/10, z dnia 25 listopada 2010 r., cały kraj. 

24. Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „REMBUDEX” Sp. Jawna Wojciech i 

Renata Kucińscy 

ul. Łukowska 10, 64-600 Oborniki 

DSR.VI.7660-446/10, z dnia 20 grudnia 2010 r., cały kraj. 

25. Pan Andrzeja Antecki, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „DREW-

DOM” Antecki 

Andrzej, Żeronim 4, 62-613 Osiek Mały 

DSR.VI.7660-50/10 z dnia 24.05.20101 r. terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

26. Pan Waldemar Cichy prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Zakład 

Ogólno-Budowlany i Ciesielstwo, Obory 16, 63-308 Gizałki 

DSR.VI.7660-55/10 z dnia 2.06.2010 r. terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

27. Pani Anna Majer, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą •MAJER• Usługi 

Ogólnobudowlane, ul. Ks. Kordeckiego17, 89-340 Białośliwie 

DSR.VI.7660-234/10 z dnia 24.08.2010 r. terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
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28. Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy SEKUTERSCY Spółka Jawna, ul. Jana 

Pawła II 21, 64-730 Wieleń, DSR.VI.7660-326/10 z dnia 13.10.2010 r. terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej 

29. Przedsiębiorstwo Specjalistyczne AJAKS S.A., ul. Ostrowska 366/374a, 61-312 

Poznań 

DSR-VI.7243.1.13.2012 z dnia 9.02.2012 r. terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

30. „ELOGAZ” Sp. z o.o., ul. Starołęcka 132, 61-341 Poznań 

DSR.VI.7660-405/10 z dnia 3.12.2010 r. (decyzja uchylona), nowa decyzja 

zatwierdzająca program gospodarki odpadami DSR-VI.7243.1.2.2012 z 16.01.2012 r., 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

31. Spółdzielnia Pracy Konserwacji Urządzeń Przemysłowych, ul. Staszica 37, 64-600 

Oborniki 

DSR.VI.7660-426/10 z dnia 28.12.2010 r. Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

32. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Transportowe „EP,a” Edmund Pestka, ul. 

Owocowa 1, 63-700 Krotoszyn 

DSR.VI.7660-75/10 z dnia 2.06.2010 r. terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

33. Pan Paweł Hadrzyński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Paweł 

Hadrzyński P.P.H.U., Psienie –Ostrów 9, 63-304 Czermin 

DSR.VI.7660-54/10 z dnia 25.06.2010 r. terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

34. Ekos Poznań Sp. z o.o., ul. Krańcowa 15, 61-022 Poznań 

DSR.VI.7660-363/10 z dnia 8.11.2010 r. terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

35. Zakład Wielobranżowy Usługowo-Transportowy, ul. Kochanowskiego 11, 63-020 

Zaniemyśl 

DSR.VI.7660-458/10 z dnia 29.12.2010 r. terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

36. Piotr Gnoiński USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE 

ul. Grzybowa 12, 64-426 Łowyń 

DSR.VI.7660-104/10, 19.05.2010 r. cały kraj 

37. Dorota Czerwińska „ROMUR” 

ul. Pomorska 1, 89-300 Wyrzysk 

DSR.VI.7660-44/10, 7.05.2010 r. cały kraj 

38. PROTE Technologie dla Środowiska Sp. z o. o. 
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ul. Nieszawska 1, 61-021 Poznań 

DSR.VI.7660-307/10, 24.08.2010 r. cały kraj 

39. Usługi Ogólnobudowlane Jacek Zieliński 

ul. Gnieźnieńska 22/14, 62-230 Witkowo 

DSR.VI.7660-76/10, 2.06.2010 r. cały kraj 

40. Mirosław Piłat „MIRHEND” 

przy ul. Nowy Świat 4, 62-025 Kostrzyn 

DSR.VI.7660-306/10, 7.10.2010 r. cały kraj 

41. Przedsiębiorstwa Budownictwa Drogowego S.A. 

ul. Noskowska 3-5, 62-800 Kalisz 

DSR.VI.7660-238/10, 14.09.2010 r. Cały kraj 

42. Centrum Ekologiczne „HYDRO-GEO-PLAST” 

ul. Łódzka 40, 62-860 Opatówek 

DSR.VI.7660-105/10, 16.06.2010 r. cały kraj 

43. Ośrodek Przemysłowo-Badawczy Urządzeń Technologicznych „KOLPOL” Sp. z 

o. o. ul. Sanocka 11, 61-135 Poznań 

DSR.VI.7660-263/10, 22.09.2010 r. cały kraj 

44. Pan Sebastian Kowalczyk Usługi Blacharsko– Dekarskie, Sierakowo, ul. Zielona 

25,63-900 Rawicz  

DSR.VI.7660-261/10 z 12 sierpnia 2010 r. cały kraj 

45. Pan Wojciech Jerzakowski Firma Ogólnobudowlana „DEKBUD”, Skiereszewo 3a, 

62-200 Gniezno  

DSR.VI.7660-145/10 z 12 sierpnia 2010 r. - zmiana DSR.VI.7660-269/10 z 24 grudnia 

2010 r. cały kraj 

46. ZAKŁAD USŁUGOWO – REMONTOWY Idziaszek sp. z o. o., ul. Jęczmienna 6, 

63-040 Nowe Miasto n/Wartą  

DSR.VI.7660-393/10 z dnia 6 grudnia 2010 r. cały kraj 

47. Dekarstwo i Blacharstwo Budowlane Zenon Chorała, ul. Chocieszewicka 10, 

63-830 Pępowo 

DSR.VI.7660-319/10 z dnia 18 października 2010 r. cały kraj 
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48. Pani Magdalena Kolecka, Biuro Usług Inwestycyjnych, ul. Jaworowa 42, 61-602 

Poznań 

DSR.VI.7660-194/10 z 26 lipca 2010 r., cały kraj 

49. Buhck Ochrona Środowiska Sp. z o. o., ul. Starołęcka 2/8, 61-361 Poznań. 

DSR.VI.7660-179/10 z 19 lipca 2010 r., cały kraj 

50. Pani Hanna Czarny Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Czarny Hanna, 

62-212 Mieleszyn 84 A 

DSR.VI.7660-72/10 z 19 maja 2010 r., cały kraj 

51. Pan Jacek Urban, Wielowieś, ul. Ceglana 42, 63-405 Sieroszewice. 

DSR.VI.7660-412/10 z 6 grudnia 2010 r., cały kraj 

52. Pan Błażej Kurzawa, Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe KURZAWA, ul. 

Kolejowa 15c, 63-760 Zduny 

 DSR.VI.7660-70/10 z 17 maja 2010 r., cały kraj 

53. Pan Leszek Stachowiak, Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane, Starczanowo 45, 

62-330 Nekla 

DSR.VI.7660-241/10 z 18 sierpnia 2010 r., cały kraj 

54. Pan Radosław Ludzis, Przedsiębiorstwo Budowlane LUDZIS, ul. Polnej 12, 63-760 

Zduny 

DSR.VI.7660-71/10 z 17 maja 2010 r., cały kraj 

55. Pan Ireneusz Mizerny, Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe, 

Sierszew 1A, 63-210 Żerków 

DSR.VI.7660-112/10 z 8 czerwca 2010 r., cały kraj 

56. Pan Tomasz Mizerny, Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe, 

Sierszew 1A, 63-210 Żerków, 

 DSR.VI.7660-113/10 z 8 czerwca 2010 r. cały kraj 

57. Pan Waldemar Szczygielski, RAF-POL Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe, ul. 

Krzywej 3, 60-118 Poznań 

DSR.VI.7660-130/10 z 24 czerwca 2010 r. - cały kraj 

58. Pan Tomasz Ruszyński, P.H.U. TOMBUD Tomasz Ruszyński, ul. Kołata 10, 62-007 

Biskupice 

DSR.VI.7660-370/10 z 15 listopada 2010 r., cały kraj 
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59. UNIBED s. c. Adam Myślicki, Marcin Mołdawski, ul. Konarskiego 35c/10, 64-920 

Piła 

DSR.VI.7660-162/10 z 5 lipca 2010 r., województwo wielkopolskie. 

60. Pan Grzegorz Kuta, PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „WSZECH-

DACH” Grzegorz Kuta ul. Norwida 12, 64-800 Chodzież 

DSR.VI.7660-434/10 z 13 grudnia 2010 r., cały kraj 

61. Pan Jerzy Kopczyński, Warsztat Blacharsko -Dekarski Usługi Ogólnobudowlane, 

ul. Słowackiego 58/15, 62-300 Września 

DSR.VI.7660-197/10 z 7 lipca 2010 r., cały kraj 

62. Proagri Spółka z o. o., ul. Pocztowa 14, 62-290 Mieścisko,  

DSR.VI.7660-39/10 z 20 kwietnia 2010 r., cały kraj 

63. AM Trans Progres Sp. z o.o. 

ul. Sarmacka 7, 61-616 Poznań 

DSR.VI.7660-49/10 z dnia 26.04.2010 r. cały kraj 

64. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe REMO E.G. 

ul. Obornicka 1a, Kowanówko, 64-600 Oborniki 

DSR.VI.7660-81/10 z dnia 2.06.2010 r. cały kraj 

65. Firma Ogólnobudowlana DACH-POL 

Polesie 7a, 63-020 Zaniemyśl 

DSR.VI.7660-82/10 z dnia 28.05.2010 r. cały kraj 

66. Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy „KOMFORT” Jan Kubacki 

os. Cechowe 22, 64 - 840 Budzyń 

DSR.VI.7660-114/10 z dnia 11.06.2010 r cały kraj 

67. Tauro s. c. Tomasz Jackiewicz, Michał Łosiewicz 

ul. Mostowa 5, 64-600 Oborniki 

DSR.VI.7660-121/10 z dnia 21.06.2010 r. cały kraj 

68. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe „TOMBUD” 

ul. Mickiewicza 10, 63-820 Piaski 

DSR.VI.7660-135/10 z dnia 19.07.2010 r. cały kraj 

69. Firma Budowlana „JAFRA” Andrzej Jafra 

Cisew 143, 62-700 Turek 
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DSR.VI.7660-148/10 z dnia 25.06.2010 r. cały kraj 

70. Przedsiębiorstwo Handlowo - Budowlane „TYLIŃSKI” Arkadiusz Tyliński, 

Jarosław Tyliński sp.j. ul. Święciechowska 49, 64-100 Leszno 

DSR.VI.7660-149/10 z dnia 30.06.2010 r. cały kraj 

71. EXTREMA - BUD Rafał Małecki 

ul. Wrocławska 42, 63-400 Ostrów Wielkopolski 

DSR.VI.7660-163/10 z dnia 19.07.2010 r. cały kraj 

72. MURLEWSCY TATKAR Karol Murlewski 

Głuchów 69a/6, 63-860 Pogorzela 

DSR.VI.7660-192/10 z dnia 26.07.2010 r. cały kraj 

73. Blablex” – Usługi Dekarsko - Budowlane – Andrzej Usiak 

os. Spółdzielcze 14/5, Laski, 63-620 Trzcinica 

DSR.VI.7660-222/10 z dnia 28.07.2010 r. cały kraj 

74. Marek Nowacki „DACHMAR” Dachy Poddasza 

Słupia Kapitulna 86h, 63-900 Rawicz 

DSR.VI.7660-225/10 z dnia 13.12.2010 r. cały kraj 

75. E-PIK Usługi Ekologiczne Sp. z o.o. 

ul. Brodowska 28, 63-000 Środa Wielkopolska 

DSR.VI.7660-245/10 z dnia 17.08.2010 r. cały kraj 

76. Zakład Ogólnobudowlany 

ul. Gajowa 2, Zwola, 63-020 Zaniemyśl 

DSR.VI.7660-248/10 z dnia 31.08.2010 r. cały kraj 

77. Zakład Dekarsko-Blacharski Sebastian Kaczmarek 

ul. Józefa Poniatowskiego 6, 63-200 Jarocin 

DSR.VI.7660-253/10 z dnia 27.08.2010 r. cały kraj 

78. Zakład Stolarski Tomasz Piosik 

ul. Leśna 12, 64-305 Bolewice 

DSR.VI.7660-362/10 z dnia 2.11.2010 r. cały kraj 

79. DACH-MET Łukasz Zapruszewski 

ul. Harcerska 22, 77-420 Lipka 

DSR.VI.7660-397/10 z dnia 13.12.2010 r. cały kraj 
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80. DACH-TERM Zbigniew Paul 

ul. Krańcowa 9, 62-081 Przeźmierowo 

DSR.VI.7660-400/10 z dnia 2.12.2010 r. cały kraj 

81. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „TADBUD ARWO” Artur 

Wodecki Czermin 67a, 63-304 Czermin 

DSR.VI.7660-419/10 z dnia 22.12.2010 r. cały kraj 

82. DEKARSTWO Marek Litkowski 

Głażewo 18, 64-426 Łowyń 

DSR.VI.7660-427/10 z dnia 13.01.2011 r. . cały kraj 

83. Smolarek Marian – Murarstwo, Tynkarstwo, Płytkarstwo 

Witowo 32, 62-613 Osiek Mały 

DSR.VI.7660-436/10 z dnia 23.12.2010 r. cały kraj 

84. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PILBUD”, 

ul. Broniewskiego 17, 63-750 Sulmierzyce 

DSR.VI.7660-86/10 z dnia 17.05.2010 r. cały kraj 

85. WŁAD-DACH Władysław Janusz, 

ul. Poznańska 6, Niepruszewo, 64-320 Buk 

DSR.VI.7660-118/10 z dnia 11.06.2010 r. cały kraj 

86. ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY Specjalność Pokrywanie i Termoizolacja 

Dachów J.W.R. Pankowscy S.J.,ul. Mieszka I 48 , 62-200 Gniezno 

DSR.VI.7660-128/10 z dnia 26.05.2010 r. cały kraj 

87. P.W. „MAJER-BUD” mgr Romualda Majer, 

ul. Solna 30a, 62-500 Konin 

DSR.VI.7660-127/10 z dnia 5.08.2010 r. cały kraj 

88. Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowego „DĄBROWA”, 

ul. Wiejska 57, Dąbrowa, 62-069 Palędzie 

DSR.VI.7660-141/10 z dnia 5.07.2010 r. cały kraj 

89. Korporacja „BUDONIS” Sp. z o.o. Spółka Jawna, 

ul. Towarowa 9, 63-600 Kępno 

DSR.VI.7660-181/10 z dnia 19.07.2010 r. cały kraj 

90. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „MIRTECH”, 
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Sarbka 2, 64-700 Czarnków 

DSR.VI.7660-223/10 z dnia 30.08.2010 r. cały kraj 

91. STEEL-BUILDING Sp. z o.o., 

ul. Krańcowa 20, 61-037 Poznań 

DSR.VI.7660-328/10 z dnia 11.10.2010 r. cały kraj 

Zmiana DSR.VI.7660-406/10 z dnia 23.11.2010 r. 

92. SERWIS Poznań Sp. z o.o., 

ul. Żytnia 6, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo 

DSR.VI.7660-360/10 z dnia 2.12.2010 r. cały kraj 

93. METROLOG Sp. z o.o., 

ul. Kościuszki 97, 64-700 Czarnków 

DSR.VI.7660-373/10 z dnia 18.11.2010 r. cały kraj 

94. JAN-AZ Joanna Misiak, 

Bielawy Pogorzelskie 1/1, 63-860 Pogorzela 

DSR.VI.7660-418/10 z dnia 2212.2010 r. cały kraj 

95. Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowego EKO-ZEC Sp. z o.o., 

ul. Gdyńska 54, 61-016 Poznań, 

DSR.VI.7660-461/10 z dnia 13 stycznia 2011 r. cały kraj 

96. Hydrobudowa Polska S.A., 

ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k/Poznania, 62-081 Przeźmierowo 

DSR.VI.7660-2287/10 z dnia 24 września 2010 r. cały kraj 

97. KMC Administrator - Nieruchomości i Inwestycje Sp. z o.o., 

Pl. Staszica 1, 64-920 Piła, 

DSR.VI.7660-286/10 z dnia 7 września 2010 r. cały kraj 

98. „RAWBUD-RAWICZ” Sp. z o.o., 

ul. Śląska 88, Masłowo k/Rawicza, 63-900 Rawicz 

DSR.VI .7660-273/10 z dnia 13 września 2010 r. cały kraj 

99. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „TADBUD”, 

63-304 Czermin 67;  

DSR.VI .7660-308/10 z dnia 21 września 2010 r. cały kraj 

100. Zakład Obrotu Odpadami „TROXI”, 
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ul. Malinowa 3, 62-300 Września 

DSR.VI.7660-147/10 z dnia dnia 1 czerwca 2010 r. cały kraj 

101. „ZŁOMARK” Skup i Sprzedaż Złomu, 

ul. Armii Poznań 27, 62-250 Czerniejewo 

DSR.VI.7660-288/10 z dnia 9 września 2010 r. cały kraj 

102. Zakład Usługowo Handlowy Roman Wesołek, 

ul. Koźmińska 8, 63-233 Nosków 

DSR.VI.7660-101/10, z dnia 24 maja 2010 r. cały kraj 

103. „BATIMPEX” Przemysław Bartkowiak, 

ul. Św. Huberta 9, 64-410 Sieraków 

DSR.VI.7660-100/10 z dnia 24 maja 2010 r. cały kraj 

104. „DIGGER” Wykopy, Rozbiórki, Norbert Wesołek, 

ul. Koźmińska 8, 63-233 Nosków 

DSR.VI.7660-93/10 z dnia 24 maja 2010 r. cały kraj 

105. P.P.H.U. Jacek Surdyk, 62-240 Trzemeszno, Wymysłowo 55 

DSR.VI.7660-93/10 z dnia 19 maja 2010 r. cały kraj 

106. „VIABUD”, Walkowice 87, 64-700 Czarnków 

DSR.VI.7660-96/10 z dnia 5 maja 2010 r. cały kraj 

107. Firma Budowlana Usługi-Handel Grzegorz Łata, z siedzibą Os. Parkowe 5, 

64-630 Ryczywół  

DSR.VI.7249.28.2011 z dnia 1 marca 2011 r. cały kraj 

108. Ekolog Systems sp. z o.o. ul. Książęca 1, 61-361 Poznań 

DSR.VI.7249.21.2011 z dnia 8 marca 2011 r. cały kraj 

109. Firma Budowlana „Jamal” z siedzibą przy ul. Strzeleckiej 5, 64-920 Piła 

DSR.VI.7249.31.2011. z dnia 8.03.2011 r. cały kraj 

110. „XAWITECH” Klaudia Kruk, z siedzibą przy ul. Głównej 57, Biernatki, 62-035 

Kórnik 

DSR.VI.7249.15.2011. z dnia 8.03.2011 r. cały kraj 

111. Zakład Ogólnobudowlany Wojciech Juskowiak Skoków 56, 

63-810 Borek Wlkp. DSR.VI.7249.5.z dnia 23 lutego 2011 r. cały kraj 

112. „Eko-Azbest” Arkadiusz Niedźwiedziński, z siedzibą w m. Dorotów 1, 
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63-810 Borek Wielkopolski, DSR.VI.7249.38.2011. z dnia 22.02.2011 r. cały kraj 

113. „MIRBUD” Andrzej Giersig ul. Pogodna 1, 62-085 Skoki  

DSR.VI.7249.4.z dnia 7 lutego 2011 r. cały kraj 

114. Usługi Budowlane Ciesielstwo-Dekarstwo-Blacharstwo-Wykańczanie Wnętrz 

Jarosław Ciepliński ul. Łąkowa 23, 63-505 Doruchów  

DSR.VI.7660-486/10 z dnia 25 stycznia 2011 r.cały kraj 

115. Firma Handlowo-Usługowa Adam Pszczoła, z siedzibą przy ul. Powstańców 

Wlkp.18, 64-560 Ostroróg  

DSR-VI-7249.12.2011.ECH z dnia 31.01.2011 r. cały kraj 

116. Robeks Chłodnictwo Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Wrzesińskiej 24, 61-021 Poznań 

DSR.VI.7660-465/10 z dnia 20.01.2011 r. cały kraj 

117. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EURO BUD sp. z o.o. ul. Długosza 25A/135, 60-

556 Poznań 

DSR.VI.7660-487/10 z dnia 20 stycznia 2011 r. cały kraj 

118. Z.U.H TRANS-KOMUNAL, Gorzewo 43, 64-630 Ryczywół 

DSR.VI.7660-416/10 z dnia 20 grudnia 2010 r. cały kraj 

119.Pan Franciszek Antczaka, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „ANFRA”- Franciszek 

Antczak, ul. Dożynkowa 34, 63-400 Ostrów Wlkp.  

DSR.VI.7249.52.2011 z dnia 1.04.2011 r. cały kraj 

120. „TADBUD” Sp. z o.o., m. Czermin 67a, 63-304 Czermin 

DSR.VI.7249.81.2011 z dnia 11.04.2011 r. cały kraj 

121. Firma Wielobranżowa „LAJWS” Leszek Janik, ul. Łąkowa 1, 62-105 Łekno 

DSR.VI.7249.75.2011 z dnia 19.04.2011 r. cały kraj 

122. Pan Mateusz Sroczyński, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: F.U.H. 

„MATPOL” Mateusz Sroczyński, ul. Owocowa 9A, 61-306 Poznań 

DSR.VI.7249.127.2011 z dnia 19.04.2011 r., cały kraj 

123. Spółdzielnia Rzemieślnicza „KRAJNA”, ul. Cechowa 11, 77-400 Złotów 

       DSR.VI.7249.41.2011 z dnia 19.04.2011 r., cały kraj 

124. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” S.A., ul. Poznańska 71a, 63-200 

Jarocin 
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DSR.VI.7249.24.2011z dnia 21.02.2011 r., cały kraj 

125. Pan Andrzej Nowacki oraz Pan Piotr Nowacki, prowadzący działalność gospodarczą 

pod nazwą „BRACIA NOWACCY” s.c. z siedzibą przy ul. Komunalnej 1, 64-600 

Oborniki 

DSR.VI.7249.59.2011, z dnia 11.04.2011 r., cały kraj 

126. Pani Lidia Nieścierowicz, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Z.P.U.H. 

„STYLL-GROM”, Brody 71a, 64-310 Lwówek 

DSR.VI.7660-443/10 z dnia 28.01.2011 r., cały kraj 

127. Pan Zbigniew Nieścierowicz, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. 

„DOMEX”, Brody 71a, 64-310 Lwówek, 

DSR.VI.7660-444/10 z dnia 28.01.2011 r., cały kraj 

128. Pan Andrzej Dzierżyński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: 

DEKARBUD Zakład Usługowo - Handlowy Andrzej Dzierżyński, Koszuty 27A, 

63-000 Środa Wielkopolska 

DSR.VI.7249.83.2011 z dnia 9.05.2011 r. cały kraj 

129. Pan Adam Czarnotta prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: DACHMAN 

Adam Czarnotta, z siedzibą w m. Czernice 9, 77-424 Zakrzewo 

DSR.VI.7249.97.2011 z dnia DSR.VI.7249.97.2011, cały kraj 

130. Pan Tadeusz Pazoła prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Tadeusz Pazoła 

Zakład Budowlany, z siedzibą przy ul. Leszczyńskiej 16, 63-842 Pudliszki 

DSR.VI.7249.132.2011 z dnia 16.05.2011 r., cały kraj 

131. AK NOVA Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Ostrowskiej 42, 63-430 Odolanów 

DSR.VI.7249.191.2011 z dnia 27.05.2011 r., cały kraj 

132. Przedsiębiorstwa Kompleksowej Obsługi Budownictwa „WEGNER” Sp.j., Rudki 

10, 62-420 Trzemeszno, DSR.VI.7249.94.2011 z dnia 10.05.2011 r., cały kraj 

133. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „CELMSA”, z siedzibą przy ul. Szarych 

Szeregów 4, 62-500 Konin (Pan Stefan Celka oraz Pan Stanisław Musielak ) 

DSR.VI.7249.135.2011 z dnia 17 maja 2011 r., cały kraj 

134. Pani Radosławy Jurgi, Pana Bronisława Lijewskiego i Pana Wojciecha Lijewskiego 

      prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą: Dachstal Plus s.c., z siedzibą przy 

     ul. Konieczyńskich 10, 64-610 Rogoźno,  
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   DSR.VI.7249.120.2011 z dnia 30.05.2011 r., województwo wielkopolskie 

135. Pan Tomasz Antczak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: PPUH 

„TECH -BUD” Tomasz Antczak , z siedzibą przy ul. Dożynkowej 34, 63-400 

Ostrów Wlkp. 

DSR.VI.7249.80.2011 z dnia 9.05.2011 r., cały kraj 

136. Pani Anny Wojtkowiak, prowadzącej działalność gospodarczą: MERITUM TEAM 

Anna Wojtkowiak, z siedzibą przy ul. Żegestowskiej 23, 60-466 Poznań 

DSR.VI.7249.149.2011 z dnia 9.05.2011 r., cały kraj 

137. Pan Marian Świętka, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: TEK-BUD 

Firma Budowlano Remontowa Marian Świętek, z siedzibą przy ul. Krótkiej 13, 62-

004 Czerwonak 

DSR-VI-7249.1.2011.MG z dnia 10.02.2011 r., cały kraj 

138. Pan Wiesław Jarecki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: „DEKER” 

Wiesław Jarecki, z siedzibą w miejscowości Borki 87, 62-600 Koło,  

DSR-VI-7249.3.2011.MG z dnia 17.02.2011 r., cały kraj 

139. Pana Jarosław Gożuch prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Usługi 

       Ogólnobudowlane F.H.U. „MIK-BUD” Gożuch Jarosław, z siedzibą przy ul.     

Dworcowej 47/6, 64-500 Szamotuły,  

DSR-VI-7249.7.2011.MG z dnia 16.02.2011 r., cały kraj 

140. Pan Sławomir Szelągowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: SYN-

BUD Zakład Remontowo-Budowlany Szelągowski Sławomir, ul. Piotrowska 19/1, 

62-610 Sompolno, 

DSR.VI.7249.170.2011 z dnia 8.06.2011 r., cały kraj 

141. TLE HAUS POLSKA Sp. z o.o., ul. Poznańska 171, 62-080 Tarnowo Podgórne 

       DSR.VI.7249.174.2011 z dnia 30.05.2011 r., cały kraj 

142.Przedsiębiorstwo Inżynierii Przemysłowej Sp. z o. o., Spółka Komandytowa, z 

siedzibą przy ul. Abpa A. Baraniaka 96/98, 61-245 Poznań;  

DSR.VI.7249.72.2011 z dnia 19.04.2011 r., cały kraj 

143. Eurowartex Sp. z o. o. Oddział w Obornikach, z siedzibą przy ul. Mostowej 5, 64-

600 Oborniki, 

       DSR.VI.7660-477/10 z 21.01.2011 r., cały kraj 
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144.Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usługowy „PAMDREW”, z siedzibą w Piątek 

Mały 42, 62 – 820 Stawiszyn, 

DSR.VI.7249.234.2011 z dnia 13.07.2011 r., cały kraj 

145. Pan Marian Szczepaniak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: 

Szczepaniak Marian Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego „AQA-

BUD”, z siedzibą w m. Grabonóg 68/3, 63-800 Gostyń,  

DSR.VI.7249.254.2011 z dnia 2.08.2011 r., cały kraj 

146. ZYSK – Nieruchomości i Inwestycje sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Masztalarskiej 

6/4, 61 – 767 Poznań, DSR.VI.7249.247.2011 z dnia 4.08.2011 r., cały kraj 

147.Pan Jan Rzepczyński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Usługi – Handel - Transport JAN-POL, z 

siedzibą przy ul. Świerkowej 8, 62-045 Pniewy,  

       DSR.VI.7249.271.2011 z dnia 29.08.2011 r., cały kraj 

148.Pan Tomasza Siepa prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Usługi 

Blacharsko- Dekarskie, z siedzibą przy ul. Krętej 25 A, Czapury, 61-160 Poznań, 

DSR.VI.7249.248.2011 z dnia 19.09.2011 r., cały kraj 

149.GRANBUD Spółka Jawna Grzegorz, Maria Czapczyk, z siedzibą przy ul. 

Przemysłowej 3, 62 – 066 Granowo,  

       DSR.VI.7249.305.2011 z dnia 26.09.2011 r., teren całego kraju 

150.Pan Roman Trojanowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, z siedzibą przy ul. Storczykowej 4, 62-095 

Murowana Goślina, 

      DSR.VI.7249.302.2011 z dnia 26.09.2011 r., cały kraj 

151. Firma Remontowo – Budowlana Jarosław Dutkiewicz, z siedzibą w Zalesiu 30, 63 

– 233 Jaraczewo,  

DSR.VI.7249.319.2011 z dnia 3.10.2011 r., teren całego kraju 

152. Firma Handlowo-Usługowa „UNIDACH” J. Skąpska, z siedzibą przy ul. Rzecznej 

3, 64 – 500 Szamotuły,  

DSR.VI.7249.378.2011 z dnia 6.12.2011 r., teren całego kraju 
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153. Pan Maksym Pabjan prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: TERMAX 

Maksym Pabjan, z siedzibą przy ul. Bydgoskiej 16/16, 62-510 Konin, 

DSR.VI.7249.366.2011 z dnia 13.12.2011 r., teren całego kraju 

154.Pan Janusz Szczap prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Zakład 

Ogólnobudowlany Janusz Szczap, ul. Szarych Szeregów 21, 64-920 Piła, 

DSR.VI.7249.331.2011 z dnia 10.11.2011 r., teren całego kraju. 

155. Pan Fryderyk Muszyński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Zakład 

Blacharsko –Dekarski i Ogólnobudowlany, ul. Rogozińska 22, 62-100 Wągrowiec, 

DSR.VI.7249.278.2011 z dnia 29.08.2011 r., teren województwa wielkopolskiego. 

156. Pan Wojciech Puchała prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: 

„MEDIBUD” Wojciech Puchała, ul. Ciesielskiego 9, 63-520 Grabów n/Prosną, 

DSR.VI.7249.241.2011 z dnia 4.08.2011 r., teren województwa: wielkopolskiego, 

łódzkiego, dolnośląskiego. 

157. Pan Jan Łapa prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: BudRem Zakład 

Ogólnobudowlany Jan Łapa, ul. Gostyńska 138, 60-103 Poznań, 

DSR.VI.7249.202.2011 z dnia 31.05.2011 r., teren całego kraju. 

158. BTS Partner sp. z o.o. sp. k., z siedzibą przy ul. Dąbskiej 17, 62-600 Koło, 

DSR.VI.7249.372.2011 z dnia 25.01.2012 r., teren całego kraju. 

159.Pan Władysław Sameć prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: 

Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowo - Usługowe „SAM-BUD” Władysław 

Sameć, ul. Mieszka I 9, 64-965 Okonek,  

DSR-VI.7243.1.24.2012 z dnia 30.01.2012 r., teren całego kraju. 

160.Pan Artur Żak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: ART-BULDING 

Artur Żak, z siedzibą przy ul. Za Dworcem 7, 77-400 Złotów,  

DSR-VI.7243.1.46.2012 z dnia 24.02.2012 r., teren całego kraju. 

161.Pan Sławomir Dłoniak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Usługi 

Blacharsko - Dekarskie Sławomir Dłoniak, z siedzibą przy ul. 11 Listopada 9, 89-

333 Osiek Nad Notecią,  

DSR-VI.7243.1.35.2012 z dnia 27.02.2012 r., teren całego kraju. 
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162. Pan Marek Kozłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „MAR-KO” 

Marek Kozłowski, z siedzibą przy ul. Szczecineckiej 31/2, 64-918 Lotyń, 

DSR.VI.7249.352.2011 z dnia 7 grudnia 2011 r., teren całego kraju. 

163. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Wierzbniku, z siedzibą 

w m. Wierzbinek 65, 62-619 Sadlno,  

DSR.VI.7249.341.2011, z dnia 21.11.2011 r., teren całego kraju. 

164. Pan Krzysztof Haniewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Krzysztof Haniewicz, z siedzibą przy ulicy 20 

Października 40 B, 63-000 Środa Wielkopolska,  

DSR.VI.7249.350.2011 z dnia 1.12 2011 r. teren całego kraju. 

165. ROMARK Narojczyk, Sikora Sp. j., z siedzibą przy ul. Żerkowskiej 33, 63-040 

Nowe Miasto n. Wartą,  

DSR.VI.7249.360.2011 z dnia 19.12.2011 r., teren całego kraju. 

166.Pan Grzegorz Piasecki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą 

Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane „MAX-BUD” Grzegorz Piasecki, z siedzibą 

przy ul. Spółdzielczej 4, 64-111 Lipno,  

DSR.VI.7249.343.2011 z dnia 27.12 2011 r. teren Województwa Wielkopolskiego. 

167.„TRANS TRONIC” Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe Ostrowski 

Tomasz Maciej, z siedzibą przy ul. Osiedlowej 25, 62-031 Luboń, 

DSR.VI.7249.365.2011 z dnia 27.12 2011 r. teren Województwa Wielkopolskiego. 

168.Pan Marek Wawrzyniak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład 

Blacharsko- Dekarski Marek Wawrzyniak, z siedzibą w m. Kłoda 56a, 64-130 

Rydzyna,  

DSR.VI.7249.345.2011 z dnia 27.12.2011 r., teren całego kraju. 

169.Pan Błażej Nowakowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „METAL” Błażej 

Nowakowski, z siedzibą przy ul. Konińskiej 16, 62-563 Licheń, 

DSR.VI.7249.363.2011 z dnia 21.12.2011 r., teren całego kraju. 

170. Pan Stanisław Opas prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: P.P.H.U. 

„VITRO” Stanisław Opas, z siedzibą przy ul. Toruńskiej 72, 62-600 Koło, 

DSR.VI.7249.369.2011 z dnia 28.12.2011 r., teren całego kraju. 
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171. „DACHY TW” Sp. z o.o., z siedzibą w m. Czermin 54 c, 63-340 Czermin, 

DSR.VI.7249.390.2011 z dnia 16.01.2012r., teren całego kraju. 

172. Pani Małgorzata Mikołajczyk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą 

„PAMAR” Małgorzata Mikołajczyk, z siedzibą przy ul. Kościuszki 25, 62-100 

Wągrowiec, 

DSR.VI.7249.382.2011 z dnia 19.01.2012 r., teren całego kraju. 

173. Pani Mirela Winkel prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Mirela Winkel 

TONAR-transport z siedzibą przy ul. Rogalińskiej 20, 61-160 Daszewice, 

DSR.VI.7249.402.2011 z dnia 2.02.2012 r., teren całego kraju. 

174. Przedsiębiorstwo Budowlane „KONTRAKT” Pawlak, Wosiek Sp. j., z siedzibą 

przy ul. Mórkowskiej 38, Wilkowice, 64-115 Święciechowa,  

DSR.VI.7243.1.32.2012 z dnia 1.03.2012 r., teren całego kraju. 

175. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Transportowe Krzysztof Nadobnik, z 

siedzibą przy ul. Ogrodowej 1A, Kiełczewo, 64-000 Kościan,  

DSR-VI.7243.1.54.2012 z dnia 29 lutego 2012 r., teren całego kraju 

176. „DACHY” Maciej Dorczyk, Bielawy Pogorzelskie 1/2, 63-860 Pogorzela, 

DSR-VI.7243.1.50.2012 z dnia 29 lutego 2012 r., teren całego kraju 

177. UNIBET Sp. z o.o., z siedzibą w Bogdanowie 11, 64 – 600 Oborniki Wielkopolskie, 

DSR-VI.7243.1.48.2012 z dnia 27 lutego 2012 r., teren całego kraju 

178. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, z siedzibą przy ul. Nowej 17, 64-300 Nowy 

Tomyśl, 

DSR-VI.7243.1.15.2012 z dnia 16 lutego 2012 r., teren województwa wielkopolskiego 

179. Dekarstwo Andrzej Gawlik, z siedzibą przy ul. Kwiatowej 7, 63-620 Trzcinica, 

DSR-VI.7243.1.5.2012 z dnia 15 lutego 2012 r., teren całego kraju 

180. INSTAL-ROM FPHU Roman Łukaszewski, z siedzibą przy ul. Zagonowej 25, 63-

200 Jarocin, 

DSR.VI.7249.413.2011 z dnia 30 stycznia 2012 r., teren całego kraju 

181.INSTAL-ROM Junior Natalia Pluta, z siedzibą przy ul. Zagonowej 25, 63-200 

Jarocin, 

DSR.VI.7249.414.2011 z dnia 30 stycznia 2012 r., teren całego kraju 

182. BTS Partner sp. z o.o. sp. k., z siedzibą przy ul. Dąbskiej 17, 62-600 Koło, 
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DSR.VI.7249.372.2011 z dnia 25 stycznia 2012 r., teren całego kraju 

183. MIR-BUD Przedsiębiorstwo Usługowe Blacharstwo – Dekarstwo Mirosław Ruta, 

z siedzibą w miejscowości Stefanowice 7, 64-360 Zbąszyń,  

DSR-VI.7243.1.4.2012 z dnia 25 stycznia 2012 r., teren całego kraju 

184. Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane Wojciech Giera, z siedzibą przy ul. Złotniczej 

13, 64 – 100 Leszno,  

DSR.VI.7249.412.2011 z dnia 5 stycznia 2012, teren całego kraju 

185. PETRO – BUD - SERWIS Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlano - 

Serwisowe Andrzej Szczepaniak, z siedzibą w: Górzna 100, 77-400 Złotów, 

DSR.VI.7249.300.2011 z dnia 20 października 2011 r., teren całego kraju 

186. Usługi Remontowo-Budowlane Słowiński Janusz, Moczydła 4, 62-613 Osiek Mały, 

DSR.VI.7249.292.2011 z dnia 19 września 2011 r., teren całego kraju 

187. ZPHU BLACHARSKO-DEKARSKO-INSTALACYJNY LECH KLUK, z 

siedzibą przy ul. Malborskiej 15, 62-300 Września,  

DSR.VI.7249.266.2011 z dnia 12 września 2011 r., teren całego kraju 

188.Zakład Budowlany „MIRBUD” Andrzej Giersig, z siedzibą przy ul. Czarnkowskiej 

13a/1, 64-610 Rogoźno,  

DSR.VI.7249.284.2011 z dnia 24 sierpnia 2011 r., teren całego kraju 

189.Przedsiębiorstwo Usługowe „CELMSA” Stefan Celka, ul. Sosnowa 1/44, 62-510 

Konin,  

DSR.VI.7249.263.2011 z dnia 22 sierpnia 2011 r., teren całego kraju 

190.Gospodarstwo Rolne Kołybki Dawidowicz Kazimierz, Kamiński Jan sp. jawna, 

Kołybki 4, 62-110 Damasławek  

DSR.VI.7249.255.2011 z dnia 26 lipca 2011 r., teren całego kraju 

191.Firma Budowlana „DACH-BUD”, z siedzibą przy ul. Hetmańskiej 20, 62-200 

Gniezno 

DSR.VI.7249.243.2011 z dnia 14 lipca 2011 r., teren całego kraju 

192.HMB sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Kasztanowej 12, 63-200 Jarocin, 

DSR.VI.7249.206.2011 z dnia 7 lipca 2011 r., teren całego kraju 

193. Mirosław Lewandowski Inżynieria Paliwowa „ENVIRON” „ŚWIAT SMAKÓW” 

CATERING, z siedzibą przy ul. Kresowej 18, 62-800 Kalisz,  
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DSR.VI.7249.214.2011 z dnia 6 lipca 2011 r., teren całego kraju 

194.Zakład Ogólno-Budowlany MAL-BUD, ul. Zygmunta Berlinga 14, 63-500 

Ostrzeszów, 

DSR.VI.7249.148.2011, z dnia 30 czerwca 2011 r., teren całego kraju 

195. „ZDUN” Andrzej Wysocki, z siedzibą przy ul. Szpitalnej 30 m. 3, 60-572 Poznań 

DSR.VI.7249.196.2011, z dnia 20 czerwca 2011 r., teren całego kraju 

196. DECODACH Kaczmarek i Lis Spółka Jawna, Stare Miasto 38C, 64-510 Wronki, 

DSR.VI.7249.187.2011 z dnia 16 czerwca 2011 r., teren województwa 

wielkopolskiego 

197. Firma Handlowo-Usługowa „PROFI-BUD AG” Jerzy Kleśta, ul. Chocimska 3, 

62-800 Kalisz  

DSR.VI.7249.167.2011 z dnia 15 czerwca 2011 r., teren województwa 

wielkopolskiego 

198. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HYDROBUD” sp. z o. o., Kamienica 47, 52-

530 Kazimierz Biskupi,  

       DSR.VI.7249.163.2011 z dnia 13 czerwca 2011 r., teren całego kraju 

199.Firma Wielobranżowa „MINKWICZ” Teresa Minkwicz, os. Leśne 49, 89-340 

Białośliwie 

DSR.VI.7249.164.2011 z dnia 19 maja 2011 r., teren całego kraju 

200. GRAF Firma Wielobranżowa Spółka Jawna, ul. Zakopiańska 201, 60-467 Poznań, 

       DSR.VI.7249.123.2011 z dnia 17 maja 2011 r., teren całego kraju 

201. RAFI - POKRYCIA DACHOWE Agnieszka Vogel, ul. H. Sienkiewicza 1/1, 64-

100 Leszno, 

       DSR.VI.7249.90.2011 z dnia 9 maja 2011 r., teren całego kraju 

202. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe „AGROBEX” Sp. z o.o., 

      ul. Kochanowskiego 7, 60-845 Poznań 

      DSR.VI.7249.105.2011 z dnia 9 maja 2011 r., teren całego kraju 

203. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo-Handlowe „ARTBUD”, z siedzibą przy 

      ul. Dożynkowej 34, 63-400 Ostrów Wielkopolski,  

      DSR.VI.7249.64.2011 z dnia 9 maja 2011 r.,   teren całego kraju 

204. „Inter MAX”, ul. Wrocławska 139, 63-421 Przygodzice,  
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       DSR.VI.7249.118.2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r., teren całego kraju 

205. Zakład Elektroinstalacyjny i Ogólnobudowlany, z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 

47, 62-100 Wągrowiec,  

       DSR.VI.7249.60.2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r., teren całego kraju.
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5.4  Koszty usuwania azbestu z terenu powiatu kościańskiego 
 

 

Szacunkowy koszt usunięcia wyrobów azbestowych z powiatu kościańskiego 

 Ilość wyrobów zawierających azbest występujących na terenie powiatu –  

671 004,22 m
2
 

 Średni koszt usunięcia 1 m
2
 płyty azbestowo – cementowej – według uśrednionych 

danych z szeregu firm wykonawczych na dzień 31 grudnia 2011  r. - 30 zł 

 Szacunkowy koszt usunięcia wyrobów zawierających azbest z powiatu –                

ok. 20.130.126,00 zł 

 

6. MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA 

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USUWANIEM AZBESTU  
 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest, szczególnie elementów budowlanych jest 

kosztowne i wymaga odpowiednich nakładów finansowych. Konieczne jest zatem 

pozyskiwanie jak największego wsparcia finansowego dla wszystkich inicjatyw 

związanych z usuwaniem wyrobów i odpadów zawierających azbest. 

 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

Ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

/WFOŚiGW/ można uzyskać pożyczki, dotacje i dopłaty do oprocentowania 

preferencyjnych kredytów. 

Z WFOŚiGW mogą być przyznane dotacje na usuwanie azbestu jeżeli zadanie realizowane 

przez 

 samorządy terytorialne, 

 celowe związki oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 

 komunalne jednostki organizacyjne, 

 podmioty mające status organizacji pożytku publicznego. 

 

65 
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Powiatowe i Gminne środki finansowe przeznaczone na ochronę środowiska: 

 

Budżet powiatu 

Na dochód środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska w powiecie 

składają się wpływy z: 

- opłat za składowanie i magazynowanie odpadów i kar związanych z niezgodnym z 

przepisami prawa ich składowaniem lub magazynowaniem (10% tych wpływów), 

- opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska a także z wpływów z administracyjnych 

kar pieniężnych (także 10% tych wpływów poza opłatami i karami za usuwanie drzew i 

krzewów, które w całości stanowią przychód gminnego funduszu). 

Obecnie środki te przeznacza się na realizację przedsięwzięć służących ochronie 

środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju. 

W budżecie powiatu corocznie zabezpieczana będzie kwota z przeznaczeniem na dotacje 

inwestycji związanych z demontażem pokryć dachowych zawierających elementy 

azbestowe. Powiat Kościański posiada opracowany szczegółowy regulamin udzielania 

dofinansowania na likwidacje azbestu na terenie powiatu. Wielkość dotacji zależna będzie 

od funduszy przyznanych na dany rok i będzie stanowiła określony % kosztów 

rzeczywistych zadania.  

 

Budżet Gminy 

Na dochód środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska w gminie składa 

się: całość wpływów z opłat za usuwanie drzew i krzewów, 50% wpływów z opłat i kar za 

składowanie i magazynowanie odpadów , 20% wpływów z opłat i kar z terenu gminy za 

pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian 

oraz szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych. Dochody te mogą być 

wykorzystane na m. in.: 

 dotowanie i kredytowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących 

ochronie środowiska, 

 realizacje przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem odpadów, 

wspieranie działań zapobiegających powstawanie odpadów. 
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Zasady przyznawania środków ustalane są indywidualnie w gminach. 

 

Banki 

Coraz więcej banków wykazuje zainteresowanie inwestycjami w zakresie ochrony 

środowiska. 

Dzięki współpracy z funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej rozszerzają one 

swoją ofertę kredytową o kredyty preferencyjne przeznaczone na przedsięwzięcia 

proekologiczne oraz nawiązują współpracę z podmiotami angażującymi swoje środki 

finansowe w ochronie środowiska (fundacje, międzynarodowe instytucje finansowe). 

Szczególną rolę na rynku kredytów na inwestycje proekologiczne odgrywa Bank Ochrony 

Środowiska. Oferuje on najwięcej środków finansowych w formie preferencyjnych 

kredytów i dysponuje zróżnicowaną ofertą dla prywatnych i samorządowych inwestorów, a 

także osób fizycznych. 

 

 

Fundusze Strukturalne 

Środki finansowe mogą być wykorzystane na budowę, modernizację, rekultywację lub 

likwidację składowisk odpadów, kompleksowy system zagospodarowania odpadów czy 

remont obiektów użyteczności publicznej (np. z wymianą elementów konstrukcyjnych 

zawierających azbest) oraz projektów związanych m. in. z modernizacją obiektów 

użyteczności publicznej, które mogą być powiązane z usuwaniem azbestu. Programowanie 

pomocy na lata 2007 - 2013 przewiduje możliwości pozyskania środków unijnych na 

projekty związane z mieszkalnictwem. Obecnie pozyskanie funduszy na projekty dotyczące 

usuwania azbestu z osiedli zabudowy wielorodzinnej nie jest możliwe. Fakt wprowadzenia 

w programach operacyjnych działań związanych z mieszkalnictwem może być szansą na 

pozyskanie środków w formie dotacji na działania związane z bezpiecznym usuwaniem 

wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych. 
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7. HARMONOGRAM ZADAŃ DO REALIZACJI W RAMACH 

„PROGRAMU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW 

ZAWIERAJĄCYCH AZBEST STOSOWANYCH NA TERENIE 

POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO NA LATA 2012 - 2032”  
 

Usuwanie i wymiana wyrobów zawierających azbest jest zadaniem długotrwałym, z 

uwagi na dużą ilość, a także wysokość potrzebnych środków finansowych. Poniżej 

przedstawiono harmonogram zadań do realizacji w ramach opracowanego „Programu...”, 

oraz przedstawia rolę samorządu powiatu w celu realizacji określonych zadań. 

 

Zadanie Rola samorządu powiatu Termin realizacji 
Szczegółowe zinwentaryzowanie miejsc 

występowania wyrobów zawierających 

azbest poprzez wypełnienie przez 

właścicieli obiektów budowlanych 

„arkuszy oceny stanu i możliwości 

bezpiecznego użytkowania wyrobów 

zawierających azbest” i złożenie ich do 

właściwego organu /Wójt, Wojewoda/ 

oraz specjalnie opracowanych ankiet 

na podstawie danych otrzymanych 

od Wójtów i Wojewody 

opracowanie danych liczbowych o 

ilości i rozmieszczeniu wyrobów 

zawierających azbest na terenie 

powiatu i każdej gminy, 

 

 

 

 

 

2012-2032 

Przeprowadzenie, przez właścicieli 

obiektów budowlanych, oceny stanu i 

możliwości bezpiecznego użytkowania 

wyrobów zawierających azbest i 

określenie stopnia pilności usunięcia tych 

wyrobów oraz przekazanie zebranych 

informacji wraz z arkuszami ocen, do 

urzędu nadzoru budowlanego w powiecie 

Podejmowanie w miarę potrzeby 

odpowiednich działań 

administracyjnych w stosunku do 

właścicieli lub zarządców 

obiektów szczególnie zagrożonych 

 

 

 

2012-2032 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest 

z obiektów budowlanych 

 

– prowadzenie akcji informacyjnej 

nt. postępowania z wyrobami 

zawierającymi azbest, sposobu ich 

usuwania, wpływu azbestu na 

organizm ludzki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 - 2032 

 

Pomoc finansowa na inwestycje 

związane z usuwaniem wyrobów 

zawierających azbest 

zabezpieczanie corocznie w 

budżecie powiatu określonej kwoty 

przeznaczenia na dotację 

inwestycji związanych z 

usuwaniem azbestu 

 

 

 

 

 

2012-2032 

Weryfikacja i aktualizacja Programu analiza wyników monitoringu, 

informacja od mieszkańców 

powiatu oraz podmiotów prawnych 

na podstawie specjalnie 

opracowanych ankiet 

 

 

2014 i dalej co 2 lata 



Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu kościańskiego na lata     

2012-2032 

69 

 

Monitoring realizacji Programu oraz 

przedstawianie władzom samorządowym 

oraz mieszkańcom powiatu informacji z 

realizacji programu 

opracowanie formy prowadzenia 

sprawozdawczości z realizacji 

planu 

 

 

2012-2032 

Eliminacja „dzikich” wysypisk z 

odpadami zawierającymi azbest 

współpraca z samorządem 

gminnym, współpraca z WIOŚ, 

wizje lokalne 

 

2012-2032 

Przeprowadzanie kampanii informacyjnej 

o szkodliwości wyrobów zawierających 

azbest i bezpiecznym jego usuwaniu 

współpraca z lokalnymi mediami, 

opracowanie i dystrybucja ulotek 

informacyjnych 

 

2012-2032 

Kontrola poprawności wykonania 

zadania  

planowane kontrole własne 2012-2032 

 

 

8. WDRAŻANIE PLANU ORAZ SPOSÓB MONITORINGU I OCENY 

PLANU 

 

8.1 Wdrożenie planu 

Wdrożenie „Powiatowego planu usuwania wyrobów zawierających azbest” jest 

etapem istotnym z punktu widzenia, czy plan pozostanie dokumentem jakim był w 

momencie opracowywania planu, czy też będzie realizowany zgodnie z przyjętym 

harmonogramem działań i czy będzie dokumentem „żywym”, aktualizowanym w 

zależności od warunków jego realizacji. 

Wdrożenie planu powinno być spójne z innymi działaniami powiatu kościańskiego w 

zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi, a w szczególności z : 

• powiatowym programem ochrony środowiska, 

jak również w powiązaniu z: 

• „Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2031”, 

• wojewódzkim i gminnymi programami usuwania wyrobów i odpadów zawierających 

azbest 

Zasadami wdrażania planu są: 

• zasada odpowiedzialności za wdrożenie planu – tj. wybór osoby lub jednostki 

odpowiedzialnej za realizację planu; 

• zasada spójności z programami i planami na poziomie kraju, województwa, gminy, 

• zasada uaktualniania planu, 

• zasada współpracy w realizacji planu zarówno z organami szczebla publicznego i 

prywatnego, 
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• zasada ciągłej edukacji ekologicznej i dostępu do informacji w zakresie realizacji 

planu społeczeństwa i bezpośrednich uczestników w realizacji planu. 

 

8.2 Sposób monitoringu i oceny wdrażania planu 

Powiatowy plan usuwania azbestu powinien być uważany za „żywy” dokument 

podlegający aktualizacji. Wynika z obowiązku właścicieli, zarządców i użytkowników 

przedkładania corocznych informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich 

wykorzystywania. Również konieczność aktualizacji planu powinna wynikać ze 

sporządzenia przez właściciela, zarządcę lub użytkownika wyrobów zawierających azbest 

tj. sporządzenia oceny po 5 latach lub po roku, w zależności od stanu technicznego 

wyrobów. Lista wskaźników zaproponowanych do oceny wdrażania planu powinna być 

przedmiotem aktualizacji, co do ich liczby i rodzajów, w zależności od danych zebranych 

w trakcie realizacji planu. 

 

Wskaźniki monitorowania i oceny skuteczności wdrażania powiatowego planu 

usuwania wyrobów zawierających azbest:  

 

I. WSKAŹNIKI ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ 

1. Liczba, jakość i skuteczność wydawnictw, publikacji, kampanii edukacyjno – 

informacyjnych z zakresu usuwania wyrobów i odpadów zawierających azbest -ilość/opis 

2. Liczba szkół uczestniczących w konkursach związanych z problematyką azbestową - 

ilość/opis 

3. Ilość i jakość interwencji zgłoszonych przez mieszkańców - ilość/opis 

4. Szkolenia kadry administracyjnej jednostek samorządowych w zakresie problematyki 

azbestowej -  ilość/opis 

5. Inicjatywy społeczności lokalnych w zakresie problematyki azbestowej -  ilość/opis 

6. Interwencje podejmowania przez jednostki kontrolne (Nadzór budowlany, Inspekcja 

Ochrony Środowiska, Inspekcja Sanitarna, jednostki gminy) -ilość/opis 
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II. WSKAŹNIKI PRESJI ŚRODOWISKOWEJ ORAZ WSKAŹNIKI STANU 

ŚRODOWISKA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 

 

1. Ilość obiektów, urządzeń, instalacji z wyrobami zawierającymi azbest - szt. 

2. Stopień pilności w użytkowaniu wyrobów zawierających azbest: 

        I    - % 

        II   - % 

        III   -% 

3. Ilość obiektów, urządzeń, instalacji objętych zabezpieczeniem wyrobów -  szt. 

4. Wskaźnik zabezpieczanych i usuwanych wyrobów  - Mg, m
2
,kg 

5. Ilość odpadów azbestowych -  Mg 

6. Ilość odpadów azbestowych składowanych na składowiskach - Mg 
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9. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM  

Usuwanie wyrobów zawierających azbest stanowi w ostatnich latach priorytet w 

walce z odpadami niebezpiecznymi ze względu na zagrożenie zdrowia ludzi i ochronę 

środowiska. Okres usunięcia wyrobów azbestowych na terytorium Polski określono na lata 

2003 – 2032. " Opracowanie programów usuwania azbestu stanowi jedno z zadań 

samorządu powiatowego. 

W „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na 

terenie powiatu kościańskiego na lata 2012 – 2032” zawarto podstawowe informacje na 

temat azbestu, kierunkach zastosowania wyrobów azbestowych oraz jego wpływie na 

zdrowie człowieka. Przedstawiono szacunkowe ilości wyrobów azbestowych 

występujących na terenie powiatu oraz obliczono szacunkowy koszt usunięcia tych 

wyrobów. „Program...” ma na celu również zapoznanie z przepisami prawnymi 

dotyczącymi postępowania przy użytkowaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest 

oraz wynikającymi z nich procedurami, aby uniknąć sytuacji np. niewłaściwego ich 

demontażu a tym samym zagrożenia zdrowia ludzkiego. W „Programie...” wskazano także 

możliwości pozyskania środków z różnych źródeł na usuwanie wyrobów azbestowych. 

Przystępując do opracowania przedmiotowego dokumentu przyjęto założenie, iż będzie on 

obejmował okres od 2012 do 2032 r. Przedmiotowy „Program …” będzie podlegał 

aktualizacji, gdyż:  

- wciąż trwają prace w gminach nad dokładną inwentaryzacją miejsc, w których był lub jest 

wykorzystywany azbest, 

- następują zmiany w przepisach prawnych dotyczących postępowania z wyrobami 

zawierającymi azbest. 
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1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2008 r. zmieniające 

rozporządzenie 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. z 2008 r. Nr 200, poz. 1235); 

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w 

zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i 

oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby 

zawierające azbest (Dz. U. Nr 8, poz. 31); 

3. Rozporządzenie 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. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z poźn. zm.); 
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2005 roku 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. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824); 

5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w 

sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla 

zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2002 r. Nr 217 poz. 1833); 

6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, 

preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub 

mutagennym w  środowisku pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 280 poz. 2771); 

7. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie zakresu i 

sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do 

transportu odpadów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 236, poz. 1986); 

8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 39 

poz. 251 z poźn. zm.); 

9. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 

poz. 627 z poźn. zm.); 

10. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 89, poz. 414 

z poźn. zm.); 

11. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z poźn. zm.); 

12. Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów 

niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 199, poz. 1671 z późn. zm.); 

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

(Dz. U. Nr 101, poz. 628 z późn. zm.); 

14. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240). 
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11. ZAŁĄCZNIKI 

1. załącznik nr 1 - Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów 

zawierających azbest 

2. załącznik nr 2 - Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich 

wykorzystania 

3. załącznik nr 3 - Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie 

zostało zakończone 

4. załącznik nr 4 - Wzór oznakowania dla miejsc zawierających azbest lub wyroby 

zawierające azbest. 

5.  załącznik nr 5 - Wzór " Karty ewidencji odpadu" 

6.  załącznik nr 6 - Wzór "Karty przekazania odpadu" 

7. załącznik nr 7 - Zalecenia i wytyczne – postępowanie z azbestem i wyrobami 

zawierającymi azbest 
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Załącznik nr 1 

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. 

Nazwa miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:  

................................................................................................................................................ 

Adres miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:  

................................................................................................................................................ 

Rodzaj 

zabudowy1):.............................................................................................................................  

Numer działki ewidencyjnej2): 

................................................................................................................................................  

Numer obrębu ewidencyjnego2): 

................................................................................................................................................  

Nazwa, rodzaj wyrobu3): 

...............................................................................................................................................  

Ilość wyrobów4): 

...............................................................................................................................................  

Data sporządzenia poprzedniej oceny5): 

................................................................................................................................................  

 
Grupa/ 

nr 
Rodzaj i stan wyrobu Punkty Ocena 

1 2 3 4 

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  
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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 Właściciel/ Zarządca                                    (miejscowość, data)  
(adres lub pieczęć z adresem) 
(nazwisko i imię)  
(podpis)  
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Objaśnienia:  
1)

 Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek 
przemysłowy, inny.  
2)

 Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca 
występowania azbestu.  
3)

 Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:  
- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,  
- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,  
- rury i złącza azbestowo-cementowe,  
- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,  
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,  
- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,  
- szczeliwa azbestowe,  
- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,  
- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,  
- papier, tektura,  
- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie.  
4)

 Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla 
danego wyrobu (m

2
, m

3
, mb).  

5)
 Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy 

wpisać "pierwsza ocena” 
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Załącznik nr 2 

Informacja o wyrobach zawierajacych azbest
1)

 i miejscu ich wykorzystania 

 

 

 



Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu kościańskiego na lata     

2012-2032 

80 

 

Załącznik nr 3 

Informacja o wyrobach zawierających azbest 
1)

 , których wykorzystywanie zostało 

zakończone 
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Załącznik nr 4 

Wzór oznakowania dla miejsc zawierających azbest lub wyroby zawierające 

azbest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5 

Wzór " Karty ewidencji odpadu" 

Karta ewidencji odpadua) Nr karty Rok kalendarzowy 

Kod odpadu 

Rodzaj odpadu 

Procentowa zawartość PCB w odpadzieb) 

Posiadacz odpadówc) Adresd) 

Nr regon Telefon/ faks 

Działalność w zakresie:e) 

W . Zb . Od . Un . 

Miesiąc Masa 

wytworzo 

nych 

odpadów 

[Mg]f 

Masa 

przyjętych 
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Załącznik nr 5 

Karta ewidencji odpadu 

 

 
KARTA EWIDENCJI ODPADU1) 

 

Nr karty Rok kalendarzowy 
 
 

Kod odpadu2) 

Rodzaj odpadu2) 

Procentowa zawartość PCB w odpadzie3) 

Posiadacz odpadów4) 

Adres posiadacza odpadów5) 

Województwo Gmina Miejscowość Telefon służbowy Faks służbowy 

Ulica Nr domu  Nr lokalu Kod pocztowy 

Miejsce prowadzenia działalności6) 

Województwo Gmina Miejscowość Telefon służbowy Faks służbowy 

Ulica Nr domu  Nr lokalu Kod pocztowy 

Działalność w zakresie:7)                 W                                      Zb                                     Od                                  Un                                    
Ok 
              

Miesiąc 
Masa wytworzo-
nych odpadów 

[Mg]
8,9)

 

Masa odebranych 
odpadów 

komunalnych 
[Mg]

8,10,11) 

Masa 
przyjętych 
odpadów 

[Mg]
8) 

Nr kart 
przekazania 
odpadu

12) 

Gospodarowanie odpadami 

we własnym zakresie Odpady przekazane  

Imię i nazwisko 
osoby 

sporządzającej 
    masa 

[Mg]
8,13) 

metoda 
odzysku 

R
14)

 

metoda 
unieszkodli-

wiania 
D

15)
 

masa 
[Mg]

8)
 

nr karty 
przekazania 
odpadu

16)
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Załącznik nr 6 

Karta przekazania odpadu 

 
 

KARTA PRZEKAZANIA ODPADU 
Nr karty

1)
 Rok kalendarzowy 

Posiadacz odpadów, który przekazuje odpad
2,3) Transportujący odpad

2,4) Posiadacz odpadów, który przejmuje odpad
2) 

Adres
5) Adres

5,6) Adres
5) 

Nr REGON
6) Nr REGON

6,
 
7) Nr REGON

6) 

Miejsce przeznaczenia odpadów
8)

 

Rodzaj procesu przetwarzania, któremu powinien zostać poddany odpad
9)
 

Wnioskuje o wydanie dokumentu potwierdzającego odzysk lub recykling
10)                                               

TAK
                                                                                                                                

NIE 

                                                              □                                  □ 
Kod odpadu

11) Rodzaj odpadu
11) 

Data/miesiąc
12,13) Masa przekazanych odpadów [Mg]

14) Numer rejestracyjny pojazdu, przyczepy lub naczepy
7,15) 
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Potwierdzam przekazanie odpadu 
 
 
 
 
 
 
 
data, pieczęć i podpis 

Potwierdzam wykonanie usługi transportu
4,6) 

 

 

 

 

 

 

 
data, pieczęć i podpis

 

 

Potwierdzam przejęcie odpadu 
 
 
 
 
 
 
 
data, pieczęć i podpis 
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Objaśnienia:  
1)

 Numer jest nadawany przez posiadacza odpadów, który przekazuje odpad. 
2)

 Podać imię i nazwisko lub nazwę podmiotu. 
3)

 W przypadku odpadów komunalnych do wypełnienia karty przekazania odpadu jest 
obowiązany 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, z późn. zm.), lub gminna jednostka 
organizacyjna, o której mowa w tej ustawie. 

4)
 Dotyczy przedsiębiorcy transportującego odpady, niebędącego posiadaczem 

odpadów, działającego na zlecenie innego posiadacza odpadów, który zlecił mu 
wykonanie usługi transportu odpadów. 

5)
 Podać adres zamieszkania lub siedziby podmiotu. 

6)
 O ile posiada. 

7)
 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 transportujących 
odpad z zachowaniem kolejności transportowania odpadu. 

8)
 Podać adres miejsca odbioru odpadu, pod który należy dostarczyć odpad, wskazany 

przez posiadacza odpadu transportującemu odpady. 
9)

 Dotyczy stacji demontażu w przypadku przekazywania odpadów powstałych w 
wyniku demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Podać symbol R lub D. 
Symbole R określają procesy odzysku zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Symbole D określają procesy unieszkodliwiania 
odpadów zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 
odpadach. 

10)
 Dotyczy dokumentów wystawianych  przez prowadzących odzysk lub recykling  na 

podstawie ustawy z dnia 11  maja 2001  r. o obowiązkach przedsiębiorców w 
zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 90, poz. 607, z późn. zm.). 

11)
 Zgodnie z katalogiem odpadów stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 
112, poz. 1206). 

12)
 W przypadku odpadów niebezpiecznych podać datę przekazania odpadu. 

13)
 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 transportującego odpady temu samemu posiadaczowi 
odpadów. 

14)
 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.  

15)
 Dotyczy odpadów niebezpiecznych. 
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Załącznik nr 7 

Zalecenia i wytyczne – postępowanie z azbestem i wyrobami zawierającymi azbest 

 

1. Chorobotwórcze działanie azbestu powstaje w wyniku wdychania włókien zawieszonych 

w powietrzu w trakcie niewłaściwego demontażu azbestu i jego wyrobów. 

2. Każdy mieszkaniec – osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą zobowiązany jest 

gminie, natomiast właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc – wojewodzie na terenie, 

których był lub jest wykorzystywany azbest przedłożyć informacje o wyrobach 

zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania (*wg wzoru nr 1 - załącznik nr 2 

niniejszego opracowania), o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie 

zostało zakończone (* wg wzoru nr 2 – załącznik nr 3 niniejszego opracowania). 

3.  Informacje o których mowa w pkt 1 powinny być sporządzone w dwóch egzemplarzach, 

jeden przekazywany wojewodzie/wójtowi, drugi przechowywany przez okres jednego 

roku, do czasu sporządzenia następnej informacji. 

4. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest stanowiących w myśl 

obowiązujących przepisów odpady niebezpieczne wymaga uzyskania zgody udzielonej 

przez marszałka, specjalistycznej firmie posiadającej odpowiednie zaplecze techniczne 

i przeszkolony w zakresie bhp przy postępowaniu z azbestem personel. 

5. Unieszkodliwianie azbestu i jego wyrobów następuje poprzez składowanie na 

składowisku odpadów niebezpiecznych. 

6. Usuwanie wyrobów zawierających azbest, szczególnie w przypadku elementów 

budowlanych jest kosztowne, istnieje możliwość uzyskania wsparcia ze strony 

krajowych lub zagranicznych funduszy na ochronę środowiska. Ze względu na to, że 

finanse przeznaczone są na realizację dużych projektów, właściciele powinny łączyć się 

w większe grupy i aplikować o pieniądze wspólnie ustanawiając przedstawiciela np. 

gmina lub związek gmin. 

7. Szczegółowych informacji w zakresie postępowania z azbestem i jego wyrobami udziela 

    Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w       

Kościanie, ul. Gostyńska 38, 64-000 Kościan, tel. 065 5127431. 
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