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Rapoń z wykonania Programu Usuwania WyrobÓw Zawierających Azbest dla gminy Gózd w latach
2009 - 2010

1. WPROWADZENIE

Podstawowym Celem opracowania i wdrażania programu usuwania azbestu i wyrobów

zawierająCych azbest jest reatizacja obowiązującego w Polsce 30 - letniego Programu

usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski.

Dokument powstał w wyniku przyjęcia pŻez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej rezolucji w

sprawie programu wycofywania azbestu z gospodarki (z dnia 19 czerwca 1997 r. Monitor

Polski Nr 38, poz' 373) oraz ustawy o zakazie sfosowanla wyrobow zawierających azbest (z

dnia 19 cze:wca 1997 r., Dz. tJ. z 2004 r' Nr 3, poz. 20 z późn. zm.). Na szczeblu gminnym

program jest ważnym źrodłem informacji o tych wyrobach, postępowaniu z nimi, przepisach

prawnych i występowaniu.

,1.1. CEL PRZYGOTOWANIA SPRAWOZDANIA I

ZAWARToŚcl
KROTKIE OMOWTENIE

Celem wykonania sprawozdania jest ocena realizacji ,,Programu usuwania wyrobÓw

zawierających azbest dla gminy GÓzd na lata 2008 - 2a32'
ocena ta odnosi się do postępow w realizacji zadań związanych z eliminacją wyrobów

zawierających azbest z terenu powiatu w okresie 2009 i 2010 r., ustosunkowuje się do

zaniechań określonych działań lub ewentualnych opoŹnien'

W raporcie omówiono następujące aspeldy:

- zmiany w itości pokryć dachowych zawierających azbest i długości sieci z rur azbestowo

- cementowych;
- stopień realizacji działań z zakresu

azbestu;
- mobitizacja właŚcicieli i zarządcÓw

azbest;
- pomoc finansowa W usuwaniu tych wyrobow, realizacja zadania polegającego na

dofinansowaniu do poniesionych kosztow usuwania azbestu ze środkow Powiatowego

oraz Gminnych Funduszy ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.- działalność

informacyjno - poputaryzacyjna w mediach (lokalna prasa, Iotki, strona intemetowa),

- odbiór, transport, odzysk i unieszkodliwianie wyrobow zawierających azbest

1.2. PODSTAWA PRAWNA VVYKONANIA SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI
PROGRAMU

okres sprawozdawczy z realizacji programu zgodnie z ań. 14 ust. 12 lit. b ustawy o

odpadach obejmuje okres dwoch tat katendarzowych 2009'2010, według stanu na dzień 31

grudnia roku kończącego ten okres.

naport z wykonania ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Gozd na

tata 2008 _ 2032" Wojt Gminy płzedkłada Radzie Gminy Gozd'

1.3. SPOSOB ZBIERANIA INFORMACJI I WYKONAWCA SPRAWOZDANIA

Przy opracowwaniu raportu wykorzystano informacje uzyskane z Urzędu Gniny w Goździe.

edukacji mieszkańców dotyczącej szkodliwości

budynkow do usunięcia wyrobów zawierających
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Rapoń z wykonania Programu Usuwania Wyrobów-Zawierających Azbest dla gm}ny Gózd w latach
2009 - 2010

2. |NWENTARYZACJA WYRoBoW zAWlERAJĄcYcH AzBEsT NA TERENIE

Dta potrueb niniejszego sprawozdania pnyjęto dane w zakresie ilości pakryc dachowych

zawierających azbest i długości sieciwykonanych z rur azbestowo - cemeftowych uzyskane

z Ułzędu Gminy.

Tabela 1 ltość pokryć dachowych zawierających azbest na terenie gmhy Gózd w roku

bazowym (2005) iw latach 2009 - 2010

1 ń'pw azbestowych waŻy średnio 16 kg = 0,016 Mg

Zewidencjonowana ilość pokryć dachovvych zawierających azbest w gmirb w 2009 i 2010

roku w odniesieniu do bazowego roku 2005 wykazuje rożnicQ, c;o jest związane m.in' z

pneprowadzeniem bardziej szczegÓłov,tych inwentaryzacji i demońażem wyrobów

zawierających azbest'

453800
453700
453600
453500
453400
453300
453200
453100
453000
452900

20@,2010

Rysunek 1. llośc pokryc dachowych w m2zawierających azbest na terenie gminy Gozd w

roku bazowym 2005 oraz na koniec roku 2009 i 2010'

3. PRoGRAMY USUWAN|A MBESTU l WYRoBoW zAWlERAJĄcYcH AzBEsT

Gminy uchwatiła program usuwania vvyrobow zawierających azbest i rzyjęła regulamin

pzyznawania dofinansowania na ich usunięcie:

- L}chwała Nr XXVI/I342'008 Rady Gminy Gózd z dnia 26'06.2008r' wsprawie pnyjęcie

,,Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Gózd.

Gńin2 zinwentaryzowane pokrycia dachowe zawierające azbest

Różnica ilości
zinwentaryŻowanych
pokryć dachowych

awieraiacvch azbest w
odniesicniu do roku
balnwala lm2/<ń-l

Gózd

Rok

2005 (bazowY) 2009 2010

bud. mieszk bud. Posp. bud,inwen bud. mieszk bud. cosp, bud.inwen bud, mieszk bud. Pos. bud.inwen

131531 m2 210189 m2 111959 m2 131rt41 m2 209811 m2 t11959 m2 131441 mz 209811 n2 111959 m2 s68

5862 szt. 15045 szt. 6201 szt. 5704 szt. 14730 szt. 5201 szt. 5704 szt. 14730 sźL 6201 szt. 473
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4.DoFlNANsoWANlEDoPoNlEsloNYcHKoszToWUSUWAN|AAZBESTU

W latach 2009 - 2010 nie było udzietone pŻez Gminę dofinansowanie na usuwanie azbestu

z terenu gminy ze środkow powiatowego i gminnego funduszu ochrony środowiska i

gospodarki wodnej, w szczegÓlności z uiagi ni zmianę zapisow w ustawie Prawo ochrony

środowiska.
Nadto konieczność reatizacji we własnym zakresie wymiany pokryc dachowych na nowe

pftez mieszkańcÓw wpłynęia w minionym okresie na ograniczone zainteresowanie Wmianą

starych zawie raj ących azbe st'

W 2O1o roku podjęto działania dla uzyskania dotacji z WFoŚ i GW w Warszawie na

usunięcie wyrobowizbestowych z terenu gminy GÓzd'

5.STANREALlzAcJlz^ŁoŻEŃtHnnutoNoGRAMUPRoGRAMU

5.1. Realizacja zadań

W poniższejtabelizamieszczono stan reatizacji działań na terenie gminy Gozd określonych

w programie usuwania wyrobów zawierających azbest'

Tabeta2Stanrealizacjidziałańokreślonychw,,Programieusuwaniawyrobów
."*i"'"iu.ych azbest dla tminy Gózd na tata 2008 _ 2032"'

Dane uzyskane od gminy twoną bazę danych o itości i tokatizacji wyrobow zawierających

azbest w latach zóos - 2010. Bazy diaiych o itości i tokatizacji istniejących wyrobow

zawierających azbest są na bieżąco aktualizowane'

Reatizacja okreŚlonych W harmonogramiie programu działań informacyjno

popularyzacyjnych wśród mieszkańców, zóstały rozpoczęte po uchwaleniu programu w 2aa8

roku.

Na stronie internetowej lJnędu Gminy zamieszczono program usuwania wyrobow

zawierających azbest. Dwa razy w roku informowano mieszkańcow gminy o szkodliwoŚci

azbestudlazdrowialudzkiego,bezpiecznympostępowaniuzazbestem,oobowiązku
Coro,znego dokonywania pzegląd, ,yronó, zawień1ących azbest' obowiązku składania

informacji o wyrobach za,wieĄących azbest i miejscu ich vlykcrzystywania, moŻliwości

Działalnośćinformacyjno-poputaryzacyjnawmediach(lokalnaprasa,lotki,stronainternetowa)

otówiiloŚciazbestuiwyrobówzawierającychazbestna

w trakcie realizacii
pozyskanie funduszY

na realizację proBramu

odbiórodpadówzawierającychazbestznieruchomościosóbfzycznych,y.p9!:tmieszkaniowych:
_ założenie i prowadzenie ;["ł'i'ilil._ń'ii"ń-i".li'..ń ąoonie ź zachowaniem kolejności

założenia,

:*a..jxił"'J:tffi'")ł.'fi,i[1TJ:"$:!l?il'i wyłonienie wykonawcy, zadania, zawierania

kontraktów !_-_|__..^L ^'hAćf]lo[il',"#".'poń, utylizacja wyrobów zawierających azbest

UsunięciewyrobówazoestowycnzobiektówUżytecznościpublicznejorazwymianarurwodociągowo-
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skonystania z dofinansowania do demontaŻu, transpottu i utylizacjiwyrobow zawierających

azbest, aby zachęcić do podejmowania działań związanych z usunięciem wyrobów

zawieĄących azbest

Wg. UG GÓzd w okresie sprawozdawczym nie stwierdzono na terenie gminy faktu

n ie l e g al n eg o pow st an i a skł ad ow i sk od p ad ow zawi e raj ący ch azb e st.

Niniejsze opralowanie jest reatizacją zadania polegającego na monitoringu programu i

okresowym raportowaniu jego realizacji. Aktuatizacia programu zostanie dokonana po

pnyjęciu niniejszego raportu.

Tabela 3 Wskaźniki monitorowania programu w latach 2009 - 2010

Pkt. 1 l1ość odpadÓw zawierających azbest w pzeliczeniu^na 1 m2 powiezchni gminy przed

rozpoczęcie m rea! izacj i program u wyn o siła 1 1 o, 1 7 Mg/km2'

Plł. 2. Itość odpadow zawierających azbest w pzeliczeniu na 1 m2 powierzchni gminy w

kolejnych latach reatizacji programu tj.2oo9 i2010 roku była taka sama iwynosiła 110,04

ugirox. W stosunku wartości wskaźnika odnoszącego się do okresu przed rozpoczęciem

realizacji programu nastąpił spadek w analizowanych latach o 0,13 Mglkm''

Pkt. 3 Procentowa ilość usuniętych odpadow zawierających azbest w latach 2009 i 2010 w

stosunku do itości zinwentaryzowanej pzed reatizacją programu w 2005 roku wykazuje

spadek o 0,13 %o w stosunku do analizowanego okresu'

Pn.4. WskaŹnik procentowej itość usuniętych odpadow zawierających azbest w stosunku do

i1ość zinwentaryzowanej w poplzednim roku realizacji programu tj. pomiędzy rokiem 2009 i

2O10 nie został określony ze względu na brak wymiany pokryc dachowych w analizowanym

okresie.

Pkt.s. W latach 2oog i 2ila nie byĘ poniesione pruez Gminę nakłady na usunięcie odpadÓw

zawierających azbest, stąd w niniejszej pozycjinie było moŻtiwe pŻeprowadzenie analizy'

Pkt.6. W analizowanym okresie nie stwierdzono wvstępowania dzikich wysypisk

zawierających azbest stąd w niniejszej pozycji nie było możliwe pneprowadzenie analizy.

Lp. Wskaźniki monitoringu 2005 2009 2010 Jednostki miary

1

llość odpadów zawierających
azbest ń pzeliczeniu ńj'i m'
powiezchni gminY Pzed
rozooczęciem realizacji programU

110,'17 m2lrok

2.

llość odpadów zawieĘących
azbest ń pzeliczeniu ńj i m'
powierzchni gminY w kolejnYch
latach realizacii orooramu

110,04 1 10,04 m2/rok

3.

Procentowa ilość usuniętych
odpadów zawierających azbest w
stosunku do ilość
zinwentaryzowanej pzed realizacją
Drooramu

0.13 0,13 %

4,

Procentowa ilość usuniętych
odpadów zawierających azbest w
stosunku do ilość
zinwentaryzowanej w PoPzed nim
rnkrr realizacii Drooramu

o/o

5.
Nakłady poniesione na usunięcie
odpadów zawierających azbest

PLN/rok

6.
llość dzikich wysypisk
zawieraiacvch azbest

szt.
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6. PODSUMOWANIE

pruy przygotowywaniu niniejszego sprawozdania korzystano z danych uzyskanych od

jed nostki sam orząd u te rytori al nego:
. sprawozdanie z programu obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia

2O10 r. - ilość pokryć dachowych zawierających azbest w okresie dwÓch lat była taka

sama iwnosiła 453 211 m2 t1.7 251 Mg;

. w porÓwnaniu do roku bazowego itość pokryc dachowych zawierających azbest do

końca okresu sprawozdav{Czego zmalała o 0,13 %o, a liczba nieruchcmcści o 1,74 %;

. na koniec okresu sprawozdawczego ilość wszystkich wyrobow zawierających azbest

wyniosła 7 251 Mg;
o wykonywano działania związane z edukacją mieszkańców dotyczącą szkodliwości

azbestu i bezpiecznego postępowania z azbestem; szkodliwości azbestu dla zdrowia

Iudzkiego;
. nie odnotowano nielegalnych składowisk odpadów zawierających azbest na terenie

gminY;
. informowano o corocznym dokonyvvaniu płzeglądu wyrobów zawierających azbest, a

także o obowiązku składania informacji o vlyrobach zawierających azbest i miejscu

ich wykozYstwania;
. brak jest wykazu podmiotow w zakresie gospodarowania odpadami zawierającymi

azbest na terenie powiatu radomskiego, ze względu na utratę ważności decyzji'

Z oceny realizacji gminnego programu wynika koniecznośc:

. dalsza intensyfikacja działań edukacyjnych zarÓwno mieszkancow, właścicieli i

zarządców budynkÓw jak i podmiotów świadczących usługi polegające na usunięciu

pokryc dachowych zawierających azbe st;

. prowadzenie przez gminę bardziej skutecznych i częstszych inwentaryzacji obiektów, w

lłorych znajdująsię wyroby budowlane zawierające azbest;

o dokonania al<tualizacji programu polegającej na:

- nie uwzględnianiu wskaźnika monitoringu programu - ilość dzikich wysypisk

zawierających azbest' szt. ;

- przyjęcie regulaminu dofinansowania do poniesionych kosztÓw na usunięcie,

tran sport i u ni e szkodl iwie nie wyrobow zawie raj ących azbe st;

- uwzględnienie wskaźnika monitorowania programu - ilość odpadÓw zawierających

azbest w przeliczeniu na Mg/km' powierzchni gminy pned rozpoczęciem realizacji

programu;
- uwzględnienie wskaźnika monitorowania programu - ilość odpadÓw zawierających

azbest w przeliczeniu na Mg/kmz powienchni gminy w koleinych latach realizacii

programu;
- uwzg!ędnienie wskaźnika monitorowania programu - dofinansowanie na usunięcie

wyrobów zawierających azbest" - zł.;

- uwzg!ędnienie wskaźnika monitorowania programu - ilość zdemontowanych wyrobow

zawierających azbest (zabudowa jednorodzinna, obiekty użytecznoŚci publicznej)

Mg/rok;
- Wprowadzeniu zmian, w tym związku ze zmianą uregulowaniach prawnych i

formalnYch
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7. WYKAZ PoDMtoToW PoslADAJĄcYcH AKTUALNE DECYZJE W zAKREslE
G os PoDARoWAN|A o DPADAM! zAWl ERAJĄCYM l AzB EsT

Zgodnie z informacjąSfarosfwa Powiatowego w Radomiu oraz zgodnie z aft. 9 ustawy z dnia

22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektÓrych innych astaw (Dz. U. Nr
28, poz. 145), posiadane pnez wytwórców odpadÓw decyzje zatwiełdzające program

gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest, vtydane pruez Sfarosfę

Radomskiego straciły ważność 31 grudnia 2010r.
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