
 

Procedura postępowania przy usuwaniu azbestu: 

*osoby fizyczne 

  

Osoby fizyczne planujące usunięcie z terenu swojej posesji azbest np. w postaci płyt 

eternitowych z dachu, organizując i planując działania z tym związane powinny 

uwzględnić następujące aspekty: 

1)  zasięgnąć informacji we właściwym urzędzie gminy na temat m.in. zasad 

dofinansowania planowanych zamierzeń ze środków własnych gminy bądź też 

z budżetu powiatu. 

(Gminy występują o przyznanie ww. środków do Starosty Kieleckiego) 

  

2) sprawdzić, jeśli w danej gminie tworzona jest/była lista referencyjna 

mieszkańców, czy Państwa posesja została zakwalifikowana (uwzględniona) 

do dofinansowania w przewidzianym zakresie i terminie 

(Pamiętajmy: zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ogólnopolskim 

Programem usuwania azbestu z terytorium Rzeczpospolitej azbest należy 

usunąć całkowicie do 2032 r.) 

  

3)  dokonać zgłoszenia robót budowlanych polegających na usunięciu azbestu np. 

w postaci pokrycia eternitowego – w Starostwie Powiatowym w Kielcach, 

Wydziale Budownictwa (3 piętro, budynek C1). Do formularza zgłoszenia, 

należy dołączyć załącznik graficzny - mapę, oświadczenie o dysponowaniu 

nieruchomością na cele budowlane, zaświadczenie od firmy uprawnionej do 

gospodarowania odpadami niebezpiecznymi.  

W przypadku korzystania z dotacji, należy zasięgnąć informacji we właściwym 

urzędzie gminy co do nazwy firmy wybranej w drodze procedury przetargowej 

zajmującej się utylizacją azbestu bądź skorzystać z wykazu firm uprawnionych 

do utylizacji azbestu - posiadających decyzję zatwierdzającą program 

gospodarki odpadami, wydaną przez Marszałka Województwa 

Świętokrzyskiego. 

  

  

  

 

Pamiętaj!!!!!!!!! 

Azbest jest odpadem niebezpiecznym i szkodliwym dla zdrowia człowieka oraz 

otaczającego środowiska. 



       Zdjęciem, transportem oraz utylizacją azbestu mogą zajmować się jedynie 

uprawnione, wyspecjalizowane firmy posiadające decyzje właściwych organów 

na gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi odpowiednio przeszkolone                 

i posiadające zaplecze techniczne do prowadzenia tego typu prac. 

Z uwagi na niebezpieczeństwo dla zdrowia pyłu azbestowego powstającego          

w wyniku emisji z demontowanych np. pokryć eternitowych firmy usuwające 

eternit powinny wyposażyć pracowników w środki ochrony osobistej tj. ubrania 

ochronne, maski przeciwpyłowe itp.  

Demontaż pokrycia eternitowego musi odbywać się w sposób eliminujący jego 

emisję do środowiska, na mokro, przy użyciu stosownych narzędzi. (szczegółowy 

sposób prowadzenia prac i usuwania wyrobów zawierających azbest określają 

przepisy wykonawcze - rozporządzenia). 

 

Przykład prawidłowego postępowania przy demontażu pokrycia dachowego z eternitu, 

pracownik ubrany w kombinezon pyłoszczelny z maską posługuje się specjalistycznym 

odkurzaczem z filtrem HEPA (źródło: Podręcznik dobrych praktyk - Azbest podręcznik 

wydany przez Komitet Starszych Inspektorów Pracy(SLIC)) 

  

  

 

 

  

  



  

Kombinezon i respirator jednorazowego użytku (źródło: Podręcznik dobrych praktyk-Azbest 

podręcznik wydany przez Komitet Starszych Inspektorów Pracy(SLIC))  

  

 

  

 Właściwy sposób postępowania przy usuwaniu azbestu miękkiego, pracownik wyposażony 

w maskę z nawiewem powietrza posługuje się ręcznym narzędziem specjalistycznym (źródło: 

Podręcznik dobrych praktyk -Azbest podręcznik wydany przez Komitet Starszych 

Inspektorów Pracy(SLIC)) 

  

  

 

 



 

  

*przedsiębiorcy 

  

Podmioty gospodarcze pragnące rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie 

usuwania azbestu winny wystąpić do właściwego organu o wydanie stosownej 

decyzji z zakresu gospodarki odpadami uprawniającej do prowadzenia prac 

związanych z azbestem. 

1)  wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji zatwierdzającej program 

gospodarki odpadami niebezpiecznymi - w przypadku prowadzenia prac 

remontowych bądź budowlanych związanych z azbestem na terenie powiatu 

kieleckiego - właściwym organem jest Starosta Kielecki 

2)  uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu 

odpadów - wydawane przez Starostę właściwego ze względu na siedzibę lub 

miejsce zamieszkania danego przedsiębiorcy - w przypadku transportu 

odpadów niebezpiecznych (tj. azbestu). 

  

  

  

 

  

  



    

Prawidłowy sposób pakowania odpadów, we właściwie oznakowane worki foliowe, ich 

powierzchnia zewnętrzna po zakończeniu czynności zostaje odkurzona (źródło: Podręcznik 

dobrych praktyk - Azbest podręcznik wydany przez Komitet Starszych Inspektorów 

Pracy(SLIC)) 

  

 

 

 


