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WSTĘP 
 

Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 maja 2002 r. przyjęła  
do realizacji „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 
stosowanych na terytorium Polski”. Dokument powstał w wyniku podjęcia przez Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej rezolucji w sprawie programu wycofania azbestu  
z gospodarki (Monitor Polski Nr 38, poz. 373) oraz ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. 
o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 3  
poz. 20 ze zm.). W dniu 14 lipca 2009 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie 
ustanowienia wieloletniego programu pn. „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu  
na lata 2009 – 2032”. 

 
Podstawowym założeniem programu było: 
 

• usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,  
• minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością 

azbestu na terytorium kraju,  
• likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.  

 
Obecnie „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” określa 

także nowe zadania niezbędne do oczyszczenia kraju z azbestu, wynikające  
ze zmian gospodarczych i społecznych, jakie nastąpiły m.in. w związku ze 
wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej.  
 

W nawiązaniu do powyższych przepisów, Miasto Rybnik w 2016 r. podjęło 
działania mające na celu opracowanie programu usuwania azbestu.  

Zlecono firmie zewnętrznej przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów 
zawierających azbest znajdujących się na terenie Miasta. Zwieńczeniem tych działań 
było uchwalenie przez Radę Miasta, w dniu 27 kwietnia 2017 r. – „Programu 
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Rybnika  
na lata 2016 -2032”. 

 
Przyjęcie wskazanego powyżej dokumentu stanowi podstawę ubiegania się  

o udzielenie dofinansowania na wykonanie zadania polegającego na demontażu, 
transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz z innych 
źródeł. 
 

Realizacja programu winna przynieść wymierne korzyści społeczne, ekonomiczne 
i ekologiczne polegające na:  

 
• zmniejszeniu emisji włókien azbestu do środowiska,  
• poprawie ochrony zdrowia mieszkańców,  
• poprawie wyglądu zewnętrznego obiektów budowlanych i ich stanu technicznego.  
 
 
 
 
 
 



CEL SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA  
 

Celem sporządzenia sprawozdania jest przekazanie przez Prezydenta Miasta 
– Radzie Miasta, informacji z realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest za okres dwuletni tj. za lata 2017-2018.  

Obowiązek sprawozdawczy wynika z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799. ze zm.). 
 Zapisy przedmiotowego aktu nie określają wymagań dotyczących formy  
i struktury sprawozdania. 

Wobec powyższego raport przedstawia postępy poczynione w zakresie 
eliminacji wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Rybnika.  
 
 
PODSTAWA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA 
 

Podstawę sporządzenia sprawozdania z przebiegu realizacji przedsięwzięcia 
stanowią akty prawa: 

 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U z 2018 

r. poz. 799 ze zm.). 
• Uchwała Rady Miasta Rybnika Nr 526/XXXV/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.  

w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 
z terenu Miasta Rybnika na lata 2016-2032. 

• Uchwała Rady Miasta Rybnika Nr 390/XXIV/2016 z dnia 22 września 2016 r.  
w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów 
usuwania wyrobów zawierających azbest podmiotom, o których mowa w art. 403 
ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska. 

 
PRZEBIEG REALIZACJI ZADANIA 
 

Na podstawie podjętej Uchwały nr 390/XXIV/2016 Rady Miasta Rybnika  
z dnia 22 września 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na 
dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest podmiotom,  
o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz 
zabezpieczonych w budżecie miasta środków własnych, w okresie sprawozdawczym 
udzielono zarówno osobom fizycznym jak i prawnym, dotacji celowych 
przeznaczonych na demontaż, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów 
zawierających azbest, z obiektów budowlanych położonych na terenie Miasta. 

 
Procedura udzielenia dotacji obejmuje złożenie stosownego wniosku przed 

przystąpieniem do realizacji inwestycji. Wniosek stanowi podstawę zawarcia umowy 
dotacji. Wnioski składane są do 30 września danego roku. Natomiast kwota 
dofinansowania uzależniona jest od wysokości poniesionych i udokumentowanych 
przez inwestora kosztów kwalifikowanych inwestycji.  

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w ww. uchwale kwota ta nie może 
przekroczyć 50 % kosztów kwalifikowanych jednak nie więcej niż: 

 
• 2 000 zł – w przypadku wniosków składanych przez osoby fizyczne, oraz  
• 4 000 zł – w przypadku wniosków składanych przez pozostałe podmioty  

np. wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe.  



 
Za koszty kwalifikowane inwestycji uznaje się koszty wykonania robót 

obejmujących demontaż wyrobów zawierających azbest, ich transport do miejsca 
unieszkodliwiania i unieszkodliwienie.  
 W latach 2017 – 2018 Miasto nie pozyskiwało środków ze źródeł 
zewnętrznych, przeznaczonych na usuwanie wyrobów zawierających azbest, 
pochodzących np. z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach lub Funduszy Europejskich.  
 

W listopadzie 2018 r. rozpoczęto pierwsze przygotowania mające na celu 
pozyskanie środków, na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest, 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), oś priorytetowa V - Ochrona 
Środowiska i Efektywne Wykorzystanie Zasobów, Działanie 5.2 Gospodarka 
Odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami RIT Subregionu Zachodniego 
(typ 2. projektu Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest). 
 

W okresie sprawozdawczym – zgodnie z obowiązującym prawem, 
prowadzono ewidencję rzeczywistej ilości wyrobów azbestowych, miejsc 
występowania tego materiału jak również rodzaju i stanu wyrobów. 

 
Ewidencja wyrobów zawierających azbest prowadzona jest w formie 

elektronicznej przy użyciu systemu teleinformatycznego w rozumieniu art. 3 pkt 3 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.), zwanego „systemem 
teleinformatycznym” i stanowi integralną część bazy azbestowej administrowanej 
przez ministra właściwego do spraw gospodarki dostępnej za pośrednictwem sieci 
Internet pod adresem www.bazaazbestowa.gov.pl 

 
Informacje na potrzeby ewidencji pozyskiwane są zgodnie z Rozporządzeniem 

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. z 2011 r., Nr 8, poz. 31). 

 
Zgodnie z ww. aktem właściciele nieruchomości, użytkownicy wieczyści lub 

zarządcy nieruchomości a także obiektu, urządzenia budowlanego lub innego 
miejsca zawierającego azbest po przeprowadzeniu kontroli stanu wyrobów 
zawierających azbest, dokonują inwentaryzacji tych wyrobów poprzez spis z natury. 

Wyniki inwentaryzacji składa się corocznie w terminie do 31 stycznia  
w „Informacji o wyrobach zawierających azbest” odpowiednio do: 

 
• Prezydenta Miasta – w przypadku osób fizycznych, 
• Marszałka Województwa – w przypadku osób prawnych.  
 

W toku prowadzonych działań ogółem na terenie Miasta Rybnika 
zinwentaryzowano 105 507 m2 wyrobów azbestowych przeznaczonych do 
unieszkodliwienia (co w przeliczeniu daje 1 160,57 Mg tego materiału), 
pochodzących zarówno od osób fizycznych jak i prawnych.  

 



Ilości te przedstawiają się następująco: 
  

 
ILOŚĆ WYROBÓW AZBESTOWYCH NA TERENIE MIASTA RYBNIKA 

 POZOSTAŁA DO UNIESZKODLIWIENIA 
 

Osoby fizyczne  Osoby prawne  Razem 
 

288 893 kg 
 

 

871 678 kg 
 

1 160 571 kg 

 
 
WSKAŹNIKI MONITOROWANIA PROGRAMU - ROK 2017  
 

W 2017 r. złożono 13 wniosków o dofinansowanie kosztów usunięcia wyrobów 
zawierających azbest.  

Kryteria formalne spełniało 10 wniosków, na podstawie których usunięto  
22,82 Mg azbestu i wyrobów zawierających azbest.  

Łączna kwota dofinansowania wyniosła 11 680 zł zgodnie z poniższym 
wykazem: 
 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI,  
Z KTÓRYCH USUNIĘTO WYROBY ZAWIERAJ ĄCE AZBEST  

 

Ulica Liczba posesji Ilość usuni ętego 
azbestu [m 2] 

Masa usuni ętego 
azbestu [Mg] 

Jaśminowa 1 posesja 130 1,66 
Bratnia 1 posesja 150 2,1 

Działkowców 1 posesja 85 1,06 
Floriańska 1 posesja 118 2,6 

Zebrzydowicka 1 posesja 100 1,2 
Dąbrówki 1 posesja 135 1,64 

Wiktora Poloczka 1 posesja 20 0,28 
Wrębowa 1 posesja 360 4,3 
Sołtystwo 1 posesja 120 1,76 

Niewiadowska 1 posesja 137 1,56 
Gen. Okulickiego 1 posesja 140 2,442 

Arki Bożka 1 posesja 110 2,22 
Razem 12 posesji  1605 22,822 

 
W wyniku realizacji inwestycji usunięto 22 822 kg  odpadów zawierających 

azbest, co stanowi 1,97 % ilości zinwentaryzowanej.  
 
WSKAŹNIKI MONITOROWANIA PROGRAMU - ROK 2018  

 
W 2018 r. złożono 7 wniosków o dofinansowanie kosztów usunięcia wyrobów 

zawierających azbest.  
Kryteria formalne spełniało 5 wniosków, na podstawie których usunięto  

7,24 Mg azbestu i wyrobów zawierających azbest.  



Łączna kwota dofinansowania wyniosła 8 394 zł zgodnie z poniższym 
wykazem: 
 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI,  
Z KTÓRYCH USUNIĘTO WYROBY ZAWIERAJ ĄCE AZBEST  

 

Ulica Liczba posesji Ilość usuni ętego 
azbestu [m 2] 

Masa usuni ętego 
azbestu [Mg] 

Szczerbicka 1 posesja 126 1,9 
Jana Karskiego 1 posesja 50 0,3 

Borki 1 posesja 15 0,62 
Jutrzenki 1 posesja 150 1,5 

Franciszka Chrószcza 1 posesja 100 2,92 
Razem 5 posesji  441 7,24 

 
W wyniku realizacji inwestycji usunięto  7 240 kg  odpadów zawierających 

azbest, co stanowi 0,62 % ilości zinwentaryzowanej.  
 
 
PODSUMOWANIE: 
 

Na terenie Miasta Rybnika zinwentaryzowano 1 160,57 Mg wyrobów 
zawierających azbest. W latach 2017 - 2018 usunięto 30,06 Mg tych wyrobów. 
Szacowana ilość azbestu pozostała do utylizacji na terenie Miasta Rybnika wynosi  
1 130,51 Mg. 
 W okresie sprawozdawczym, w realizacji zadania uczestniczyły głównie osoby 
fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe z terenu miasta Rybnika.  

Zakres prac obejmował demontaż, transport i utylizację wyrobów 
zawierających azbest. Zadania realizowano  na podstawie umowy dotacji ze środków 
własnych budżetu. Zdemontowane i zabezpieczone materiały azbestowe 
przewieziono na składowisko odpadów niebezpiecznych. 

 
Pod koniec 2018 r. podjęto działania mające na celu uzyskanie 

dofinansowania na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest ze środków -
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). 

Miasto ogłosiło nabór wniosków na realizację w/w zadania. Nabór trwa  
do 29 marca 2019 r.  
 


