
 
 

 
 

 

 

Informacja o realizacji zadań wynikających                        

z „Aktualizacji Programu usuwania wyrobów 

zawierających azbest na terenie powiatu 

kieleckiego na lata 2015 – 2022,  

w perspektywie do roku 2032”, 

przyjętego uchwałą nr VIII/45/2015 Rady Powiatu                            

w Kielcach z dnia 7 września 2015 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kielce, kwiecień 2017 roku. 

 
   

 

 



 
 

 
 

 Zgodnie z Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 (M.P. Nr 50, 

poz. 735), zadania w zakresie oczyszczania obszaru Polski z azbestu, są realizowane na trzech 

poziomach: 

1) centralnym – realizacja zadań przez Radę Ministrów, Ministra Gospodarki oraz 

wchodzącego w strukturę Ministerstwa Gospodarki Głównego Koordynatora, 

2) wojewódzkim – samorząd województwa, 

3) lokalnym – samorząd powiatowy, samorząd gminny. 

Realizacja zadań na szczeblu lokalnym przez samorząd powiatowy, zgodnie z Programem 

krajowym, odbywa się w ramach: 

1. aktualizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, 

2. współpracy 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, 

3. organizowania usuwania wyrobów zawierających azbest przy wykorzystaniu 

pozyskanych na ten cel środków krajowych lub unijnych z uwzględnieniem zasad 

zawartych w Programie, 

4. inspirowania właściwej postawy obywateli w zakresie obowiązków związanych                    

z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, 

5. współpracy z mediami w celu propagowania odpowiednich inicjatyw społecznych 

oraz rozpowszechniania informacji dotyczących zagrożeń powodowanych przez 

azbest, 

6. współpracy z organizacjami społecznymi wspierającymi realizację Programu, 

7. współpracy z organami kontrolnymi (inspekcja sanitarna, inspekcja pracy, inspekcja 

nadzoru budowlanego, inspekcja ochrony środowiska). 

Na przestrzeni lat 2015 – 2017 podjęto następujące działania wynikające z zadań wskazanych  

w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”: 
 

 

1.1. przygotowanie i aktualizacja programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających 

azbest, także w ramach planów gospodarki odpadami. 

 

Uchwałą Nr VIII/45/2015 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 7 września 2015 roku, przyjęto do 

realizacji „Aktualizację Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie 

powiatu kieleckiego na lata 2015 – 2022, w perspektywie do roku 2032”.  

W Programie ustalono, że oprócz zadań wynikających z Programu Oczyszczania Kraju                 

z Azbestu na lata 2009-2032, Powiat będzie podejmował następujące zadania: 



 
 

 
 

L.p. Nazwa zadania Termin 

realizacji/jednostka 

realizująca 

koszty 

1 Aktualizacja Programu usuwania 

wyrobów zawierających azbest na 

terenie powiatu kieleckiego 

2022 rok 

Powiat - Wydział 

Rolnictwa, Leśnictwa                 

i Ochrony Środowiska  

bezkosztowo 

2 Sporządzanie informacji o realizacji 

zadań „Programu...” i przedkładanie 

jej Zarządowi Powiatu 

co 2 lata: 2017, 2019                     

i 2021 rok - Wydział 

Rolnictwa, Leśnictwa                 

i Ochrony Środowiska 

bezkosztowo 

3 Aktualizacja danych dot. ilości  

występowania i usuwania wyrobów 

zawierających azbest - współpraca                

z samorządami gminnymi, inspekcją 

nadzoru budowlanego i Wydziałem 

Budownictwa  

corocznie - Wydział 

Rolnictwa, Leśnictwa                       

i Ochrony Środowiska 

bezkosztowo 

4 Działania edukacyjno-informacyjne  2016 – 2022 

Wydział Rolnictwa, 

Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska 

W ramach realizacji 

Programu edukacji 

ekologicznej dla powiatu 

kieleckiego pn. „Dla 

Ziemi dla siebie” oraz 

miesięcznika 

Kalejdoskop Powiatu 

Kieleckiego 

5 Współpraca z jednostkami powiatu 

kieleckiego posiadającymi wyroby 

zawierające azbest – monitoring 

usuwania/zabezpieczania azbestu  

2016 – 2022 

Wydział Rolnictwa, 

Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska  

bezkosztowo lub budżet 

powiatu w przypadku 

złożenia przez jednostkę  

wniosku o 

zabezpieczenie środków 

na ten cel 

   

1.2. 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;  

  Z uzyskanych danych wynika, że wszystkie gminy z terenu powiatu kieleckiego 

posiadają gminne programy usuwania azbestu. Zgodnie z zapisami Programu Oczyszczania 

Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, zarówno gminne jak i powiatowe programy usuwania 

azbestu powinny być aktualizowane. Część Gmin na przestrzeni ostatnich lat zaktualizowana 

GPUA, natomiast Gmina: Daleszyce, Górno, Piekoszów, Pierzchnica, Strawczyn i Zagnańsk, 



 
 

 
 

nie podjęły takich działań. Wymienione powyżej Gminy posiadają programy przyjęte w roku 

2007, 2008 lub 2009, z terminem obowiązywania do roku 2032.  

Zestawienie przyjętych do realizacji Gminnych Programów Usuwania Azbestu wg informacji  

przekazanych przez Gminy w lutym 2017 roku.   
 

 

Nazwa gminy Rok uchwalenia 

GPUA 

Bieliny 2007; aktualizacja 2015 

Bodzentyn 2008; aktualizacja 2016 

Chęciny 2008; aktualizacja 2015 

Chmielnik 2014 

Daleszyce 2009 

Górno 2008 

Łagów 2008; aktualizacja 2014 

Łopuszno 2013 

Masłów 2007; aktualizacja 2013 

Miedziana Góra 2007; aktualizacja 2015 

Mniów 2016 

Morawica 2006; aktualizacja 2016 

Nowa Słupia 2016 

Piekoszów 2007 

Pierzchnica 2007 

Raków 2013 

Sitkówka-Nowiny 2006; aktualizacja 2017 

Strawczyn 2007 

Zagnańsk 2007 

 

Należy także zaznaczyć, że Powiat Kielecki współpracuje z Gminami i Marszałkiem 

Województwa Świętokrzyskiego, przy opracowywaniu planów gospodarowania odpadami, 

dokumentów planistycznych i sprawozdawczych, odnoszących się m.in. do problematyki 

związanej z azbestem.   
 

1.3.organizowanie usuwania wyrobów zawierających azbest przy wykorzystaniu 

pozyskanych na ten cel środków krajowych lub unijnych z uwzględnieniem zasad 

zawartych  w Programie. 

 

 W lipcu 2016 roku, Powiat wystąpił z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, o dofinansowania zadania dot. 

demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z jednostki powiatu 

kieleckiego -  Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu. Całkowity koszt 

zadania wyniósł 13 183,03 zł a kwota dofinansowania 8 186,36 zł (62 %).  



 
 

 
 

 W ramach zadania zutylizowano 14,250 Mg (1214 m2) wyrobów zawierających 

azbest: 11,69 Mg (981 m2) - pokrycie dachowe wykonane z płyt falistych azbestowo-

cementowych na wiatach gospodarczych nr 1 i 2 oraz 2,56 Mg (233 m2) – pokrycie dachowe 

zalegające na paletach. 

 Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach planuje usunąć pokrycie dachowe z wiaty                        

w Obwodzie Drogowym w Łagowie w bieżącym roku i zabezpieczył na ten cel środki 

finansowe w wysokości ca 20 000,00 zł. Nie planuje na realizację ww. zadania pozyskania 

dotacji/pomocy finansowej ze środków krajowych lub unijnych.   

 Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach, zakończył 12 sierpnia 2016 roku zadanie 

związane z wymianą pokrycia dachowego. Eternit został oddany do utylizacji, zgodnie z kartą 

przekazania odpadów. Inwestycja została pokryta ze środków budżetu powiatu.   

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bodzentynie planował w II kwartale 2016 

roku zabezpieczyć pokrycia dachowe zawierające azbest, a docelowo usunąć je do 2020 roku. 

Zadanie nie zostało wykonane, ponieważ podjęto decyzję o wyburzeniu budynków pokrytych 

eternitem. W zaistniałej sytuacji, wydatkowanie środków finansowych było niecelowe.                 

Na demontaż, transport i utylizację eternitu zabezpieczone zostaną środki w budżecie 

powiatu. Niezależnie od powyższego, Powiat będzie się ubiegał o uzyskanie pomocy 

finansowej na ten cel w WFOŚiGW w Kielcach.   

 Zespół Szkół Nr 3 w Chmielniku oddał w 2015 roku do unieszkodliwienia 1 750 kg 

eternitu zalegającego na paletach. Pozostała ilość – pokrycie dachowe na wiacie 

magazynowej, zostanie usunięte nie później niż do 2020 roku. Tak jak w przypadku Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych w Bodzentynie, na to zadanie zostaną zabezpieczone środki                  

w budżecie powiatu, a docelowo Powiat będzie się ubiegał o uzyskanie dotacji w WFOŚiGW 

w Kielcach.  

Gminy z terenu powiatu kieleckiego, nie zwracały się do Starostwa Powiatowego                  

w Kielcach o dofinansowanie unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Wszystkie 

Gminy w roku 2015, 2016 i 2017 wystąpiły o pomoc finansową na realizację tego zadania do 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.  

Wysokość udzielonej dotacji z WFOŚiGW w Kielcach oraz NFOŚiGW w Warszawie 

wraz z ilością usuniętych wyrobów zawierających azbest obrazuje tabela poniżej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Dofinansowanie zadań realizowanych przez Gminy - usuwanie wyrobów zawierających 

azbest  w latach 2015 – 2016 oraz źródło finansowania, w oparciu o dane uzyskane z Gmin               

w lutym 2017 r.  
 

 

Nazwa gminy Źródło finansowania  

WFOŚiGW/NFOŚiGW/ 

budżet gminy (zł) 

Ilość usuniętych wyrobów 

zawierających azbest 

(Mg) 

2015 rok 2016 rok 2015 rok 2016 rok 

Bieliny  WFOŚiGW  

9 704,47 

NFOŚiGW 

13 863,52 

budżet gminy 

4 159,06 

WFOŚiGW  

10 758,94 

NFOŚiGW 

15 369,91 

budżet gminy 

4 607,97 

 

100,859 Mg 

  

97,361 Mg 

Bodzentyn WFOŚiGW 

10 832,38 

NFOŚiGW 

15 474,82 

budżet gminy 

4 642,45 

WFOŚiGW 

19 077,09 

NFOŚiGW 

27 252,98 

budżet gminy 

17 165,73 

 

 

85,294 Mg 

 

 

178,937 Mg 

Chęciny WFOŚiGW  

15 171,03 

NFOŚiGW 

21 672,90 

budżet gminy 

6 501,87 

WFOŚiGW 

25 164,56 
NFOŚiGW 

35 949,36 

budżet gminy 

10 784,81 

 

 

131,56 Mg 

 

 

213,598 Mg 

Chmielnik WFOŚiGW 

19 828,80 

budżet gminy 

8 433,07 

WFOŚiGW 

15 633,20 

budżet gminy 

2 758,80 

 

106,612 Mg 

 

54,039 Mg 

Daleszyce WFOŚiGW 

48 745,80 

budżet gminy 

8 602,20 

WFOŚiGW 

84 031,00 
budżet gminy 

14 829,00 

 

99,150 Mg 

 

154,00 Mg 

Górno WFOŚiGW 

106 216,00 

budżet gminy 

24 216,00 

WFOŚiGW 

89 810,49 

budżet gminy 

16 029,51 

 

156,628 Mg 

  

154,264 Mg 

Łagów WFOŚiGW 

18 038,70 

budżet gminy 

3 183,30 

WFOŚiGW 

15 727,90 

budżet gminy 

2 775,72 

 

56,10 Mg 

 

60,126 Mg 

Łopuszno WFOŚiGW 

10 120,28 

NFOŚiGW 

14 457,55 

budżet gminy 

4 337,26 

WFOŚiGW 

10 952,06 

NFOŚiGW 

15 645,79 

budżet gminy 

4 693,74 

 

 

103,80 Mg 

 

 

114,540 Mg 

Masłów WFOŚiGW 

28 123,20 

NFOŚiGW 

40 166,80 

budżet gminy 

12 062,00 

WFOŚiGW 

14 175,00 
NFOŚiGW 

20 250,00 

budżet gminy 

6 075,00 

 

 

220,495 Mg 

 

 

99,085 Mg 

Miedziana Góra WFOŚiGW 

33 822,71 

budżet gminy 

8 108,54 

WFOŚiGW 

51 546,51 

budżet gminy 

9 096,90 

 

118,30 Mg 

  

177,01 Mg 



 
 

 
 

Mniów WFOŚiGW 

11 745,30 

NFOŚiGW 

16 778,99 

budżet gminy 

5 033,69 

WFOŚiGW 

17 243,76 

NFOŚiGW 

24 589,60 

budżet gminy 

7 435,52 

 

 

85,99 Mg 

 

 

97,78 Mg 

Morawica WFOŚiGW  

NFOŚiGW 

50 086,00 

budżet gminy 

12 100,72 

WFOŚiGW  

NFOŚiGW 

45 754,62 

budżet gminy 

8 087,02 

 

 

182,96 Mg 

 

 

171,095 Mg 

Nowa Słupia WFOŚiGW 

23 753,56 

NFOŚiGW 

33 933,65 

budżet gminy 

10 180,10 

WFOŚiGW 

31 010,04 

NFOŚiGW 

44 300,05 

budżet gminy 

13 290,01 

13 217 m2 

 

145,387 Mg* 

13 341 m2 

 

146,751 Mg* 

Piekoszów WFOŚiGW 

32 498,31 

budżet gminy 

7 696,92 

WFOŚiGW 

19 877,00 

budżet gminy 

8 362,84 

 

120,615 Mg 

 

95,010 Mg 

Pierzchnica WFOŚiGW 

15 674,12 

NFOŚiGW 

22 391,60 

budżet gminy 

11 069,59 

WFOŚiGW 

8 254,16 

NFOŚiGW 

11 791,65 

budżet gminy 

3 537,50 

 

 

55,998 Mg 

 

 

38,756 Mg 

Raków WFOŚiGW 

10 206,00 

NFOŚiGW 

14 580,00 

budżet gminy 

4 374,00 

WFOŚiGW 

9 005,85 

NFOŚiGW 

12 865,50 

budżet gminy 

3 859,65 

 

 

46,60 Mg 

 

 

55,00 Mg 

Sitkówka-

Nowiny 

WFOŚiGW 

26 397,68 

budżet gminy 

4 651,36 

WFOŚiGW 

25 441,36 

budżet gminy 

4 489,65 

 

103,775 Mg 

 

90,69 Mg 

Strawczyn WFOŚiGW 

15 123,86 

NFOŚiGW 

21 605,52 

budżet gminy 

6 481,66 

WFOŚiGW 

15 132,79 
NFOŚiGW 

21 618,28 

budżet gminy 

6 485,48 

 

 

151,195 Mg 

 

 

142,538 Mg 

Zagnańsk WFOŚiGW 

49 752,57 

budżet gminy 

8 779,86 

WFOŚiGW 

49 752,57 

budżet gminy 

9 912,53 

 

175,582 Mg 

 

193,402 Mg 

 
Razem: 

  

2 246,9 Mg 

 

 

2 333,982 Mg 

 * w przypadku Gminy Nowa Słupia przyjęto przelicznik 1 m2 = 11,00 kg 

 

Jak wynika z przedstawionych powyżej informacji, Gminy powiatu kieleckiego sukcesywnie 

realizują zadanie określone w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032. 

Prowadzą także inwentaryzację wyrobów zawierających azbest z wykorzystaniem 



 
 

 
 

Elektronicznego Systemu Informacji Przestrzennej, który stanowi wojewódzka baza danych      

o wyrobach i odpadach zawierających azbest WBDA.  

Baza WBDA umieszczona jest w Internecie na stronie www.bazaazbestowa.gov.pl   

Z informacji uzyskanej od Gmin powiatu kieleckiego wynika, że wszystkie Gminy posiadają 

login do wojewódzkiej bazy danych o wyrobach i odpadach zawierających azbest, dzięki 

czemu mogą one gromadzić i przetwarzać dane pochodzące z przeprowadzonych 

inwentaryzacji.  

Zgodnie z założeniami Ministerstwa Gospodarki, na zlecenie którego baza jest prowadzona, 

Powiat ma jedynie dostęp do informacji zawartych w systemie, bez możliwości 

wprowadzania jakichkolwiek danych czy dokonywania zmian.    
 

Zestawienie tabelaryczne ilości wyrobów zawierających azbest w gminach powiatu 

kieleckiego  w oparciu o dane umieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki - 

„baza azbestowa”  – stan na 23 marzec 2017 r.   
 
 

 

Nazwa gminy 

Ministerstwa Gospodarki 

- baza azbestowa 

 [kg] 

Bieliny 7 601 301 

Bodzentyn 3 237 226 

Chęciny 5 468 104 

Chmielnik 5 671 424 

Daleszyce 321 002 

Górno 445 084 

Łagów 2 838 794 

Łopuszno 6 640 201 

Masłów 2 890 461 

Miedziana Góra 3 356 333 

Mniów 5 342 315 

Morawica 4 227 398 

Nowa Słupia 3 875 519 

Piekoszów 8 269 046 

Pierzchnica 2 064 411 

Raków 4 229 904 

Sitkówka-Nowiny 1 469 078 

Strawczyn 4 874 255 

Zagnańsk 2 328 304 
 

Z powyższej tabeli wynika, że największa ilość wyrobów azbestowych pozostałych do 

usunięcia, znajduje się w Gminie Piekoszów, Bieliny i Łopuszno.  

 

 

 

 

http://www.bazaazbestowa.gov.pl/


 
 

 
 

1.4. inspirowanie właściwej postawy obywateli w zakresie obowiązków związanych                            

z usuwaniem wyrobów zawierających azbest;  

 

 Dnia 19 września 2015 roku na stronie internetowej Starostwa Powiatowego                             

w Kielcach ukazał się artykuł na temat azbestu pn. „W trosce o nasze zdrowie”. Obok 

informacji ogólnych, sprawozdawczych, możliwości dofinansowania utylizacji wyrobów 

zawierających azbest, w artykule zawarto również informację o obowiązkach jakie 

spoczywają na mieszkańcach, wskazując przy tym podstawę prawną. Mieszkańcy powiatu 

kieleckiego zostali m.in. pouczeni, że corocznie do 31 stycznia, są zobowiązani informować 

gminę o występującym na ich posesjach azbeście.  

Artykuł o tym samym tytule, został także opublikowany we wrześniu 2015 roku                                 

w Kalejdoskopie Powiatu Kieleckiego, który wydawany jest w nakładzie 3 000 sztuk. 

Kalejdoskop został ponadto udostępniony na stronie internetowej www.powiat.kielce.pl  

Obie publikacje są cały czas dostępne dużemu gronu odbiorcy.  

 Na stronie internetowej Starostwa, w zakładce Dla Klienta; Ekologia, umieszczane są 

wszelkie programy, sprawozdania czy opracowania związane z ochroną środowiska. W ww. 

zakładce, dla wszystkich zainteresowanych, dostępna jest m.in. „Aktualizacja Programu 

usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu kieleckiego na lata 2015 – 2022, 

w perspektywie do roku 2032”, oraz obszerny materiał przygotowany przez pracowników 

Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, pn. „Azbest i jego historia”. 

 Starostwo Powiatowe w Kielcach, realizując zadania – „Działania edukacyjno-

informacyjne”, wskazane w „Aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest 

na terenie powiatu kieleckiego na lata 2015 – 2022, w perspektywie do roku 2032”, ogłosiło 

konkurs dla uczniów ze szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych pn. „Azbest bez 

tajemnic”. Konkurs został przeprowadzony w ramach XII edycji Programu edukacji 

ekologicznej dla powiatu kieleckiego „Dla Ziemi, dla siebie” w roku szkolnym 2015/2016.   

Celem konkursu było zapoznanie uczniów z problematyką azbestu w kraju, gminie, 

najbliższym otoczeniu. Młodzież dowiedziała się co to jest azbest, jakie posiada właściwości, 

gdzie można go spotkać a przede wszystkim, dlaczego jest groźny dla zdrowia. Uczniowie 

dyskutowali, czy działania podejmowane przez różne instytucje - Gmina, Powiat, Sanepid, 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej itd., zapewnią całkowite 

usunięcie wyrobów zawierających azbest z terytorium Polski do końca 2032 roku, czy 

problematyka azbestu jest wystarczająco nagłośniona w mediach, czy czytali/widzieli plakaty, 

ulotki, ogłoszenia informujące np. o obowiązkach mieszkańców posiadających budynki 

pokryte eternitem.  Uczniowie udając się na wycieczkę po najbliższej okolicy mogli naocznie 

zobaczyć jak dużo budynków pokrytych jest eternitem, czy występują miejsca z nielegalnie 

wyrzuconym azbestem.  

http://www.powiat.kielce.pl/


 
 

 
 

Efektem końcowym było wykonanie plakatu (praca indywidualna), przedstawiającego                      

w sposób hasłowy, najważniejsze informacje o azbeście. Plakat musiał w sposób zwięzły                         

a zarazem czytelny, informować o obowiązkach mieszkańców takich jak: przedkładanie 

wójtowi/burmistrzowi corocznie w terminie do 31 stycznia, informacji zawierającej dane                    

o ilości azbestu i miejscu jego występowania, przedkładanie do organu nadzoru budowlanego 

„Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”.                   

Na konkurs wpłynęło 39 prac z 10 placówek oświatowych.  

Informacja o ww. konkursie ukazała się na stronie internetowej Starostwa: 7 października 

2015 r., 5 lutego, 21 kwietnia i 17 maja 2016 roku, w którym to dniu odbyło się uroczyste 

wręczenie nagród laureatom konkursu, jak również w Kalejdoskopie Powiatu Kieleckiego w: 

październiku 2015 r., lutym, marcu i maju 2016 roku.   

Prace uczniów zostały wyeksponowane w siedzibie Starostwa, w ogólnodostępnym miejscu,        

i cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno pracowników jak i klientów.    

 

1.5.współpraca z mediami w celu propagowania odpowiednich inicjatyw społecznych oraz 

rozpowszechniania informacji dotyczących zagrożeń powodowanych przez azbest;  
 

 Ścisłą współpracę z mediami Starostwo prowadziło podczas przeprowadzania 

konkursu ekologicznego opisanego powyżej. Informacja o konkursie oraz wywiady                                 

z laureatami ukazały się w gazecie Echo Dnia oraz lokalnych rozgłośniach radiowych.  

 

1.6.współpraca z organizacjami społecznymi wspierającymi realizację Programu; 
 

 Nie podejmowano współpracy, ponieważ żadna z organizacji społecznych nie 

zwracała się do Starostwa Powiatowego w Kielcach z wnioskiem o wsparcie merytoryczne 

lub finansowe w tym zakresie. 

 

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

nadzoru budowlanego, inspekcja ochrony środowiska); 
 

 W lutym 2017 roku zwrócono się do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 

Budowlanego w Kielcach o przekazanie informacji dot. ilości złożonych „Ocen stanu                         

i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”, zgodnie                               

z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 roku 

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania                      

i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2010 r., Nr 162, poz. 1089).  

 

 



 
 

 
 

 Ilość złożonych „Ocen...” wg informacji PINB w Kielcach – luty 2017 r. 

 
 

Nazwa gminy 2015rok 2016 rok 

ilość ocen 

(sztuki) 

ilość 

wskazanego 

azbestu (m2) 

ilość ocen 

(sztuki) 

ilość 

wskazanego 

azbestu (m2) 

Bodzentyn - - - - 

Chęciny 2 490 2 490 

Chmielnik 1 382 1 382 

Daleszyce - - - - 

Bieliny - - - - 

Górno - - - - 

Łagów 1 250 - - 

Łopuszno - - - - 

Masłów - - - - 

Miedziana Góra - - - - 

Mniów - - - - 

Morawica 1 186,6 - - 

Nowa Słupia - - - - 

Piekoszów 2 695 2 695 

Pierzchnica - - - - 

Raków - - - - 

Sitkówka-Nowiny - - - - 

Strawczyn - - - - 

Zagnańsk - - - - 

 

 Analizując dane zawarte w powyższej tabeli należy stwierdzić wprost, że podmioty 

będące właścicielem, użytkownikiem wieczystym, zarządcą nieruchomości, obiektu, 

urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest, 

nie wywiązują się z obowiązku zgłaszania organowi nadzoru budowlanego informacji o tych 

materiałach, mimo podjętych działań informacyjnych opisanych szczegółowo w pkt 1.4. 

 Dokonano także analizy danych dotyczących ilości składanych do Wydziału 

Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kielcach, zgłoszeń robót budowlanych związanych                          

z usuwaniem wyrobów zawierających azbest (pokryć dachowych z eternitem) w roku 2015                  

i 2016, co obrazuje tabela poniżej. 
 

Nazwa gminy 2015 rok 2016 rok 

 

Bieliny 13 21 

Bodzentyn 17 21 

Chęciny 16 13 

Chmielnik 15 20 

Daleszyce 7 6 

Górno 36 59 

Łagów 2 14 

Łopuszno 14 17 



 
 

 
 

Masłów 30 7 

Miedziana Góra 11 18 

Mniów 12 20 

Morawica 8 6 

Nowa Słupia 34 24 

Piekoszów 13 8 

Pierzchnica 31 20 

Raków 7 9 

Sitkówka-Nowiny 9 4 

Strawczyn 6 3 

Zagnańsk 11 20 

Razem 292 310 

 

Należy zwrócić uwagę na znaczne dysproporcje w ilości zgłoszeń od mieszkańców                               

z poszczególnych gmin. Nie świadczą one o nie podejmowaniu prac związanych                       

z wymianą pokrycia dachowego, a raczej o braku wiedzy mieszkańców na temat obowiązków 

prawnych jakie na nich spoczywają. Jako przykład można wskazać Gminę Strawczyn lub 

Morawica, które w roku 2016 zdeponowały na składowisku odpadów odpowiednio 142 Mg                    

i 171 Mg odpadów zawierających azbest (tabela str. 7), a zgłoszeń do Wydziału Budownictwa 

z terenu gminy Strawczyn wpłynęło 3 a z Morawicy 6.  

 Z pozostałymi jednostkami nie współpracowano w zakresie zadań dot. 

gospodarowania wyrobami zawierającymi azbest, ponieważ żadna z tych jednostek nie 

zgłaszała występowania jakiegokolwiek problemu w tym zakresie. 

 Podsumowując, zadania wskazane w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na 

lata 2009 – 2032” oraz określone w „Aktualizacji Programu usuwania wyrobów 

zawierających azbest na terenie powiatu kieleckiego na lata 2015 – 2022, w perspektywie do 

roku 2032”,  są na bieżąco realizowane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opracowała Dorota Skalska 

 


