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

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). 

W roku 2019 i 2020 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 IX/69/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 25 października 2007 roku przyjęto 

do realizacji Program usuwania materiałów zawierających azbest na terenie powiatu kieleckiego 

w perspektywie do roku 2032. Program stanowił integralną część Planu gospodarki odpadami 

dla powiatu kieleckiego – aktualizacja na lata 2007–2011 z uwzględnieniem perspektywy na lata 

2012–2018. W 2015 roku opracowano „Aktualizację Programu usuwania wyrobów 

zawierających azbest na terenie powiatu kieleckiego na lata 2015 – 2022, w perspektywie do 
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roku 2032”, która została przyjęta do realizacji uchwałą Nr VIII/45/2015 Rady Powiatu                                

w Kielcach z dnia 7 września 2015 roku.  

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

Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, 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 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 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 Środowiska 

bezkosztowo 

4 Działania edukacyjno-informacyjne  2016 – 2022 

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa          
i 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 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 posiadanych 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 z Gmin 

Górno, Strawczyn i Zagnańsk, które posiadają programy z 2007 roku, tylko Gmina Strawczyn 
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planuje go zaktualizować. Gminy Górno i Zagnańsk nie podjęły i nie planują takich działań. 

Należy jednak zaznaczyć, że ww. Gminy posiadają Programy z terminem obowiązywania do 

roku 2032.  

Zestawienie przyjętych do realizacji Gminnych Programów Usuwania Azbestu wg informacji 
przekazanych przez Gminy .  
  

Nazwa gminy Rok uchwalenia GPUA 

Bieliny 2015 

Bodzentyn 2016 

Chęciny 2016 

Chmielnik aktualizacja 2020 

Daleszyce aktualizacja 2020 

Górno 2007 

Łagów 2014 

Łopuszno 2013 

Masłów 2013 

Miedziana Góra 2014 

Mniów 2015 

Morawica 2016 

Nowa Słupia 2016 

Nowiny 2017 

Piekoszów 2018 

Pierzchnica aktualizacja 2020 

Raków 2013 

Strawczyn 2007, planowana aktualizacja 

Zagnańsk 2007 

 
 

 Powiat Kielecki współpracuje także 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. 

 

Zgodnie z inwentaryzacją z 2016 roku, wyroby zawierające azbest (w formie pokrycia 

dachowego), znajdowały się w następujących jednostkach Powiatu Kieleckiego: 
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1. Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach.   

2. Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach - wiata w Obwodzie Drogowym w Łagowie.   

3. Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie. 

4. Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku.   

5. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu. 

Aktualnie: 

ad.1. Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach w sierpniu 2016 roku zakończył zadanie 

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

z kartą przekazania odpadów. Inwestycja pokryta została ze środków budżetu powiatu.  
 

ad. 2. Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach w 2017 roku wykonał nowe pokrycie dachowe na 

wiacie w obwodzie drogowym w Łagowie. Usunięto 250 m2 płyt azbestowych. Łączny 

koszt robót wyniósł 21 500,00 zł i został pokryty z budżetu. 
 

ad. 3. Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie, w 2020 roku, w związku z wyburzeniem budynku 

gospodarczego, usunął i zutylizował 195 m2 eternitowego pokrycia dachowego.  
 

ad. 4. Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku – usunął w czerwcu 2018 r. pokrycie dachowe 

zawierające azbest z wiaty magazynowej. Zutylizowano 4,10 Mg eternitu, a łączny koszt 

prac wyniósł 2 990,00 zł i został pokryty z budżetu szkoły. 
 

ad. 5. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu w 2016 roku zutylizował 14,25 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. Na realizację ww. 

zadania uzyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                 

i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Całkowity koszt demontażu, transportu i utylizacji 

wyrobów zawierających azbest z MOW w Podzamczu wyniósł 13 183,03 zł a kwota dotacji 

- 8 186,36 zł (62 %).  
 

Podsumowując, w żadnej jednostce powiatowej nie występują już wyroby zawierające azbest. 
 

  Wszystkie Gminy z terenu powiatu kieleckiego realizują zadania związane                                  

z demontażem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest, pochodzących od 

mieszkańców/przedsiębiorców. Gminy nie zwracały się do Starostwa o dofinansowanie ww. 

zadania, natomiast występowały o pomoc finansową do Wojewódzkiego oraz Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Wodnej. Poniesione koszty, w tym wysokość udzielonych 

dotacji z WFOŚiGW w Kielcach oraz NFOŚiGW w Warszawie wraz z ilością usuniętych wyrobów 

zawierających azbest obrazuje tabela poniżej. 
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Dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest w 2019 i 2020 roku oraz źródło finansowania, 
w oparciu o dane uzyskane z Gmin w marcu 2021 roku. 
 

Nazwa gminy Źródło finansowania 
WFOŚiGW/NFOŚiGW 

budżet gminy (zł) 

Ilość usuniętego 
eternitu 

(Mg) 

Źródło finansowania 
WFOŚiGW/NFOŚiGW 

budżet gminy (zł) 

Ilość usuniętego 
eternitu 

(Mg) 

2019 rok 2019 rok 2020 rok 2020 rok 

Bieliny  WFOŚiGW –  29 883,26  
NFOŚiGW  –  29 883,25 

 
243,388 

WFOŚiGW – 38 378,55  
NFOŚiGW  –  38 378,55 

 

202,012 

Bodzentyn WFOŚiGW  – 34 785,96 
NFOŚiGW  –  34 785,96 

 
276,730 

WFOŚiGW  – 40 108,20 
NFOŚiGW  –  40 108,20 

 
255,063 

Chęciny WFOŚiGW -  29 123,07 
NFOŚiGW  -  29 123,06 

 
164,787 

WFOŚiGW -  38 842,87 
NFOŚiGW  -  38 842,88 

 
186,175 

Chmielnik WFOŚiGW -  21 105,70 
NFOŚiGW  -  21 105,70 
budżet gminy – 3 376,90 

 
132,874 

WFOŚiGW -  24 138,02 
NFOŚiGW  -  24 138,02 

 
114,158 

Daleszyce WFOŚiGW -  30 308,40 
NFOŚiGW  -  30 308,40 
budżet gminy - 3,60 

 
220,000 

 
budżet gminy - 99 339,69  

 
201,570 

Górno WFOŚiGW -  59 675,00 
NFOŚiGW  -  59 675,00 
budżet gminy - 10 325,00 

 
170,500 

WFOŚiGW -  47 579,00 
NFOŚiGW  -  47 579,00 
budżet gminy – 135,94 

 
154,000 

Łagów WFOŚiGW -  17 905,05 
NFOŚiGW  -  17 905,05 

 
98,175 

WFOŚiGW -  22 545,00 
NFOŚiGW  -  22 545,00 

 

133,000 

Łopuszno WFOŚiGW -  27 216,00 
NFOŚiGW  -  27 216,00 

 
150,000 

WFOŚiGW -  34 452,00 
NFOŚiGW  -  34 452,00 

 
200,000 

Masłów WFOŚiGW -  20 834,59 
NFOŚiGW  -  20 834,58 
budżet gminy - 18 042,04 

 

196,304 
WFOŚiGW -  16 951,19 
NFOŚiGW  -  16 951,19 
budżet gminy – 14 529,59 

 

138,060 

Miedziana Góra WFOŚiGW -  22 275,00 
NFOŚiGW  -  22 275,00 
budżet gminy – 12 163,43 

 

171,840 
WFOŚiGW -  22 275,00 
NFOŚiGW  -  22 275,00 
budżet gminy – 39 130,95 

 

166,900 

Mniów  
WFOŚiGW -  39 990,46 
 

 

158,960 
WFOŚiGW – 33 470,00 
budżet gminy -   6 187,60 

 

108,000 

Morawica WFOŚiGW -  12 514,62 
NFOŚiGW  -  12 514,61 
budżet gminy - 10 726,81 

 

153,330 
WFOŚiGW -  26 894,00 
NFOŚiGW  -  26 894,00 
budżet gminy - 23 055,20 

 

237,605 

Nowa Słupia WFOŚiGW -  34 091,55 
NFOŚiGW  -  34 091,55 
 

 

158,098 

WFOŚiGW -  8 009,66 
NFOŚiGW  -  8 009,67 
budżet gminy – 24 029,01 

 
127,940 

Nowiny WFOŚiGW – 5 852,92 
budżet gminy – 8 779,39  

44,740 WFOŚiGW – 8 069,60 
budżet gminy  – 16 928,89 

55,139 

Piekoszów WFOŚiGW -  14 460,39 
NFOŚiGW -  14 460,39 
budżet gminy – 15 126,48   

 

122,190 
WFOŚiGW -  33 476,27 
NFOŚiGW -  33 476,28 
 

 

187,095 

Pierzchnica WFOŚiGW -    23 247,50 
NFOŚiGW  -  23 247,50 
budżet gminy - 5 166,80 

 

105,237 
WFOŚiGW -    19 485,90 
NFOŚiGW  -  19 485,90 
budżet gminy - 4 820,20 

 

61,860 

Raków -  -  WFOŚiGW -  50 220,00 
NFOŚiGW  -  50 220,00 

173,55 

Strawczyn WFOŚiGW -  30 932,78 
NFOŚiGW -  30 932,78 
budżet gminy -  575,56  

 

251,420 
WFOŚiGW -  34 579,36 
NFOŚiGW -  34 579,36 
budżet gminy – 5,30 

 

202,899 

Zagnańsk WFOŚiGW – 48 040,29  
 

143,517 WFOŚiGW – 74 547,24  226,170 

Razem:  2 962,090  3 131,196 
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 Jak wynika z przedstawionych powyżej informacji, Gminy 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 (www.bazaazbestowa.gov.pl).   

Wszystkie Gminy posiadają login do wojewódzkiej bazy danych o wyrobach i odpadach 

zawierających azbest, dzięki czemu mogą 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 oparciu o dane umieszczone na stronie 
internetowej Ministerstwa Gospodarki „baza azbestowa” -  stan na 21.01.2019 r. oraz 18.03.2021 r.  
 

 

Nazwa gminy 

Ministerstwo Gospodarki 
- baza azbestowa (kg)  
stan na 21.01.2019 r. 

Ministerstwo Gospodarki  
- baza azbestowa (kg)  
stan na 18.03.2021 r. 

Bieliny 7 589 214 10 156 082 

Bodzentyn 3 568 590 5 241 282 

Chęciny 5 387 030 7 550 630 

Chmielnik 5 786 825 7 832 707 

Daleszyce 619 839 1 200 039 

Górno 741 156 972 756 

Łagów 2 866 018 3 963 885  

Łopuszno 6 642 841 9 109 422 

Masłów 2 980 981 3 964 481  

Miedziana Góra 3 442 804 4 603 741 

Mniów 5 342 315 7 136 243 

Morawica 4 238 181 5 788 322  

Nowa Słupia 3 875 519 5 284 107 

Nowiny 1 501 546 1 952 799 

Piekoszów 9 011 680 10 714 690 

Pierzchnica 2 083 588 4 285 620 

Raków 4 296 377 5 843 047 

Strawczyn 4 929 865 6 577 762  

Zagnańsk 3 400 439 4 622 715 

 

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

znajduje się w Gminie Piekoszów, Bieliny i Łopuszno. Porównując dane z roku 2019 i 2021 

można zauważyć, że azbestu mimo usuwania i utylizacji nie ubyło a wręcz przybyło i to                          

w niektórych gminach nawet dwukrotnie – Gmina Pierzchnica i Daleszyce. W przypadku tych 

dwóch Gmin jest to wytłumaczalne ponieważ w 2020 r. zaktualizowały i przyjęły do realizacji 

http://www.bazaazbestowa.gov.pl/
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Program usuwania azbestu co wiązało się z przeprowadzeniem w 2019 – 2020 r. inwentaryzacji 

wyrobów zawierających azbest. Inwentaryzację w roku 2019 przeprowadziła także Gmina 

Chmielnik, natomiast trudno odnieść się do zaistniałych różnic i ustalić z jakich dokumentów 

korzystały pozostałe Gminy, skoro inwentaryzacje odbyły się przed 2019 r., a w przypadku 

Gminy Górno był to rok 2005 a Gminy Strawczyn – 2007.    
 
 

1.4.  inspirowanie właściwej postawy obywateli w zakresie obowiązków związanych                            
z usuwaniem wyrobów zawierających azbest;  

 

 

 

 3 stycznia 2019 r., na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kielcach ukazał się 

artykuł pn. „Zabójczy azbest”, a 15 lipca 2019 r. informacja o możliwości pozyskania przez 

Gminy środków na usuwanie azbestu w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania 

usuwania wyrobów zawierających azbest”, na który przeznaczono 3 miliony 200 tysięcy złotych. 

 W artykułach, obok danych ogólnych dotyczących np. szkodliwości azbestu, zawarto 

informacje o możliwości dofinansowania utylizacji wyrobów zawierających azbest oraz                              

obowiązkach jakie spoczywają na osobach fizycznych. Mieszkańcom powiatu kieleckiego 

przypomniano także, że corocznie do 31 stycznia, są zobowiązani przedkładać wójtowi lub 

burmistrzowi uproszczoną informację o wyrobach zawierających azbest występujących na ich 

posesjach.  

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

programy, sprawozdania oraz opracowania związane z ochroną środowiska. Dla wszystkich 

zainteresowanych, dostępna jest „Aktualizacja Programu usuwania wyrobów zawierających 

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

Informacja z realizacji ww. Programu za lata 2017-2018 opracowana w kwietniu 2019 r., Raport 

za lata 2017-2018 z wykonania „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Kieleckiego na lata 

2016-2020 z perspektywą do roku 2025” z kwietnia 2019 roku, oraz Program ochrony 

środowiska dla Powiatu Kieleckiego na lata 2021 – 2025 z perspektywą do roku 2029 

zawierający informacje na temat azbestu. Znajduje się również obszerny materiał przygotowany 

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

oraz „Procedura postępowania przy usuwaniu azbestu”. 

 Powiat realizuje również zadania „Działania edukacyjno-informacyjne”, wskazane                    

w „Aktualizacji Programu usuwania….”. Corocznie w ramach Programu edukacji ekologicznej dla 

powiatu kieleckiego „Dla Ziemi, dla siebie”, organizowany jest konkurs „Segreguj razem                       

z nami – butelki typu PET oraz papier”. Wszyscy „zbieracze” otrzymują zeszyty, na okładkach 

których (w każdej edycji inny projekt okładki), zawarte są informacje na temat prawidłowej 

segregacji odpadów oraz m.in. dotyczące azbestu. Dzieci dowiadują się, że azbest to ukryte 

niebezpieczeństwo, które musi zostać usunięte z terenu Polski do 2032 r., a wdychane włókna 

azbestu są przyczyną wielu chorób płuc (pylica, rak). Informowane są również, że pokrycia 
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dachowe z eternitu, elewacje z domieszką azbestu mogą być usuwane wyłącznie przez 

specjalistyczne firmy. Zeszyty drukowane są w nakładzie 8 000 sztuk.  
 

1.5. współpraca z mediami w celu propagowania odpowiednich inicjatyw społecznych oraz 
rozpowszechniania informacji dotyczących zagrożeń powodowanych przez azbest;  

 

 Współpracę z mediami Starostwo prowadzi podczas przeprowadzania konkursów 

ekologicznych, natomiast nie prowadziło kampanii dot. stricte zagrożeń powodowanych przez 

azbest. Film o takiej tematyce prezentowany jest w lokalnej telewizji TVP3. Jest on również 

stale dostępny na stronie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                      

w Kielcach - „To my tworzymy klimat 3/3”. 

 

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 br., 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 zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest 

(Dz. U. z 2010 r., Nr 162, poz. 1089). W oparciu o uzyskaną odpowiedź należy stwierdzić, że 

tylko nieliczne podmioty będące właścicielem, użytkownikiem wieczystym, zarządcą 

nieruchomości, obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca 

zawierającego azbest, wywiązują się z obowiązku zgłaszania organowi nadzoru budowlanego 

informacji o tych materiałach. W porównaniu jednak z rokiem 2017 i 2018, w których złożono 

tylko po 1 informacji, w 2019 i 2020 r. było ich już nieznacznie więcej: 2019 – 23 a 2020 – 17, co 

można przypisać większej świadomości społeczeństwa, w związku z podejmowanymi przez 

Powiat i inne jednostki działaniami informacyjnymi.   

 Dokonano także analizy danych dot. ilości składanych do Wydziału Budownictwa 

Starostwa Powiatowego w Kielcach, zgłoszeń robót budowlanych związanych z usuwaniem 

wyrobów zawierających azbest w roku 2019 i 2020 - tabela poniżej. 
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Nazwa gminy 2019 rok 2020 rok 
 

Bieliny 10 3 

Bodzentyn 8 9 

Chęciny 11 7 

Chmielnik 11 13 

Daleszyce 8 4 

Górno 54 25 

Łagów 12 9 

Łopuszno 2 3 

Masłów 6 7 

Miedziana Góra 3 7 

Mniów 6 2 

Morawica - 2 

Nowa Słupia 22 1 

Nowiny 1 - 

Piekoszów 8 8 

Pierzchnica 26 20 

Raków 6 6 

Strawczyn 2 3 

Zagnańsk 7 7 

Razem 203 136 
 

 Ponieważ w dalszym ciągu widoczne są dysproporcje w ilości składanych zgłoszeń robót 

budowlanych związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, w odniesieniu do ilości  

zgłaszanych organowi nadzoru budowlanego informacji o tych materiałach, w IV kwartale br.,               

w celu poprawy zaistniałej sytuacji, Wydział zwróci się do Gmin o rozpropagowanie wśród 

mieszkańców i przedsiębiorców informacji na temat obowiązków jakie na nich spoczywają,                    

a mianowicie: 

 osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami sporządzają informację uproszczoną zawierającą 

dane o ilości azbestu i miejscu jego występowania, którą corocznie do 31 stycznia 

przedkładają wójtowi lub burmistrzowi, 

 właściciele, użytkownicy wieczyści, zarządcy nieruchomości, obiektu, urządzenia 

budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest,  sporządzają 

informację o wyrobach zawierających azbest według wzoru stanowiącego załącznik do 

rozporządzenia 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, którą corocznie do 31 stycznia przedkładają 

marszałkowi województwa,  

 podmioty będące właścicielem, użytkownikiem wieczystym, zarządcą nieruchomości, 

obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego 

azbest, przeprowadzają kontrolę stanu tych wyrobów i sporządzają „Ocenę stanu                                

i możliwości bezpiecznego użytkowania tych wyrobów”, którą przedkładają organowi 
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nadzoru budowlanego w terminie 30 dni od daty jej sporządzenia. Termin sporządzenia 

kolejnej „Oceny…” wynika z warunków określonych w poprzedniej ocenie tzn.: po 5 latach, 

jeżeli wyroby zawierające azbest są w dobrym stanie technicznym i nie są uszkodzone, bądź 

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

wyrobów) uszkodzenia,  

 wykonawca prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających 

azbest, zobowiązany jest do zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia tych prac właściwemu 

organowi nadzoru budowlanego, okręgowemu inspektorowi pracy oraz państwowemu 

inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac, 

 właściciel działki winień dokonać zgłoszenia robót budowlanych polegających na usunięciu  

pokrycia dachowego z eternitu w Starostwie Powiatowym w Kielcach, Wydziale 

Budownictwa, na co najmniej 21 dni przed terminem ich rozpoczęcia.   
 

Z pozostałymi jednostkami (inspekcja sanitarna, inspekcja pracy) nie współpracowano                   

w zakresie zadań dot. gospodarowania wyrobami zawierającymi azbest, ponieważ żadna                    

z nich nie zgłaszała występowania jakiegokolwiek problemu w tym zakresie. 
 

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

2009 – 2032” oraz 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 


