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1. WPROWADZENIE.  

Nazwa azbest nie określa konkretnego minerału, lecz dotyczy ogółu minerałów 

krzemianowych tworzących włókna. Przyjmuje się, że azbestami są włókniste odmiany 

minerałów występujące w przyrodzie w postaci wiązek włókien cechujących się dużą wy-

trzymałością na rozciąganie, elastycznością i odpornością na działanie czynników che-

micznych i fizycznych. Techniczną klasyfikację azbestów oparto na długościach i średni-

cach wiązek włókien o stosunku długości do średnicy włókna, co najmniej 100:1. 

Niektóre charakterystyczne cechy i zastosowanie azbestu; 

• ze względu na słabe przewodnictwo ciepła i prądu był stosowany, jako materiał 

izolacyjny, 

• włókna i wyroby odznaczają się odpornością na działanie czynników chemicznych, 

ścieranie i wysoką temperaturę, 

• ze względu na ogniotrwałości i izolacyjność termiczną stosowany był do wyrobu 

tkanin ogniotrwałych i farb ogniotrwałych, 

• produkowano z niego okładziny ciernych szczęk hamulcowych i niepalne materiały 

budowlane (pokrycia dachowe „eternit”, przewody wodociągowe, element izolacji 

na ciepłociągach, przegrody w budownictwie mieszkaniowym itp). 

Azbest i wyroby zawierające ten minerał jest unieszkodliwiany na terenie Polski poprzez 

składowanie na wydzielonych kwaterach będących często częścią składowisk odpadów 

innych niż niebezpieczne i obojętne. Ostatnio coraz większą popularność zyskuje techno-

logia unieszkodliwiania termicznego azbestu np. MTT (Microwave Thermal Treatment).  

Azbest jest przyczyną „pylicy azbestowej” i „międzybłoniaka opłucnej”. Szko-

dliwość włókien azbestowych zależy od średnicy i długości włókien. Większe włókna nie 

są tak szkodliwe, gdyż w większości zatrzymują się w górnych drogach oddechowych skąd 

są usuwane przez rzęski, włókna bardzo drobne są usuwane przez system odpornościowy. 

Najbardziej niebezpieczne nie są włókna długie (>5 µm), lecz cienkie (do 0,01 µm) które 

przenikają do dolnych dróg oddechowych, wbijają się w płuca, gdzie pozostają i w wyniku 

wieloletniego drażnienia komórek wywołują nowotwory.  

Wg katalogu odpadów (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 

2001 roku (Dz. U. Nr 112, poz.1206) wyszczególniono rodzaje odpadów zawierających 

azbest na liście odpadów niebezpiecznych w wymienionych niżej grupach i podgrupach z 

przypisanym kodem klasyfikacyjnym: 

 06 07 01* odpady azbestowe z elektrolizy,  



„Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Komańcza” 4

 06 13 04* odpady z przetwarzania azbestu, 

 10 13 09* odpady zawierające azbest z produkcji elementów azbestowo-

cementowych, 

 10 11 81* odpady zawierające azbest (z hutnictwa szkła), 

 15 01 11* opakowania z metali zawierające niebezpieczne, porowate elemen-

ty wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi, 

 16 01 11*  okładziny hamulcowe zawierające azbest, 

 16 02 12*  zużyte urządzenia zawierające azbest, 

 17 06 01* materiały izolacyjne zawierające azbest,  

 17 06 05* konstrukcyjne zawierające azbest (odpady azbestowo-cementowe). 

 

W dniu 14 lipca 2009 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia 

programu wieloletniego pod nazwą „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 

2009-2032”, zwanego dalej „Programem”.  

Program obowiązuje od dnia 29 lipca 2009 r. i utrzymuje cele przyjętego przez 

Radę Ministrów 14 maja 2002 r. w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierają-

cych azbest stosowanych na terytorium Polski”, określa jednak nowe zadania niezbędne do 

oczyszczenia kraju z azbestu w okresie 24 lat, wynikające ze zmian gospodarczych i spo-

łecznych, jakie nastąpiły m.in. w związku ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej.  

W „Programie..” zapisane zostały następujące cele: 

1) usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, 

2) minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych powodowanych kontaktem 

z włóknami azbestu, 

3) likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. 

„Program” przewiduje zgrupowanie zadań w pięciu blokach tematycznych: 

1) Zadania legislacyjne. 

2) Działania edukacyjno-informacyjne obejmujące: działania skierowane do dzie-

ci i młodzieży, szkolenia pracowników administracji rządowej i samorządo-

wej, opracowywanie materiałów informacyjnych i edukacyjnych, ocenę  

i promocję technologii unicestwiania włókien azbestu w odpadach azbesto-

wych, organizację krajowych i międzynarodowych szkoleń, seminariów, kon-

ferencji, kongresów i udział w nich. 

3) Zadania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest obejmujące: 

usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych, oczysz-
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czanie terenów nieruchomości, oczyszczanie obiektów użyteczności publicz-

nej, miejsc publicznych, terenów byłych zakładów produkujących wyroby za-

wierające azbest, budowę składowisk odpadów azbestowych oraz budowę in-

stalacji i urządzeń do unicestwiania włókien azbestu w odpadach azbesto-

wych, zadania wspierające, w tym wsparcie finansowe opracowywania pro-

gramów usuwania wyrobów zawierających azbest oraz oczyszczania terenów 

z azbestu na wszystkich szczeblach. 

4) Monitoring realizacji „Programu…..” w postaci elektronicznego Systemu In-

formacji Przestrzennej monitoringu procesu usuwania wyrobów zawierających 

azbest. 

5) Działania w zakresie oceny narażenia i ochrony zdrowia, w tym działalność 

Ośrodka Referencyjnego Badań i Oceny Ryzyka Zdrowotnego Związanych z 

Azbestem. 

2. METODYKA OPRACOWANIA PROGRAMU. 

Cele i działania zawarte w niniejszym „Programie…” są kontynuacją polityki 

ekologicznej gminy realizowanej na podstawie „Planu gospodarki odpadami dla Gminy 

Komańcza” oraz określone zostały w oparciu o analizę takich dokumentów jak: 

1) „Plan zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego”. 

2) "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032" Monitor Polski  

z 2009 r. Nr 50 poz. 735. 

3) „Krajowy plan gospodarki odpadami – 2014” (Warszawa 2010).  

4) „Plan gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego na lata 2008 – 

2011 z uwzględnieniem lat 2012 - 2019” (uchwała Nr XXII/379/08 Sejmiku Woje-

wództwa Podkarpackiego z dnia 26 maja 2008 r). 
5) „Raport z wykonania „Programu ochrony środowiska dla województwa pod-

karpackiego”” ( 2009r). 

6) „Sprawozdanie z realizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa 

podkarpackiego”” (2009r). 

7) ”Plan gospodarki odpadami dla gminy Komańcza” (2004 r.),  

8)  „Program ochrony środowiska dla województwa podkarpackiego na lata 

2008-2011, z uwzględnieniem lat 2012 – 2015”, przyjęty Uchwałą Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 26 maja 2008 r. Nr XII/379/08. 
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3. CEL PROGRAMU. 

Głównym celem „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie 

Gminy Komańcza” jest podniesienie jakości życia mieszkańców gminy, zgodnie ze „Stra-

tegią Rozwoju Kraju – 2007 - 2015”. 

W niniejszym „Programie …..” podtrzymuje się cele zapisane w „Programie 

oczyszczania kraj…..” i są one następujące: 

1) usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy, 

2) minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych powodowanych kontaktem 

z włóknami azbestu, 

3) likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. 

 

Przy usuwaniu azbestu, szczególnym problemem jest to, że posiadacze są obo-

wiązani do usuwania azbestu za własne pieniądze jednak wielu mieszkańców na to nie 

stać. Fakt ten skutkuje częstym nielegalnym pozbywaniem się azbestu przez mieszkańców. 

Rygorystyczne karanie za niewłaściwe postępowanie z azbestem jest mało skuteczne i nie 

prowadzi do rozwiązania problemu, dlatego w dalszej części opracowania przyjęto inny 

plan działań, w celu osiągnięcia celu, jakim jest rzeczywiste, bezpieczne usunięcie azbestu 

ze środowiska. Podstawowym warunkiem terminowego oczyszczenia terenu gminy z azbe-

stu jest zapewnienie odpowiednich środków finansowych na prowadzenie prac związanych 

z bezpiecznym usuwaniem wyrobów azbestowych oraz stworzenie regulacji prawnych 

stymulujących efektywne współdziałanie właścicieli zanieczyszczonych obiektów budow-

lanych z władzami lokalnymi. 

Osiągnięcie tego celu będzie możliwe w perspektywie długoterminowej (okres ok. 

22 lat) poprzez usunięcie z terenu gminy stosowanych od wielu lat wyrobów zawierają-

cych azbest. 

W „Tabeli 1” przedstawiono szczegółowe cele do osiągnięcia w trzech podokre-

sach. Perspektywa krótkoterminowa to lata 2010 -2012, średnioterminowa to lata 2013 - 

2015 i długoterminowa to lata 2016 - 2032. 
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Tabela 1. Cele w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej w zakresie usuwania wyrobów 
zawierających azbest i unieszkodliwiania odpadów azbestowych. 

Lp Okres Cele 

inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Komańcza  

zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie bezpiecznego użytkowania 
i usuwania wyrobów zawierających azbest 1. Lata 2010 - 2012 

bezpieczne usunięcie z terenu gminy ca 25,0 % ilości wyrobów zawierających 
azbest 

2. Lata 2013 - 2015 bezpieczne usunięcie z terenu gminy ca 35,0 % ilości wyrobów zawierających 
azbest 

3. Lata 2016 - 2032 bezpieczne usunięcie z terenu gminy ca 40,0 % ilości wyrobów zawierających 
azbest. 

Osiągnięcie założonych celów w zakresie gospodarowania odpadami zawierają-

cymi azbest wymaga dużego zaangażowania się zainteresowanych stron i zainwestowania 

znacznych środków finansowych.  

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. 

U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), osoby fizyczne powinny przedkładać wójtowi, burmi-

strzowi lub prezydentowi miasta informację dotyczącą ilości wyrobów zawierających 

azbest znajdujących się na ich terenie, natomiast przedsiębiorcy takie dane przedkładają 

Marszałkowi, do dnia 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy. Wójt, burmistrz i pre-

zydent miasta do dnia 31 marca każdego roku powinien przekazać informację o rodzaju, 

ilości i miejscach występowania wyrobów zawierających azbest Marszałkowi, który pro-

wadzi ich rejestr. 

4. DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO. 

4.1. Szacunkowe ilości wyrobów zawierających azbest na terenie 
gminy. 

Według Raportu z realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawiera-

jących azbest stosowanych na terytorium Polski w latach 2003-2007” (Warszawa, sty-

czeń 2008 r ) dotychczasowe tempo usuwania wyrobów zawierających azbest jest nieza-

dowalające. Stąd potrzeba podjęcia działań w celu: 

1) określenia rzeczywistej ilości użytkowanych wyrobów zawierających azbest, 

2) przyspieszenia prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, 

3) zwiększenia wsparcia finansowego tych działań, 
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4) zwiększenie aktywności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie 

wsparcia swoich mieszkańców w procesie usuwania wyrobów zawierających 

azbest oraz poszukiwania środków finansowych na te działania, 

5) oczyszczenia z azbestu obiektów użyteczności publicznej, dróg i placów. 

W „Raporcie o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2009 r” 

opracowanym przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie za-

mieszczono następujące dane na koniec 2009r : 

● na terenie województwa, jako pokrycia dachowe było wykorzystane  

118 193, 32 Mg płyt azbestowo – cementowych,  

● w przedsiębiorstwach w różny sposób było wykorzystywanych 987 248 Mg 

wyrobów zawierających azbest, 

● w powiecie sanockim znajdowało się 280 430, 0 m2 wyrobów zawierających 

azbest ( tj. około 3 085,0 Mg) 

„Raport…” WiOŚ w Rzeszowie daje też diagnozę dotyczącą słabego stopnia usuwania 

pokryć dachowych na terenie województwa; 

„ Z zebranych danych wynika, ze stopień usuwania pokryć dachowych zawierają-

cych azbest w gminach województwa podkarpackiego wynosi średnio 3,0 %. 

Główną przyczyną tak niskiego stopnia usuwania pokryć dachowych z azbestem są 

wysokie koszty demontażu pokrycia i unieszkodliwiania odpadów oraz zakup i 

montaż nowego pokrycia dachowego 

Do WIOŚ w Rzeszowie wpłynęło w 2009r 12 interwencji dotyczących nieprawi-

dłowości w usuwaniu i składowaniu odpadów zawierających azbest…….”. 

Informacje dotyczące ilości pokryć dachowych budynków mieszkalnych i gospo-

darczych płytami falistymi i płaskimi azbestowo - cementowymi stosowanymi w budow-

nictwie, oraz ilości rur i złączy azbestowo - cementowych są przekazywane do bazy da-

nych Urzędu Marszałkowskiego. Niestety nie wszystkie gminy dostarczają dane dotyczące 

ilości pokryć dachowych wykonanych z eternitu.  

Gmina Komańcza przeprowadziła inwentaryzację wyrobów zawierających azbest w każdej 

miejscowości gminy na dzień 30 października 2010 roku. Przy oszacowywaniu ilości płyt 

azbestowo-cementowych przyjęto średnią masę 1 m2 równą 0, 011 Mg, ze względu na brak 

szczegółowych danych o rodzaju tych płyt. Oszacowana w ten sposób ilość wyrobów 

azbestowych w postaci płyt azbestowo-cementowych płaskich i falistych stosowanych w 

budownictwie wyniosła na terenie gminy 1 561,604 Mg
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Tabela 2. Szacunkowa ilości wyrobów azbestowych w poszczególnych miejscowościach. 

Zabudowa mieszkaniowo -  
gospodarcza 

Zabudowa inna  
w tym przemysłowa Suma 

Lp miejscowość 

powierzchnia  
[m2] 

waga 
[Mg] 

powierzchnia  
[m2] 

waga 
[Mg] 

powierzchni 
[m2] 

waga 
w [Mg] 

1. Komańcza 21 362,2 258,483 4 486 54,281 25 848,2 312,763 

2. Czystograb - - - - 5066,5 61,305 

3. Dołżyca 8 334,5 100,847 870 10,527 9 204,5 111,374 

4 Jawornik - - - - 1940 23,474 

5 Kulaszne - - - - 4523,75 54,737 

6 Mików 1124,4 13,605 620 7,502 1744,4 21,107 

7 Moszczaniec 1933,25 23,392 7900 95,590 9833,25 118,982 

8 Nowy Łupków 8 145 98,555 8 945 108,235 17 090 206,789 

9 Osławica 310 3,751 450 5,445 760 9,196 

10 Prełuki 370 4,477 270 3,267 640 7,744 

11 Radoszyce - - - - 5728 69,309 

12 Rzepedź 6990,54 84,586 414 5,009 7404,54 89,595 

13. Smolnik 5842 70,688 170 2,057 6012 72,745 



„Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Komańcza” 10 

Zabudowa mieszkaniowo -  
gospodarcza 

Zabudowa inna  
w tym przemysłowa Suma 

Lp miejscowość 

powierzchnia  
[m2] 

waga 
[Mg] 

powierzchnia  
[m2] 

waga 
[Mg] 

powierzchni 
[m2] 

waga 
w [Mg] 

14 Szczawne 3241,8 39,226 1020 12,342 4261,8 51,568 

15 Turzańsk - - - - 80 159,393 

16 Wisłok Wielki 7534,25 91,164 3020 36,542 10554,25 127,706 

17 Wola Michowa - - - - 520 6,292 

18 Wysoczany 2754 33,323 2000 24,200 4754 57,523 

SUMA 98 893,19 1196,608 30 165 364,997 129 058,19 1 561,604 
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4.2. Podmioty zajmujące się gospodarką odpadami zawierającymi azbest  
i sposoby unieszkodliwiania. 

Demontażu elementów izolacyjnych i budowlanych mogą dokonywać tylko spe-

cjalistyczne firmy posiadające stosowne decyzje administracyjne na wytwarzanie odpadów 

niebezpiecznych oraz potwierdzone stosownymi zaświadczeniami kwalifikacje w zakresie 

bezpiecznego postępowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. Odpadów azbe-

stowych nie wolno kruszyć. Zabezpiecza się je folią polietylenową o grubości 0,2 mm i w 

takiej formie przekazuje na składowisko. Przewóz odpadów na składowisko może odby-

wać się tylko wyspecjalizowanym transportem. Firma transportowa musi posiadać zezwo-

lenie na usuwanie azbestu (w tym transport), wydane przez starostę właściwego ze wzglę-

du na miejsce składowania azbestu. 

Tabela 3. Podmioty na terenie powiatu sanockiego mające zezwolenie na wytwarzanie i transport 
odpadów zawierających azbest ( nie wszystkie z nich prowadzą działalność w tym zakresie). 

lp Nazwa posiadacza działalność /
proces kod masa 

[Mg] 
data ważności 

Decyzji 

1 
AUTOSAN S.A. 

ul. Lipińskiego 109, 
38-500 Sanok 

W 17 06 01* 7,0000 2014-10-18 

2 

Sanockie Zakłady Przemysłu Gu-
mowego Stomil Sanok S.A. 

ul. Reymonta 19, 
38-500 Sanok 

W 17 06 01* 1,0000 2014-07-01 

3 
Firma Usługowa PBA 

ul. Jana III Sobieskiego 22/19,  
38-500 Sanok 

W 
W 

17 06 01* 
17 06 05* 

10,0000 
20,0000 

2018-04-29 

4 
STOMET Sp. z o.o. 
ul. Reymonta 19/a, 

38-500 Sanok 

W 17 06 01* 1,0000 2014-07-15 

5 
STALNEY 

Nagórzany 47, 
38-505 Bukowsko 

W 16 01 11* 0,2000 2018-08-07 

6 

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospo-
darki Komunalnej Sp. z o.o. 

ul. Jana Pawła II 59, 
38-500 Sanok 

W 
W 
T 
T 

17 06 01*  
17 06 05* 
17 06 01* 
17 06 05* 

2,0000 
2,0000 

2012-09-12 
 

7 
Gmina Bukowsko 

Bukowsko 290, 
38-505 Bukowsko 

T 16 02 12*  2018-02-14 

8 

"Transport Towarowy"  
Anna Kocyłowska 
Niebieszczany 44, 

38-500 Sanok 

T 06 13 04* 
10 11 81* 
10 13 09* 
15 01 11* 
16 01 11* 
17 06 01* 
17 06 05* 

 2019-02-09 

T - zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów 
W - pozwolenie na wytwarzanie odpadów, decyzja zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi. 
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Obecnie najczęściej stosowaną metodą unieszkodliwiania odpadów azbestowych 

jest ich składowanie. Na terenie gminy Komańcza nie ma i nie planuje się budowy instala-

cji do unieszkodliwiania odpadów azbestowych. Na obszarze województwa podkarpackie-

go odpady azbestowe są deponowane są, na wydzielonych częściach składowisk odpadów 

innych niż niebezpieczne  obojętne i są to kwatery ziemne. Składowiska na przyjmują od-

pady azbestowe o kodach 17 06 01* i 17 06 05* pochodzące z budowy, remontu 

i demontażu obiektów budowlanych i infrastruktury drogowej. 

Ostatnio coraz większą popularność zyskuje technologia unieszkodliwiania ter-

micznego azbestu np. MTT (Microwave Thermal Treatment). 

Aktualnie, na terenie województwa podkarpackiego, kwatery do składowania wy-

robów zawierających azbest znajdują się na następujących składowiskach odpadów innych 

niż niebezpiecznych i obojętne; 

● w Młynach w powiecie jarosławskim z kwaterą „SK- A” na odpady azbe-

stowe (kody 17 06 01*,17 06 05*) o pojemności 38 309,0 m3, zarządzanym 

przez Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Radymno, Skołoszów 341,  

● w Pysznicy gm. Pysznica z kwaterą na odpady niebezpieczne o pojemności 

500,0 Mg (kody 20 01 19* środki ochrony roślin I i II kl toksyczności, 17 

06 01* materiały izolacyjne zawierające azbest, 17 06 05* materiały kon-

strukcyjne zawierające azbest), zarządzanym przez Gminny Zakład Komu-

nalny, mieszczącym się przy ul. Wolności 295, 37 - 403 Pysznica. 

● w 2009 r rozpoczęto rozbudowę składowiska składowiskach odpadów in-

nych niż niebezpiecznych i obojętne w Kozodrzy o wykonanie między in-

nymi dwóch kwater dodo składowania odpadów zawierających azbest. 

Kwatery te mają mieć powierzchnię 2 500,0 m2i pojemność 8 870,0 m3. 

Projekt zakłada rocznie będzie unieszkodliwianych przez składowanie 

2 000,0 Mg odpadów niebezpiecznych zawierających azbest tj. 6,50 Mg na 

dobę  

Odpady azbestowo-cementowe deponowane są również na istniejącym składowisku poza 

terenem województwa podkarpackiego w Tarnowie (województwo małopolskie). Właści-

cielem tego składowiska odpadów jest Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. i są 

one deponowane są na wydzielonej, północnej części sektora „C3”, zakładowego składo-

wiska odpadów innych niż niebezpieczne.  
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5. SYSTEM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST. 
Przepisy Unii Europejskiej regulują postępowanie ze szkodliwymi dla zdrowia 

ludzkiego substancjami chemicznymi, w tym również azbestem i wyrobami zawierającymi 

azbest. Większość tych regulacji dotyczy ochrony zdrowia osób zatrudnionych przy pra-

cach w kontakcie z wyrobami zawierającymi szkodliwe materiały, wprowadzające szcze-

gółowe ograniczenia i specjalne wymagania dla metod pracy oraz środków zabezpieczają-

cych ludzi.  

Druga część regulacji dotyczy ochrony środowiska, metod pomiarów zanieczysz-

czenia włóknami i pyłem azbestu, a także metod zabezpieczenia przed emisją tych szko-

dliwych substancji. Wiele zapisów w poszczególnych dyrektywach stanowią regulacje 

dotyczące obowiązków pracodawców w zakresie ochrony pracowników i otoczenia miej-

sca prac przed zagrożeniami, wynikającymi z możliwości uwalniania się pyłu i włókien 

azbestu w czasie trwania robót przy produkcji, zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów 

zawierających te składniki.  

Ustawodawstwo polskie w sposób bardzo szczegółowy regulując zasady postę-

powania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest transponuje wymagania zawarte w 

przepisach UE. Zgodnie z zapisami „Programu…..” wyroby zawierające azbest powinny 

być usunięte do końca 2032 roku.  

„Program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032” przewiduje kom-

pleksową analizę obowiązujących aktów prawnych dotyczących tematyki azbestowej, 

obejmującą zarówno prawo unijne, jak i prawo krajowe. Wyniki analizy prawnej wskazują 

jednoznacznie na konieczność podjęcia licznych działań legislacyjnych, będących w kom-

petencjach nie tylko Ministra Gospodarki, ale także Ministra Środowiska oraz Ministra 

Zdrowia. 

W związku z rozwojem technologii unieszkodliwiania odpadów, w tym także od-

padów zawierających azbest, istnieje możliwość wprowadzania nowych technologii w za-

kresie unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, innych niż składowanie. Do-

świadczenia związane z usuwaniem nawierzchni dróg oraz rur wodociągowych zawierają-

cych azbest wskazują, że proces usuwania tych wyrobów i transportu odpadów na składo-

wiska jest wysoce kosztochłonny i powoduje niewystępujące wcześniej w tych miejscach - 

zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska. 

Przygotowuje się wprowadzenie regulacji prawnej umożliwiającej pozostawianie 

w ziemi rur zawierających azbest i trwałe zabezpieczanie dróg zawierających azbest pod 
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warunkiem zewidencjonowania ich w planach miejscowych i dokumentacji nieruchomo-

ści, co umożliwi skuteczny nadzór nad procesem bezpiecznego usunięcia wyrobów azbe-

stowych w przyszłości, gdyby właściciel terenu podjął decyzję o rozpoczęciu inwestycji 

naruszających status quo. Istnieje możliwość rozszerzenia listy proponowanych odstępstw 

od obowiązku usuwania wyrobów zawierających azbest na etapie prac legislacyjnych, jed-

nak każde z nich powinno zostać wnikliwie przeanalizowane pod kątem zgodności z pra-

wem unijnym, wpływu na zagrożenie zdrowia i życia ludzi, ochrony środowiska oraz skut-

ków ekonomicznych. 

Właściciel, użytkownik lub zarządca obiektu, gdzie występują wyroby zawierają-

ce azbest powinien przeprowadzać kontrole stanu tych wyrobów w celu oceny ich przydat-

ności do dalszej eksploatacji. Ocena ta powinna obejmować m.in. strukturę powierzchni, 

stan zewnętrzny wyrobu oraz możliwość uszkodzenia ich powierzchni.  

Wynik przeprowadzonej oceny decyduje o konieczności podjęcia prac związa-

nych z usuwaniem tych wyrobów lub możliwości odłożenia ich w czasie. Oceny powinny 

być przeprowadzane po roku lub po 5 latach, w zależności od stanu wyrobów. Dalsze 

użytkowanie wyrobów zawierających azbest, (jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 

2032 r), może być prowadzone przy braku widocznych uszkodzeń jednak przy ścisłym 

przestrzeganiu wymagań w zakresie ochrony środowiska.  

Usuwanie wyrobów zawierających azbest należy do obowiązków właściciela 

obiektu, który ponosi również związane z tym koszty finansowe. Usuwanie wyrobów za-

wierających azbest z budynków podlega przepisom Prawa budowlanego. Prace mogą pro-

wadzić osoby posiadające odpowiednie wyposażenie techniczne przeszkolone w zakresie 

zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w kontakcie z azbestem. Zdemontowane wyroby 

zawierające azbest są odpadami niebezpiecznymi i gospodarkę nimi reguluje ustawa o od-

padach, a ich transport ustawa o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych.  

W „Programie..” w punkcie nr 3.3.1. pt. „Usuwanie wyrobów azbestowych z budynków 

jednorodzinnych i gospodarskich oraz oczyszczanie terenów nieruchomości” znajduje się 

zapis: 

„Gmina powinna zapewnić wywóz odpadów zawierających azbest na składowisko 

odpadów lub zapewnić ich dostarczenie do przewoźnego urządzenia do przetwarzania 

odpadów zawierających azbest. Koszt transportu i unieszkodliwiania odpadów zawie-

rających azbest powinien zostać pokryty ze środków własnych gminy, przy udziale 

środków właścicieli nieruchomości, dotacji i pożyczek funduszy ochrony środowiska 
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lub innych źródeł dostępnych dla gminy. Udział środków właścicieli nieruchomości 

powinien być niewielki, ze względu na fakt, iż koszt nowego pokrycia dachowego czy 

elewacyjnego nie może być pokryty w ramach wsparcia finansowego z krajowych lub 

z unijnych funduszy ochrony środowiska.” 

Tabela 4. „Zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z budynków jednoro-
dzinnych i gospodarskich oraz terenu nieruchomości” zamieszczona w „Programie” 
zawiera podział zadań. 

Lp ZADANIA 
Wysokość 
wsparcia 

[mln zł] 
Odpowiedzialny Termin 

1. 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z 
budynków jednorodzinnych i gospodarskich 
oraz oczyszczenie terenu nieruchomości z 

odpadów zawierających azbest. 

--- Właściciel nieru-
chomości 2010-2032 

2. Przeprowadzenie szkoleń lokalnych. 16,3 
Jednostki samorządu 

terytorialnego – 
gminy 

2010-2032 

3. 

Zorganizowanie akcji wywozu odpadów 
zawierających azbest z terenu gminy na 

składowisko odpadów lub ich przetwarzania 
w urządzeniu przewoźnym. 

--- 
Jednostki samorządu 

terytorialnego –
gminy 

2010-2032 

4. 

Finansowe wsparcie gmin w zakresie orga-
nizowania akcji wywozu odpadów zawiera-
jących azbest z terenu gminy na składowi-
sko odpadów lub ich przetwarzania w urzą-

dzeniu przewoźnym w ramach środków 
krajowych. 

--- NFOŚiGW 
WFOŚiGW 2010-2032 

RAZEM ze środków Ministerstwa Gospodarki 16,3  2010 -2032 

 

Na zorganizowanie szkoleń lokalnych w zakresie usuwania wyrobów zawierają-

cych azbest z terenu nieruchomości bez korzystania z usług wyspecjalizowanych firm, 

przewidziane zostało wsparcie finansowe ze środków Ministra Gospodarki w wysokości 

16,3 mln zł. Zakłada się, że projekt lokalnych szkoleń w gminach zostanie uruchomiony od 

2010 r. Zainteresowanie ze strony gmin oraz powodzenie projektu w pierwszych latach 

jego realizacji może przesądzić o zwiększeniu kwoty środków finansowych przeznacza-

nych na dotowanie gmin. Wskazane jest również ujmowanie działań związanych z usuwa-

niem wyrobów zawierających azbest w gminnych programach wykorzystujących środki 

unijne. 

W „Programie..” w punkcie nr 3.3.2. pt. „Usuwanie wyrobów zawierających 

azbest z dużych obiektów budowlanych i oczyszczanie terenu nieruchomości” znajduje się 

zapis: 
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„Wsparcie finansowe usuwania wyrobów zawierających azbest z dużych obiek-

tów budowlanych powinno być koordynowane przez poszczególne jednostki samorządu 

terytorialnego według następujących założeń: 

1) Wsparcie z funduszy ochrony środowiska powinno być przeznaczone na dofinansowanie 

usługi polegającej na bezpiecznym usuwaniu wyrobów zawierających azbest, 

2) Kosztami kwalifikowanymi dofinansowywanej usługi bezpiecznego usuwania wyrobów 

zawierających azbest są koszty: 

a) demontażu wyrobów zawierających azbest, 

b) transportu odpadów zawierających azbest, 

c) złożenia odpadów zawierających azbest na właściwym składowisku lub przekazania 

do urządzenia przewoźnego przetwarzającego odpady zawierające azbest, 

3) Wsparcie nie może przekroczyć 80% całego kosztu usługi, 

4) Wielkość wsparcia zostanie określona, jako stała kwota odniesiona do jednostki fizycz-

nej usuwanego odpadu, którą może być np. m2 pokrycia dachowego lub elewacyjnego, 

m2 izolacji ściennej, 1 tona rur, 1 tona unieszkodliwionego odpadów zawierających 

azbest, 

5) Beneficjentami wsparcia są jednostki samorządu terytorialnego, które wybierają w 

przetargach spełniających wymagania prawa przedsiębiorców prowadzących działal-

ność w zakresie bezpiecznego usuwania azbestu, 

6) Wsparcie zostanie udzielone po : 

a) potwierdzeniu przez przedsiębiorcę: 

- złożenia odpadów zawierających azbest na składowisku odpadów lub przetworze-

nia w urządzeniach przewoźnych, 

- oczyszczenia terenu, na którym był prowadzony demontaż wyrobów zawierających 

azbest; 

b) rozliczeniu kompleksowej usługi.” 
Tabela 5. Zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z dużych obiektów bu-

dowlanych. 

Lp ZADANIA 
Wysokość 
wsparcia 

[mln zł] 
Odpowiedzialny Termin 

1. 

Usuwanie wyrobów azbestowych z budyn-
ków mieszkalnych i gospodarczych, oczysz-

czenie terenu nieruchomości z odpadów 
zawierających azbest. 

--- Właściciel nieru-
chomości 2009-2032 

2. 
Zorganizowanie akcji demontażu, oczysz-
czenia nieruchomości i wywozu odpadów 
zawierających azbest z terenu gminy, po-

--- 
Jednostki samorządu 

terytorialnego – 
gminy, powiatu 

2009-2032 
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wiatu na składowisko odpadów lub ich 
przetwarzania w urządzeniu przewoźnym. 

3. 

Finansowe wsparcie gmin, powiatów w 
zakresie organizowania akcji demontażu, 
oczyszczenia nieruchomości i wywozu 
odpadów zawierających azbest z terenu 

gminy, powiatu na składowisko odpadów 
lub ich przetwarzania w urządzeniu prze-
woźnym w ramach środków krajowych. 

--- NFOŚiGW 
WFOŚiGW 2009-2032 

4. 

Wsparcie finansowe dla jednostek samorzą-
du terytorialnego w zakresie opracowywa-
nia gminnych, powiatowych i wojewódz-

kich programów usuwania wyrobów zawie-
rających azbest 

10,0 Minister Gospodarki 2009-2032 

5. 
Aktualizacja gminnych, powiatowych i 

wojewódzkich programów usuwania wyro-
bów zawierających azbest. 

--- Jednostki samorządu 
terytorialnego 2009- 2032 

RAZEM ze środków Ministerstwa Gospodarki 10,0  2009 -2032 

 

W „Programie..” w punkcie nr 3.3.3. pt. „Usuwanie wyrobów zawierających 

azbest z obiektów budowlanych – połączenie z innymi działaniami (m.in. termomoderniza-

cja, przebudowa gospodarstwa rolnego)” znajduje się zapis: 

„Istnieją możliwości pozyskiwania środków finansowych na usuwanie wyrobów 

zawierających azbest z obiektów budowlanych w ramach projektów i programów nie kie-

rowanych bezpośrednio do użytkowników wyrobów azbestowych. Są to projekty związane z 

gospodarką odpadami, termomodernizacją obiektów budowlanych, remontami i przebu-

dowami obiektów związanych z produkcją rolną, przebudową budynków na cele mieszka-

niowe.” 

Tabela 6. Zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w połączeniu z innymi 
działaniami. 

Lp ZADANIA 
Wysokość 
wsparcia 

[mln zł] 
Odpowiedzialny Termin 

1. 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z 
budynków mieszkalnych i gospodarczych 
lub oczyszczenie terenu nieruchomości z 

odpadów zawierających azbest 

--- Właściciele obiek-
tów budowlanych 2009-2032 

2. 

Finansowe wsparcie gmin, powiatów w 
zakresie organizowania akcji demontażu, 
oczyszczenia nieruchomości i wywozu 
odpadów zawierających azbest z terenu 

gminy, powiatu na składowisko odpadów 
lub ich przetwarzania w urządzeniu prze-
woźnym w ramach środków krajowych.. 

--- NFOŚiGW 
WFOŚiGW 2009-2032 

3. 

Uruchomienie preferencyjnych kredytów 
obejmujących wszystkie województwa w 

zakresie usuwania wyrobów zawierających 
azbest, termomodernizacji obiektów budow-

lanych.. 

--- BOŚ S.A. 
WFOŚiGW 2009-2032 
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Wskazane jest również ujmowanie działań związanych z usuwaniem wyrobów zawierają-

cych azbest w programach wykorzystujących środki unijne. 

W „Programie..” w punkcie nr 3.3.4. pt. „Usuwanie wyrobów zawierających 

azbest z obiektów i terenów użyteczności publicznej oraz terenów byłych zakładów produ-

kujących wyroby azbestowe ” znajduje się zapis: 

„Wiele obiektów i terenów użyteczności publicznej oraz terenów byłych zakładów 

produkujących wyroby zawierające azbest wymaga pilnego oczyszczenia z azbestu dla 

przywrócenia im dawnych funkcji lub zmiany sposobu użytkowania. 

Pozytywnym przykładem takich działań jest gmina Szczucin, w której prowadzone są inten-

sywne prace w zakresie zabezpieczania dróg utwardzonych odpadami zawierającymi 

azbest, a dawne zakłady produkujące wyroby azbestowe zostały oczyszczone z azbestu i 

nadano im nowe funkcje użytkowe. 

Dlatego zaplanowano środki finansowe na wsparcie prac przygotowawczych do oczysz-

czania z azbestu takich obiektów (na opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej i 

projektowej)”. 
Tabela 7. Zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów i terenów 

Użyteczności publicznej oraz terenów byłych zakładów produkujących wyroby zawiera-
jące azbest 

Lp ZADANIA 
Wysokość 
wsparcia 

[mln zł] 
Odpowiedzialny Termin 

1. 

Wsparcie finansowe prac przygotowaw-
czych dla oczyszczania z azbestu obiektów 
użyteczności publicznej, terenów publicz-

nych, terenów byłych zakładów produkują-
cych wyroby zawierające azbest 

2,9 Minister Gospodarki 2009-2032 

2. 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z 
obiektów użyteczności publicznej, terenów 

publicznych, terenów byłych zakładów 
produkujących wyroby zawierające azbest.. 

--- Właściciele obiek-
tów budowlanych 2009-2032 

3. 

Finansowe wsparcie gmin w zakresie 
oczyszczania z azbestu obiektów użyteczno-
ści publicznej, terenów publicznych, tere-

nów byłych zakładów produkujących wyro-
by zawierające azbest, wywozu odpadów 
zawierających azbest z terenu gminy na 

składowisko odpadów lub ich przetwarzania 
w urządzeniu przewoźnym w ramach środ-

ków krajowych. 

--- NFOŚiGW 
WFOŚiGW 2009-2032 

4. 

Uruchomienie preferencyjnych kredytów 
obejmujących wszystkie województwa w 
zakresie oczyszczania z azbestu obiektów 
Użyteczności publicznej, terenów publicz-
nych, terenów byłych zakładów produkują-

cych wyroby zawierające azbest. 

--- BOŚ S.A. 
WFOŚiGW 2009-2032 

RAZEM ze środków Ministerstwa Gospodarki 29,0  2009 -2032 
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Zakłada się, że do 2012 r. zostanie zakończona rzetelna inwentaryzacja wyrobów 

zawierających azbest, a dane ze wszystkich gmin zostaną wprowadzone do wojewódzkiej 

bazy danych o wyrobach i odpadach zawierających azbest (WBDA). Wspieranie opraco-

wywania gminnych, powiatowych i wojewódzkich programów usuwania wyrobów zawie-

rających azbest jest przewidziane do roku 2015 r., kiedy powinien zostać zakończony 

okres planowania działań w zakresie usuwania wyrobów azbestowych. W latach 2016-

2032 będzie intensyfikowany proces usuwania wyrobów zawierających azbest. 

Jak wcześniej to opisano Gmina powinna zapewnić wywóz odpadów zawierają-

cych azbest na składowisko odpadów lub do przewoźnego urządzenia do unieszkodliwia-

nia odpadów zawierających azbest . Transport odpadów azbestowych powinien odbywać 

się odpowiednio oznakowanym pojazdem samochodowym posiadającym świadectwo do-

puszczenia do przewozu ładunków niebezpiecznych. Przepisy obowiązujące przy transpor-

cie materiałów niebezpiecznych zawarte są w rozporządzeniu Ministrów Transportu i Go-

spodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 1997 

r. w sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 130, poz. 872) . 

Zgodnie z tym rozporządzeniem przy przewozie materiałów niebezpiecznych, w tym od-

padów zawierających azbest, w kraju obowiązują przepisy zawarte w załącznikach A i B 

Umowy ADR. 

Odpady azbestowe o kodach 17 06 01* i 17 06 05* pochodzące z budowy, remon-

tu i demontażu obiektów budowlanych i infrastruktury drogowej mogą być składowane na 

składowiskach zlokalizowanych w specjalnie wykonanych zagłębieniach terenu z zabez-

pieczonymi ścianami bocznymi. Na terenie województwa podkarpackiego są wydzielone 

kwatery na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne w Młynach gm. Radymno 

oraz w Pysznicy i na tych składowiskach są deponowane odpady z terenu województwa. 

Wsparcie finansowe usuwania wyrobów zawierających azbest z dużych obiektów 

budowlanych powinno być koordynowane przez poszczególne jednostki samorządu teryto-

rialnego 

Poniżej w tabeli przedstawiono ilości wyrobów zawierających azbest przewidzia-

ne do usunięcia w poszczególnych okresach tak, aby zgodnie z „Programem …” do końca 

2032 roku wszystkie wyroby azbestowe zostały usunięte z terenu gminy Komańcza  

i unieszkodliwione. 
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Tabela 8. Etapy usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Komańcza. 

Okres 
Lp. Wyszczególnienie Jednostka 

2010-2012 2013-2015 2016-2032 
1. 2 3 4 5 6 

1. Ilość wyrobów zawierających azbest do 
usunięcia  Mg 390,0 547,0 624,604 

      

6. SZACUNKOWE KOSZTY REALIZACJI PROGRAMU. 

Pomoc finansowa dla osób fizycznych na usunięcie wyrobów zawierających 

azbest jest uzależniona od strategii przyjętej przez poszczególne Rady Gmin. W przypadku 

wielu gmin jest to bezpłatne przyjmowanie od mieszkańców odpadów niebezpiecznych lub 

dofinansowanie kosztów transportu lub unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest 

np. Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

Istnieją również możliwości uzyskania preferencyjnego kredytu w Banku Ochro-

ny Środowiska na wymianę lub zabezpieczenie powierzchni dachowych lub elewacyjnych 

płyt azbestowych oraz na termomodernizację budynków związaną z wymianą lub usuwa-

niem materiałów azbestowych. 

Koszty prac związanych z usuwaniem azbestu wynoszą przeciętnie ( wg stanu z listopada 

2010r): 

• koszt demontażu pokrycia dachowego z płyt zawierających azbest  
z zabezpieczeniem folią na paletach: 36,0 do 40,0 zł/m2 +VAT 7,0 % ( dane od 
PPHU Grama, 35-074 Rzeszów, Marszałka  Piłsudskiego 31), 

• koszt składowania na składowisku w Młynach 200,0 zł/Mg +VAT 7,0 % (dane z 
Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Radymno z/s w Skołoszowie), 

• koszt transport 3,87 zł/ km (dane z Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Radymno z/s 
w Skołoszowie) przy czym odległości składowiska w Młynach są następujące:  
do Komańczy 135,5 km, do Czystogarbu 138,40 km, do Łupkowa 151,20 km. 

W dalszym horyzoncie czasowym należy się liczyć ze wzrostem tych kosztów,  

z uwagi na rosnące koszty robocizny i materiałów pomocniczych oraz transportu (np. pa-

liwa). W chwili obecnej brak jednak prognoz w tym zakresie. Stąd też dalsze obliczenia 

przeprowadzono dla w/w poziomu cen. Zresztą wyliczenia te i tak określają w przybliżeniu 

jedynie rząd spodziewanych wydatków. Wielkość ta pozostanie zaś bez zmian, gdyż nie 

przewiduje się znaczącego wzrostu cen.  
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Jako ciekawostkę można podać następującą informację z terenu województwa 

Wielkopolskiego. Izopol Trzemeszno produkuje płytę typu Eurofala. Jest ona praktycznie 

identyczna, jak eternit, ale nie zawiera azbestu, który został zastąpiony włóknami celulo-

zowymi. Firmy współpracujące z Trzemesznem oferują kompleksową usługę polegającą 

na wymianie płyt eternitowych na Eurofalę. Koszt wymiany - około 100,0 zł/m2 - obejmuje 

usunięcie azbestu i założenie płyty. 

Przy założeniu, że na terenie Gminy Komańcza do usunięcia pozostaje  

ca. 1 561,604 Mg ( 129 058,19 m2 ), daje to koszt całkowity usunięcia eternitu z dachów w 

skali gminy w całym okresie planistycznym do roku 2032, przy założeniu kosztów w wy-

żej określonej w wysokości: 

• koszt demontażu   ca. 5 162 327,6 zł x 1,07 (VAT) = 5 523 690,50 zł, 

• koszt unieszkodliwienia  ca. 312 320,80 zł x 1,07 (VAT) =  334 183,30 zł, 

• koszt transportu   ca 362 000,00 zł x 1,07(VAT) =  387 340,00zł 

• Razem     ca 5 836 648,40 zł.  6 245 213, 80zł (z VAT)  

Są to koszty, jakie powinni ponieść właściciele obiektów, w których są zastoso-

wane materiały/wyroby zawierające azbest. W praktyce, z powodu niskich dochodów 

mieszkańcy mogą nie być w stanie pokryć tych kosztów.  

W przedziałach czasowych można się spodziewać następujących kosztów: 

I. 2010 – 2012 -   ca. 1 565 000,00 zł (z VAT) 

II. 2013 – 2015 -    ca. 2 186 000,00 zł (z VAT) 

III. 2016 – 2032 -    ca. 2 494 213,80 zł (z VAT) 

Może się jednak okazać, że potrzeby finansowe będą większe, gdy „pojawi się” 

eternit, którego posiadania właściciel dotychczas formalnie nie ujawniał. 

Władze gminy winny też, w razie potrzeby, korzystać z art. 34 ustawy o odpadach 

nakazywać usunięcie zdjętego eternitu wskazując składowisko, na które trzeba go 

wywieźć. W decyzji wydanej w tym zakresie zaleca się zobowiązywać stronę do 

przedstawienia pokwitowania po wykonaniu tej czynności – należy wyznaczyć terminy na 

wykonanie w/w czynności a potem konsekwentnie sprawdzać ich wykonanie. 

Proponuje się też wejść we współpracę z policją w oparciu o następujący splot 

przepisów: magazynowanie odpadów na terenie do tego nieprzeznaczonym jest 

wykroczeniem, posiadaczem odpadu jest właściciel danej posesji. Najlepszym 

rozwiązaniem jest w/w nakazowa decyzja (zobowiązująca do usunięcia). Jeśli zaś 

mieszkaniec jej nie wykona, to na tym etapie można włączyć w sprawę policję – prosić o 
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pomoc przy wdrożeniu postępowania z art. 70 pkt 3 ustawy o odpadach (t. j. Dz. U. nr 39 z 

2007 r., poz. 251). 

7. KOORDYNACJA I MONITORING. 

W „Programie oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009 – 2032” znajduje się ni-

żej pokazany schemat współpracy. 

Zadania Wójta Gminy w zakresie koordynacji i monitoringu są następujące; 

1) gromadzenie informacji o ilości, rodzaju i miejscach występowania wyrobów za-

wierających azbest oraz przekazywanie jej do marszałka województwa z wykorzy-

staniem dostępnego narzędzia informatycznego www.bazaazbestowa.pl, 

2) przygotowywanie i aktualizacja programów usuwania azbestu i wyrobów zawiera-

jących azbest, także w ramach planów gospodarki odpadami, 

3)   organizowanie szkoleń lokalnych w zakresie usuwania wyrobów zawierających 

azbest z terenu nieruchomości bez korzystania z usług wyspecjalizowanych firm, 
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4)  organizowanie usuwania wyrobów zawierających azbest przy wykorzystaniu pozy-

skanych na ten cel środków krajowych lub unijnych z uwzględnieniem zasad za-

wartych w „Programie…”, 

5)  inspirowanie właściwej postawy obywateli w zakresie obowiązków związanych 

z usuwaniem wyrobów zawierających azbest; 

6)  współpraca z Marszałkiem Województwa w zakresie inwentaryzacji wyrobów za-

wierających azbest oraz opracowywania „Programu usuwania wyrobów zawierają-

cych azbest…”, w szczególności w zakresie lokalizacji składowisk odpadów zawie-

rających azbest oraz urządzeń przewoźnych do przetwarzania odpadów zawierają-

cych azbest, 

7)  współpraca z mediami w celu propagowania odpowiednich inicjatyw społecznych 

oraz rozpowszechniania informacji dotyczących zagrożeń powodowanych przez 

azbest, 

8)  współpraca z organizacjami społecznymi wspierającymi realizację „Programu…” 

9)  współpraca z organami kontrolnymi (inspekcja sanitarna, inspekcja pracy, inspek-

cja nadzoru budowlanego, inspekcja ochrony środowiska). 

8. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA USUWANIA AZBESTU. 

Środki z krajowych funduszy ochrony środowiska mogą być wykorzystywane 

m.in. na finansowanie działań dotyczących oczyszczania kraju z azbestu. Beneficjentami 

środków mogą być jednostki samorządu terytorialnego, które zlecanymi zadaniami usuwa-

nia wyrobów zawierających azbest mogą objąć zarówno obiekty użyteczności publicznej, 

jak i nieruchomości właścicieli prywatnych. Środki funduszy ochrony środowiska mogą 

być pozyskiwane z: 

1) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

2) Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

3) Powiatowych Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

Dofinansowanie ze środków finansowych Narodowego Funduszu Ochrony Śro-

dowiska i Gospodarki Wodnej przeznacza się na wspieranie wojewódzkich i gminnych 

funduszy ochrony środowiska oraz na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 

kwietnia 2001 r.  

Bank Ochrony Środowiska S.A. jest uniwersalnym bankiem komercyjnym specja-

lizującym się w finansowaniu przedsięwzięć proekologicznych. BOŚ współpracuje z pol-
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skimi i zagranicznymi instytucjami finansowymi, w tym funduszami i fundacjami działają-

cymi na rzecz ochrony środowiska. Dzięki temu oferuje szeroką gamę kredytów. 

Zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest mogą być finansowa-

ne poprzez udzielanie następujących rodzajów kredytów: 

1) kredyty preferencyjne z dopłatami z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej do oprocentowania, charakteryzujące się m.in. niższym od 

komercyjnego oprocentowaniem i możliwością uzyskania karencji w spłacie kapita-

łu. Warunki udzielania tych kredytów są zróżnicowane, określone w umowie przez 

konkretny WFOŚiGW (przedsięwzięcie musi wpisywać się w listę priorytetów fun-

duszu), 

2) kredyty komercyjne ze środków banków zagranicznych - linia KfW5 (Kreditanstalt 

fürWiederaufbau) oraz ze środków banku, w tym w ramach porozumień BOŚ ze 

sprzedawcami i dystrybutorami wyrobów służących ochronie środowiska. 

Źródła zagraniczne finansowania ochrony środowiska to głównie fundusze unijne. 

W okresie programowania 2007-2013 pomoc finansowa z funduszy strukturalnych Unii 

Europejskiej jest przyznawana Polsce w ramach poszczególnych programów pomocowych 

(tzw. programów operacyjnych), stanowiących narzędzia realizacji Narodowej Strategii 

Spójności. W zależności od rodzaju programu, beneficjentami mogą być m.in. jednostki 

samorządu terytorialnego oraz ich związki, podmioty świadczące usługi z zakresu zadań 

własnych jednostek samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne jednostek samorzą-

du terytorialnego posiadające osobowość prawną, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty 

mieszkaniowe, gminy wiejskie, miejsko - wiejskie i miejskie, młodzi rolnicy, rolnicy po-

dejmujący działalność nierolniczą. 

RPO Województwa Podkarpackiego umożliwia sfinansowanie usuwania wyro-

bów azbestowych, jako element infrastruktury towarzyszącej w ramach projektów w dzia-

łaniu 2.2. Infrastruktura energetyczna oraz działaniu 7.1. Rewitalizacja miast. Projekty 

mogą obejmować kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, 

renowację części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz renowacji i 

adaptacji na cele mieszkaniowe budynków istniejących, stanowiących własność władz 

publicznych lub własność podmiotów działających w celach niezarobkowych. 

Gmina powinna przeprowadzić postępowanie przetargowe na usuwanie i demontaż 

wyrobów zawierających azbest, które wyłoni firmę posiadającą pozwolenie na wytwarza-

nie odpadów azbestowych (właściciele nieruchomości sami nie mogą usuwać elementów 

zawierających azbest – Rozporządzenie MGP i PS z dn. 2.04.2004 r.). 
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Gmina może przygotować wstępnie i złożyć wniosek o dofinansowanie planowanych prac 

do właściwego terytorialnie Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej. W planach wydatków Powiatowych Funduszy zostaną przeznaczone środki na 

dofinansowanie przedsięwzięć związanych z usuwaniem odpadów azbestowych. W przy-

padku gmin, w których proces usuwania azbestu stanowić będzie istotny problem Wójt 

może wystąpić także do WFOŚ i GW o dofinansowanie.  
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9.WYKAZ ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH SKŁADOWISK PO-
SIADAJĄCYCH KWATERY NA AZBEST  
(woj. podkarpackie i województwa sąsiednie). 

 

Tabela 9. Składowiska posiadające kwatery do składowania wyrobów zawierających azbest. 

L
p Nazwa składowiska - lokalizacja Nazwa i adres właściciela lub zarządzającego 

Województwo lubelskie 

1. Składowisko Odpadów Niebezpiecznych 
Poniatowa wieś, gm. Poniatowa 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
ul. Młodzieżowa 4, 
24-320 Poniatowa 

2. Składowisko Piaski Zarzecze II, 
Kraśnik 

WOD-BUD Sp. z o.o. 
ul. Piłsudskiego 14, 

23-200 Kraśnik 

Województwo małopolskie 

1. Składowisko Komunalne w Ujkowie Starym, 
gm. Bolesław 

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o., 
ul. Osadowa 1, 

32-329 Bolesław 

2. 
Składowisko odpadów „Za rzeką Białą” 

ul. Kwiatkowskiego 8 
33-101 Tarnów 

Jednostka Ratownictwa 
Chemicznego Sp. z o.o. 
ul. Kwiatkowskiego 8. 

33-101 Tarnów 

Województwo podkarpackie 

1. Składowisko Odpadów w Młynach 
gm. Radymno 

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Radymno 
z/s w Skołoszowie 341, 

37-550 Radymno 

2. Składowisko Odpadów Pysznica 
gm. Pysznica 

Gminny Zakład Komunalny 
ul. Wolności 295 
37-403 Pysznica 

3. Kozodrza 
gm. Ostrów (w realizacji) 

Zakład Usług Komunalnych w 
Ostrowie 

Województwo świętokrzyskie 

1. Składowisko Odpadów Niebezpiecznych 
Dobrów, gm. Tuczępy 

Środowisko i Innowacje Sp. z o.o., Dobrów 8, 28-142 Tu-
czępy 
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10. PODSTAWOWE POJĘCIA ORAZ WYROBY ZAWIERAJĄCE 
AZBEST. 

10.1. Podstawowe pojęcia.  

• ocena stanu wyrobu – „Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów 

zawierających azbest” załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Po-

lityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego 

użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, 

• odpady zawierające azbest – odpady zaliczane do odpadów niebezpiecznych w rozumie-

niu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, 

• posiadacz odpadów – każdy, kto faktycznie włada odpadami (wytwórca odpadów, inna 

osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna), z wyłączeniem prowadzącego 

działalność w zakresie transportu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią 

ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości, 

• składowisko odpadów azbestowych – obiekt budowlany przeznaczony do składowania 

odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, 

• właściciel wyrobów zawierających azbest – właściciel, użytkownik wieczysty lub za-

rządca nieruchomości, a także obiektu (obiektu budowlanego, budynku mieszkalnego jed-

norodzinnego, tymczasowego obiektu budowlanego), urządzenia budowlanego, instalacji 

przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest, 

• wykonawca prac w kontakcie z azbestem – firma posiadająca decyzję zatwierdzającą 

program gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest lub złożyła informa-

cję o sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest, posiada-

jąca odpowiednie wyposażenie techniczne do prowadzenia takich prac oraz zatrudniająca 

pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpie-

czaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest, 

• wyrób zawierający azbest – każdy wyrób, w którym zawartość azbestu jest równa lub 

większa od 0,1 %, 

• drogi zabezpieczone – droga utwardzona odpadami zawierającymi azbest trwale zabez-

pieczona przed emisją włókien azbestu, co zostało stwierdzone przez zarządcę drogi po 

przeprowadzeniu rocznej kontroli, 

• drogi niezabezpieczone – droga utwardzona odpadami zawierającymi azbest o uszkodzo-

nej nawierzchni, podbudowie lub poboczu, 

• rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi – elementy wyłączonych z 

użytkowania instalacji ciepłowniczych, wodociągowych, kanalizacyjnych i elektroenerge-
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tycznych podziemnych, których usytuowanie nie naraża na kontakt z azbestem przy czyn-

nościach obsługowych użytkowanych instalacji infrastrukturalnych, 

• rury i złącza azbestowo-cementowe do unieszkodliwienia – wszystkie tego typu elemen-

ty, których nie można zaliczyć do rur i złączy azbestowo-cementowych pozostawionych w 

ziemi 

10.2. Wyroby zawierające azbest.  

Kod 
wyrobu Rodzaj wyrobu zawierającego azbest 

Kod odpadu 
powstającego 

z wyrobu 

Jednostka 
miary 

Przelicznik 
na [kg] 

W01 Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w 
budownictwie 

17 06 05* m2, kg 11 

W02 Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa 17 06 05*  m2, kg  11 

W03 Rury i złącza azbestowo-cementowe; 

W03.1 • rury i złącza azbestowo-cementowe do usu-
nięcia 

17 06 05*  m, kg 40 

W03.2 • rury i złącza azbestowo-cementowe do po-
zostawienia w ziemi 

- m, kg 40 

W04 Izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swo-
im składzie azbest 

17 06 01* m3, kg 300 

W05 Wyroby cierne azbestowo-kauczukowe 16 01 11* kg   
W06 Przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obro-

bione (tkaniny i odzież ochronna) 
15 02 02* kg   

W07 Szczeliwa azbestowe 17 06 01* kg   
W08 Taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki 17 06 01* kg   
W09 Wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyro-

bów ciernych 
17 06 01* kg    

W10 Papier, tektura 17 06 01* m2, kg 1,5 

W11 Inne wyroby zawierające azbest, osobno nie wymienione    

W11.1 • otuliny azbestowo-cementowe 17 06 01  m, kg 6 
W11.2 • kształtki azbestowo-cementowe budowlane 

(przewody wentylacyjne, podokienniki, osłony kanałów spalin) 
17 06 05 m2, kg 15 

W11.3 • kształtki azbestowo-cementowe elektroizo-
lacyjne 

16 02 13* kg   

W11.4 • płytki PCV 17 09 03* m2, kg 5 
W11.5 • płyty ogniochronne 17 06 01* m2, kg 20 
W11.6 • papy, kity,  i masy hydroizolacyjne 17 09 03* kg   
W11.7 • sprzęt gospodarstwa domowego 20 01 35* kg   
W11.8 • ubrania robocze, maski, filtry zanieczysz-

czone azbestem 
15 02 02* kg   

 



„Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Komańcza 29 

11. WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH AZBESTU. 

Ustawy. 

Lp. Miejsce  
publikacji AKT Wprowadzone zmiany 

 1 Dz.U.98.21.94 USTAWA 
z dnia 26 czerwca 1974 r. 
Kodeks pracy 
(Dz. U. 1998, nr 21, poz. 94 j.t.) 

tekst jednolity 

 2 Dz.U.83.35.163 USTAWA 
z dnia 24 czerwca 1983 r. 
o społecznej inspekcji pracy 
(Dz. U. 1983 nr 35 poz. 163) 

tekst jednolity 

 3 Dz.U.07.44.287 USTAWA 
z dnia 20 lipca 1991 r. 
o Inspekcji Ochrony Środowiska 
(Dz. U. 2007, nr 44, poz. 287 t.j.) 

tekst jednolity 

 4 Dz.U.09.178.1380  USTAWA 
z dnia 24 sierpnia 1991 r. 
o ochronie przeciwpożarowej 
(Dz. U. 2009, nr 178, poz. 1380 j.t.) 

tekst jednolity 

 5 Dz.U.05.228.1947 USTAWA 
z dnia 4 lutego 1994 r. 
Prawo geologiczne i górnicze 
(Dz. U. 2005, nr 228, poz. 1947 j.t.) 

tekst jednolity 

 6 Dz.U.06.156.1118  USTAWA 
z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane 
(Dz. U. 2006, nr 156, poz. 1118 j. 

tekst jednolity 

 7 Dz.U.05.236.2008 USTAWA 
z dnia 13 września 1996 r. 

tekst jednolity 
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o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. 2005, nr 236, poz. 2008  
z późn. zm )  

 8 Dz.U.04.3.20 USTAWA 
z dnia 19 czerwca 1997 r. 
o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest 
(Dz. U. 2004, nr 3, poz. 20 j.t.) 

tekst jednolity 

 9 Dz.U.05.108.908 USTAWA 
z dnia 20 czerwca 1997 r. 
Prawo o ruchu drogowym 
(Dz. U. 2005, nr 108, poz. 908 j.t.) 

zmiany: 
Dz.U.10.151.1013 
Dz.U.10.152.1018 

 10 Dz.U.09.152.1222 USTAWA 
z dnia 11 stycznia 2001 r. 
o substancjach i preparatach chemicznych 
(Dz. U. 2009, nr 152, poz. 1222 j.t.) 

zmiany: 
Dz.U.10.107.679 

 11 Dz.U.07.39.251 USTAWA 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
o odpadach 
(Dz. U. 2007, nr 39, poz. 251 z późn. zm) 

zmiany: 
Dz.U.10.152.1018 

 12 Dz.U.08.25.150 USTAWA 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. 2008, nr 25, poz. 150 j.t) 

zmiany:  
Dz.U.10.119.804 
Dz.U.10.152.1018 
Dz.U.10.152.1019 

 13 Dz.U.01.100.1085 USTAWA 
z dnia 27 lipca 2001 r. 
o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o 
zmianie niektórych ustaw 
(Dz. U. 2001, nr 100, poz. 1085 j.t.) 

tekst jednolity 

 14 Dz.U.02.199.1671 USTAWA 
z dnia 28 października 2002 r. 
o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych 
(Dz. U. 2002, nr 199, poz. 1671 j.t.) 

tekst jednolity 

 15 Dz.U.04.70.631 USTAWA 
z dnia 12 marca 2004 r. 
o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) 
(Dz. U. 2004, nr 70, poz. 631 j.t.) 

tekst jednolity 
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 16 Dz.U.04.92.881 USTAWA 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o wyrobach budowlanych 
(Dz. U. 2004, nr 92, poz. 881 j.t) 

tekst jednolity 

 17 Dz.U.08.164.1027 USTAWA 
z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
(Dz. U. 2008, nr 164, poz. 1027 j.t.) 

tekst jednolity 

 18 Dz.U.04.281.2784 USTAWA 
z dnia 22 grudnia 2004 r. 
o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych sub-
stancji 
(Dz. U. 2004, nr 281, 2784 j.t.) 

zmiany: 
Dz.U.09.215.1664 

 19 Dz.U.05.249.2104 USTAWA 
z dnia 30 czerwca 2005 r. 
o finansach publicznych 
(Dz. U. 2005, nr 249, poz. 2104) 

Z dniem 1.01.2010r. ustawa utraciła moc, za wy-
jątkiem:  
- art. 22, art. 24 ust. 1-10, art. 26 ust. 1-9 i art. 29 
ust. 1 – 7, które stracą moc z dniem 31.12.2010r. 
- art. 169 – 171, które stracą moc z dniem 
31.12.2013r. 
Obecnie (od dnia 01.01.2010r.) obowiązuje nowa 
ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych, Dz.U.09.157.1240 

 20 Dz.U.05.180.1495 USTAWA 
z dnia 29 lipca 2005 r. 
o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 
(Dz. U. 2005, nr 180, poz. 1495 j.t.) 

tekst jednolity 

 21 Dz.U.07.89.589 USTAWA 
z dnia 13 kwietnia 2007 r. 
o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. 2007, nr 89, poz. 589 t.j.) 

tekst jednolity 

 22 Dz.U.07.124.859 USTAWA 
z dnia 29 czerwca 2007 r. 
o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. 2007, nr 124, poz. 859) 

tekst jednolity 

 23 Dz.U.09.157.1240 USTAWA  
z dnia 27 sierpnia 2009r.  
o finansach publicznych (Dz. U. 2009, nr 157, poz. 1240) 

tekst jednolity 
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Rozporządzenia. 

Lp. Miejsce  
publikacji AKT Wprowadzone zmiany 

 1 Dz.U.96.69.332 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 
z dnia 30 maja 1996 r. 
w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej 
opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów 
przewidzianych w Kodeksie pracy  
(Dz. U. 1996, nr 69, poz. 332 ) 

1997.06.29 zm. Dz.U.97.60.375 § 1 
1999.01.01 zm. Dz.U.98.159.1057 § 1 
2001.05.12 zm. Dz.U.01.37.451 § 1 
2002.07.01 zm. wyn. z Dz.U.01.128.1405  
art. 1 pkt 11, art. 7 

 2 Dz.U.96.101.473 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 
z dnia 12 lipca 1996 r. 
w sprawie wykazu jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań materiałów i 
procesów technologicznych w celu ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia oraz 
zakresu tych badań 
(Dz. U. 1996, nr 101, poz. 473) 

2002.02.15 zm. wyn. z Dz.U.01.11.84  
art. 41 pkt 1 

 3 Dz.U.97.109.704 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 
z dnia 2 września 1997 r. 
w sprawie służby bezpieczeństwa  
i higieny pracy 
(Dz. U. 1997, nr 109, poz. 704) 

2005.07.01 zm. Dz.U.04.246.2468 § 1 

 4 Dz.U.01.112.1206 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 
z dnia 27 września 2001 r. 
w sprawie katalogu odpadów 
(Dz. U. 2001, nr 112, poz. 1206) 

tekst aktualny 

 5 Dz.U.01.138.1554 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 
z dnia 19 listopada 2001 r. 
w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane 
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego 
(Dz. U. 2001, nr 138, poz. 1554) 

tekst aktualny 

 6 Dz.U.02.108.953 ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA INFRASTRUKTURY 
z dnia 26 czerwca 2002 r. 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogło-

2004.09.25 zm. Dz.U.04.198.2042 § 1 
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szenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. 2002, nr 108, poz. 953) 

 7 Dz.U.07.186.1322 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 
z dnia 22 lipca 2002 r. 
w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów 
(Dz. U. 2007, nr 186, poz. 1322 j.t.) 

2009.06.03 zm. Dz.U.09.74.634 § 1 
2010.02.16 zm. Dz.U.10.14.72 § 1 

 8 Dz.U.02.122.1055 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 
z dnia 26 lipca 2002 r. 
w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie po-
szczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości 
(Dz. U. 2002, nr 122, poz. 1055) 

tekst aktualny 

 9 Dz.U.02.132.1121 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 
z dnia 1 sierpnia 2002 r. 
w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób 
(Dz. U. 2002, nr 132, poz. 1121) 

tekst aktualny 

 10 Dz.U.02.191.1595 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 
z dnia 30 października 2002 r. 
w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny 
(Dz. U. 2002, nr 191, poz. 1595) 

tekst aktualny 

 11 Dz.U.02.217.1833 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 
z dnia 29 listopada 2002 r. 
w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla 
zdrowia w środowisku pracy 
(Dz. U. 2002, nr 217, poz. 1833) 

2005.11.12 zm. Dz.U.05.212.1769 § 1 
2007.09.21 zm. Dz.U.07.161.1142 § 1 
2009.07.17 zm. Dz.U.09.105.873 § 1 
2010.08.21 zm. Dz.U.2010.141.950 § 1 

 12 Dz.U.02.220.1858 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 
z dnia 9 grudnia 2002 r. 
w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składo-
wisk odpadów 
(Dz. U. 2002, nr 220, poz. 1858) 

tekst aktualny 

 13 Dz.U.02.236.1986 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 
z dnia 19 grudnia 2002 r. 
w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów 
niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych 
(Dz. U. 2002, nr 236, poz. 1986) 

tekst aktualny 

 14 Dz.U.02.237.2011 ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 grudnia 2002 r. 

2005.10.14 zm. Dz.U.05.187.1572 § 1 
2010.08.13 zm. Dz.U.2010.137.917 § 1 
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w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów nie-
bezpiecznych 
(Dz. U. 2002, nr 237, poz. 2011) 

 15 Dz.U.03.32.262 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 
z dnia 31 grudnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposaże-
nia 
(Dz. U. 2003, nr 32, poz. 262) 

2004.04.04 zm. Dz.U.04.34.300 § 1 
2004.05.01 zm. Dz.U.04.103.1085 § 1 
2004.08.14 zm. Dz.U.04.169.1773 § 1 
2007.05.31 zm. Dz.U.07.90.604 § 1 
2007.10.20 zm. Dz.U.07.192.1393 § 1 
2009.06.20 zm. Dz.U.09.75.639 § 1 

 16 Dz.U.03.47.401 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 
z dnia 6 lutego 2003 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. 2003, nr 47, poz. 401) 

tekst aktualny 

 17 Dz.U.03.61.549 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 
z dnia 24 marca 2003 r. 
w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i 
zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów 
(Dz. U. 2003, nr 61, poz. 549) 

2009.03.28 zm. Dz.U.09.39.320 § 1 

 18 Dz.U.03.66.620 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 
z dnia 9 kwietnia 2003 r. 
w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami 
(Dz. U. 2003, nr 66, poz. 620) 

2006.04.05 zm. Dz.U.06.46.333 § 1 

 19 Dz.U.03.120.1126 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 
z dnia 23 czerwca 2003 r. 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpie-
czeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. 2003, nr 120, poz. 1126) 

 tekst aktualny 

 20 Dz.U.03.169.1650 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 
z dnia 28 sierpnia 2003 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki So-
cjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz. U. 2003, nr 169, poz. 1650) 

2007.06.21 zm. Dz.U.07.49.330 § 1 
2008.07.09 zm. Dz.U.08.108.690 § 1 

 21 Dz.U.03.171.1666 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 
z dnia 2 września 2003 r. 
w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych 
(Dz. U. 2003, nr 171, poz. 1666) 

2004.11.30 zm. Dz.U.04.243.2440 § 1 
2007.10.09 zm. Dz.U.07.174.1222 § 1 
2009.03.18 zm. Dz.U.09.43.353 § 1 
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 22 Dz.U.03.192.1876 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 
z dnia 23 października 2003 r. 
w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wy-
korzystywania  
i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest 
(Dz. U. 2003, nr 192, poz. 1876) 

2008.11.25 zm. Dz.U.08.200.1235 § 1 

 23 Dz.U.04.71.649 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 
z dnia 2 kwietnia 2004 r. 
w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów za-
wierających azbest 
(Dz. U. 2004, nr 71, poz. 649) 

2010.09.18 zm. Dz.U.10.162.1089 § 1 

24 Dz.U.04.180.1860 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 
z dnia 27 lipca 2004 r. 
w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz. U. 2004, nr 180, poz. 1860) 

2005.07.01 zm. Dz.U.05.116.972 § 1 
2007.11.24 zm. Dz.U.07.196.1420 § 1 

25 Dz.U.04.183.1896 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 
z dnia 4 sierpnia 2004 r. 
w sprawie okresowych badań lekarskich pracowników zatrudnionych w zakładach, 
które stosowały azbest w produkcji 
(Dz. U. 2004, nr 183, poz. 1896) 

 tekst aktualny 

26 Dz.U.04.185.1920 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 
z dnia 9 sierpnia 2004 r. 
w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów 
zawierających azbest 
(Dz. U. 2004, nr 185, poz. 1920) 

 2005.08.02 zm. Dz.U.05.131.1100 § 1 

27 Dz.U.04.195.2011 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 
z dnia 11 sierpnia 2004 r. 
w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane 
jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budow-
lanych oznakowaniem CE 
(Dz. U. 2004, nr 195, poz. 2011) 

 tekst aktualny 

28 Dz.U.04.198.2041 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 
z dnia 11 sierpnia 2004 r. 
w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. 2004, nr 198, poz. 2041) 

2006.12.31 zm. Dz.U.06.245.1782 § 1 



„Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Komańcza” 36 

29 Dz.U.04.200.2047 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW  
z dnia 24 sierpnia 2004 r. 
w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania 
przy niektórych z tych prac 
(Dz. U. 2004, nr 200, poz. 2047) 

2005.08.09 zm. Dz.U.05.136.1145 § 1 
2006.07.12 zm. Dz.U.06.107.724 § 1 

30 Dz.U.04.257.2573 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 
z dnia 9 listopada 2004 r. 
w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przed-
sięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko 
(Dz. U. 2004, nr 257, poz. 2573) 

2005.06.08 zm. Dz.U.05.92.769 § 1 
2007.08.31 zm. Dz.U.07.158.1105 § 1 

31 Dz.U.04.280.2771 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 
z dnia 1 grudnia 2004 r. 
w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o dzia-
łaniu rakotwórczym lub mutagennym  
w środowisku pracy 
(Dz. U. 2004, nr 280, poz. 2771) 

2005.09.08 zm. Dz.U.05.160.1356 § 1 

32 Dz.U.05.11.86 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 
z dnia 30 grudnia 2004 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem  
w miejscu pracy czynników chemicznych 
(Dz. U. 2005, nr 11, poz. 86) 

 
2008.12.02 zm. Dz.U.08.203.1275 § 1 

33 Dz.U.05.13.109 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 
z dnia 10 stycznia 2005 r. 
w sprawie wzoru książeczki badań profilaktycznych dla osoby, która była lub jest 
zatrudniona w warunkach narażenia zawodowego w zakładach stosujących azbest w 
procesach technologicznych, sposobu jej wypełnienia i aktualizacji 
(Dz. U. 2005, nr 13, poz. 109) 

tekst aktualny 

34 Dz.U.05.72.642 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 
z dnia 30 marca 2005 r. 
w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych  
z ograniczeniami do stosowania  
w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmety-
ków 
(Dz. U. 2005, nr 72, poz. 642) 

2005.10.06 zm. Dz.U.05.181.1521 § 1 
2006.01.01 zm. Dz.U.05.265.2228 § 1 
2006.05.22 zm. Dz.U.06.85.593 § 1 
2007.03.31 zm. Dz.U.07.47.316 § 1 
2007.06.19 zm. Dz.U.07.107.743 § 1 
2007.11.22 zm. Dz.U.07.207.1504 § 1 
2008.05.31 zm. Dz.U.08.85.520 § 1 
2009.07.07 zm. Dz.U.09.107.898 § 1 
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2010.02.05 zm. Dz.U.09.222.1772 § 1 
2010.05.29 zm. Dz.U.2010.81.536 § 1 
2010.08.23 zm. Dz.U.2010.153.1030 § 1 

35 Dz.U.05.73.645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 
z dnia 20 kwietnia 2005 r. 
w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
(Dz. U. 2005, nr 73, poz. 645) 

2008.01.01 zm. Dz.U.07.241.1772 § 1 

36 Dz.U.05.81.716 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 
z dnia 22 kwietnia 2005 r. 
w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz 
ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki 
(Dz. U. 2005, nr 81, poz. 716) 

2008.04.05 zm. Dz.U.08.48.288 § 1 

37 Dz.U.05.110.935 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 
z dnia 16 czerwca 2005 r. 
w sprawie podziemnych składowisk odpadów 
(Dz. U. 2005, nr 110, poz. 935) 

tekst aktualny 

38 Dz.U.05.186.1553 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 
z dnia 7 września 2005 r. 
w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na skła-
dowisku odpadów danego typu 
(Dz. U. 2005, nr 186, poz. 1553) 

2006.03.22 zm. Dz.U.06.38.264 § 1 
2007.07.21 zm. Dz.U.07.121.832 § 1 

39 Dz.U.05.187.1571 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 
z dnia 15 września 2005 r. 
w sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpiecz-
ne 
(Dz. U. 2005, nr 187, poz. 1571) 

tekst aktualny 

40 Dz.U.05.189.1603 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 
z dnia 15 września 2005 r. 
w sprawie leków związanych  
z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście 
(Dz. U. 2005, nr 189, poz. 1603) 

tekst aktualny 

41 Dz.U.05.201.1673 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 
z dnia 3 października 2005 r. 
w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydro-
geologiczne i geologiczno-inżynierskie 
(Dz. U. 2005, nr 201, poz. 1673) 

tekst aktualny 
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42 Dz.U.05.216.1824 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 
z dnia 14 października 2005 r. 
w sprawie zasad bezpieczeństwa  
i higieny pracy przy zabezpieczaniu  
i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia  
w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów 
(Dz. U. 2005, nr 216, poz. 1824) 

tekst aktualny 

43 Dz.U.05.238.2010 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 
z dnia 24 października 2005 r. 
w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep 
(Dz. U. 2005, nr 238, poz. 2010) 

2006.11.23 zm. Dz.U.06.205.1512 § 1 
2008.03.01 zm. Dz.U.08.29.166 § 1 

44 Dz.U.05.260.2181 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 
z dnia 20 grudnia 2005 r. 
w sprawie standardów emisyjnych  
z instalacji 
(Dz. U. 2005, nr 260, poz. 2181) 

2006.02.02 sprost. Dz.U.06.17.140 ogólne 

45 Dz.U.06.30.213 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 
z dnia 14 lutego 2006 r. 
w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów 
(Dz. U. 2006, nr 30, poz. 213) 

tekst aktualny 

46 Dz.U.06.49.356 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 
z dnia 21 marca 2006 r. 
w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami 
(Dz. U. 2006, nr 49, poz. 356) 

tekst aktualny 

47 Dz.U.07.101.686 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 
z dnia 25 maja 2007 r. 
w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i 
przekazywania zbiorczych zestawień danych 
(Dz. U. 2007, nr 101, poz. 686) 

tekst aktualny 

48 Dz.U.07.101.687 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 
z dnia 25 maja 2007 r. 
w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wy-
twarzania  
i gospodarowania odpadami 
(Dz. U. 2007, nr 101, poz. 687) 

tekst aktualny 

49 Dz.U.07.101.688 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA tekst aktualny 
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z dnia 25 maja 2007 r. 
w sprawie zasad sporządzania raportu wojewódzkiego 
(Dz. U. 2007, nr 101, poz. 688) 

50 Dz.U.07.120.827 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 
z dnia 18 czerwca 207 r. 
w sprawie wzoru publicznie dostępnego wykazu danych  
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 
(Dz. U. 2007, nr 120, poz. 827) 

tekst aktualny 

51 Dz.U.07.133.930 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 
z dnia 9 lipca 2007 r. 
w sprawie niezbędnego zakresu informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwa-
rzania oraz sposobu prowadzenia centralnej  
i wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami 
(Dz. U. 2007, nr 133, poz. 930) 

tekst aktualny 

52 Dz.U.07.163.1156 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 
z dnia 22 sierpnia 2007 r. 
w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów na składowiska podziemne
(Dz. U. 2007, nr 163, poz. 1156.) 

tekst aktualny 

53 Dz.U.07.209.1514 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 
z dnia 26 października 2007 r. 
w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane nieselektywnie na składo-
wiskach podziemnych 
(Dz. U. 2007, nr 209, poz. 1514) 

tekst aktualny 

54 Dz.U.08.37.212 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
z dnia 27 lutego 2008 r. 
w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej 
(Dz. U. 2008, nr 37, poz. 212) 

2009.03.18 zm. Dz.U.09.43.352 § 1 

55 Dz.U.08.119.769 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 
z dnia 24 czerwca 2008 r. 
w sprawie rodzajów odpadów, których przywóz w celu unieszkodliwiania jest zabro-
niony 
(Dz. U. 2008, nr 119, poz. 769) 

tekst aktualny 

56 Dz.U.08.206.1291 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 
z dnia 4 listopada 2008 r. 
w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomia-
rów ilości pobieranej wody 

tekst aktualny 
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(Dz. U. 2008, nr 206, poz. 1291) 
57 Dz.U.09.105.869 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 30 czerwca 2009 r. 
w sprawie chorób zawodowych 
(Dz. U. 2009, nr 105, poz. 869) 

tekst aktualny 

58 Dz.U.09.124.1033 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 
z dnia 23 lipca 2009 r. 
w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o występo-
waniu substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska 
(Dz. U. 2009, nr 124, poz. 1033) 

tekst aktualny 

59 Dz.U.10.27.140 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 
z dnia 8 lutego 2010 r. 
w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem
(Dz. U. 2010, nr 27, poz. 140) 

tekst aktualny 

Pozostałe. 

Lp. Miejsce  
publikacji AKT Wprowadzone zmiany 

 1 Konwencja KONWENCJA 
Nr 162 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca bezpieczeństwa w stosowaniu 
azbestu 
z dnia 24 czerwca 1986 r. 
(proces ratyfikacji przez Polskę jest w toku postępowania) 

tekst aktualny 

 2 Dz.U.06.194.1433 KONWENCJA 
Nr 170 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca bezpieczeństwa przy używaniu 
substancji i preparatów chemicznych w pracy, 
przyjęta w Genewie dnia 25 czerwca 1990 r. 
(Dz. U. 2006, nr 194, poz.1433) 

tekst aktualny 

 3 M.P.96.19.231 ZARZĄDZENIE 
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 
z dnia 12 marca 1996 r. 
w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wy-

tekst aktualny 
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dzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w po-
mieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi 
(M.P. 1996, nr 19, poz. 231) 

 4 M.P.04.48.829 OBWIESZCZENIE 
MINISTRA INFRASTRUKTURY 
z dnia 5 listopada 2004 r. 
w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych państw członkowskich Unii Europej-
skiej upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykazu 
wytycznych do europejskich aprobat technicznych 
(M.P. 2004, nr 48, poz. 829) 

tekst aktualny 

 5 M.P.06.90.946 UCHWAŁA 
RADY MINISTRÓW Nr 233 
z dnia 29 grudnia 2006 r. 
w sprawie "Krajowego planu gospodarki odpadami 2010" 
(M.P. 2006, nr 90, poz. 946) 

tekst aktualny 

 6 Dz.U.09.27.162 OŚWIADCZENIE RZĄDOWE 
z dnia 23 marca 2007 r. 
w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej 
międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), 
sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. 
(Dz. U. z dnia 5 czerwca 2007 r.) 

zmiany:  
2010.04.16 zm. Dz.U.10.63.395 ogólne 

 7 M.P.09.50.735 KOMUNIKAT 
MINISTRA GOSPODARKI 
z dnia 29 lipca 2009 r. 
o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie programu wieloletniego pod 
nazwą "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032" 
(M.P. z dnia 7 sierpnia 2009 r.) 

tekst aktualny 

 8 M.P.09.57.780 OBWIESZCZENIE 
MINISTRA ŚRODOWISKA 
z dnia 18 sierpnia 2009 r. 
w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze składowiska na rok 2010 
(M.P. z dnia 8 września 2009 r.) 

tekst aktualny 

 9 Program 
Uchwała 122/2009 
Uchwała 39/2010 

"Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032" tekst aktualny 
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Inwentaryzacja fotograficzna. 

 

m. Komańcza 

 
Budynki Gminnej Spółdzielni (GS) 
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„Kuźnia” 

 

m. Czystograb 

 
 
 

m. Jawornik 
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m. Nowy Łupków 

 
 
 

m. Osławica 

 
 
 

m. Rzepedź 
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m. Smolnik 

 
 

 
 

m. Szczawne 
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m. Wisłok Wielki 
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