U C H W A Ł A Nr XIII/57/11
Rady Miejskiej w Babimoście
z dnia 30 września 2011 roku
w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Babimost na lata
2011 – 2032.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst
Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 14 ust. 6 oraz
art. 15 ust. 7a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r.
Nr 185 poz. 1243 z późniejszymi zmianami)
uchwala się, co następuje:

§1

Uchwala się „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Babimost na lata 2011 – 2032” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Babimostu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej
wiadomości poprzez rozplakatowanie na urzędowych tablicach ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Henryk Paciejewski
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1. Wprowadzenie.
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”.
Program ten utrzymuje cele przyjętego wcześniej przez Radę Ministrów Programu usuwania
azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski.
Program określa nowe zadania niezbędne do oczyszczenia kraju z azbestu w okresie 24 lat,
wynikające ze zmian gospodarczych i społecznych, jakie nastąpiły m.in. w związku ze
wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Naczelne zadania przewidziane do realizacji to:
 usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest;
 minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością
azbestu na terytorium kraju;
 likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.
Szacuje się, że na terenie kraju nadal znajduje się ok. 14,5 mln ton wyrobów zawierających
azbest (w latach 2003-2008 usunięto ok. 1 mln ton). Przyjmuje się, iż następujące ilości
odpadów zawierających azbest zostaną wycofane z użytkowania w kolejnych latach:
 w latach 2009–2012 około 28% odpadów (4 mln ton),
 w latach 2013–2022 około 35% odpadów (5,1 mln ton),
 w latach 2023–2032 około 37% odpadów (5,4 mln ton).
Program krajowy tworzy nowe możliwości, m.in.:
 składowanie odpadów azbestowych na składowiskach podziemnych,
 wdrażanie nowych technologii umożliwiających unicestwianie włókien azbestu,
 pozostawianie w ziemi – w dopuszczonych prawem przypadkach – wyrobów
azbestowych wycofanych z użytkowania.
Ponadto Program Oczyszczania Kraju z azbestu na lata 2009 – 2032 przewiduje:
 do 2012 r. przeprowadzenie pełnej i rzetelnej inwentaryzacji oraz ustalenie
rozmieszczenia terytorialnego azbestu i wyrobów zawierających azbest,
 utworzenie i uruchomienie elektronicznego Systemu Informacji Przestrzennej do
monitoringu usuwania wyrobów zawierających azbest,
 podjęcie prac legislacyjnych umożliwiających egzekwowanie obowiązków
nałożonych na podmioty fizyczne i prawne oraz zasilanie danymi elektronicznego
systemu monitorowania realizacji Programu,
 zwiększenie zaangażowania administracji samorządowej.
Celem realizacji nakreślonych zadań na szczeblu gminnym zasadnym jest opracowanie i
wdrożenie niniejszego dokumentu.
2. Cele i zadania gminnego Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest.
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Babimost na
lata 2011 - 2032 to dokument stanowiący podstawę wszelkich działań w problematyce
azbestowej. Cele jakie zakłada to:
 oszacowanie ilości azbestu i wyrobów azbestowych na terenie Gminy Babimost,
 przygotowanie harmonogramu działań w zakresie bezpiecznego usunięcia z terenu
Gminy wyrobów azbestowych,
 usunięcie wyrobów azbestowych poprzez dofinansowywanie tego rodzaju
przedsięwzięć z wykorzystaniem dostępnych środków finansowych,
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 edukację mieszkańców gminy o szkodliwości azbestu dla zdrowia człowieka,
 informowanie mieszkańców o obowiązkach w zakresie prawidłowego postępowania z
wyrobami zawierającymi azbest,
 rozpowszechnianie prawidłowych metod usuwania wyrobów zawierających azbest,
 mobilizowanie właścicieli posesji na terenie których występuje azbest do usunięcia
tych wyrobów zgodnie z przepisami prawa.
3. Obowiązki i pozwolenia w zakresie postępowania z wyrobami i odpadami
zawierającymi azbest ze wskazaniem na rolę i zadania gminy.
3.1. Obowiązki właścicieli, zarządców lub użytkowników w zakresie bezpiecznego
użytkowania obiektów i terenów z wyrobami zawierającymi azbest.
W zakresie bezpiecznego użytkowania azbestu i wyrobów zawierających azbest
właściciele, użytkownicy wieczyści i zarządcy budynków, budowli, instalacji lub urządzeń w
których znajduje się azbest lub wyroby zawierające azbest zobowiązani są do:
 dokonania przeglądu technicznego obiektów i urządzeń budowlanych lub instalacji
przemysłowych wraz z identyfikacją rodzaju azbestu oraz sporządzeniem tzw. oceny
stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest; w razie
zaistnienia potrzeby przy sporządzaniu ww. oceny właściciel posesji będzie mógł
skorzystać z pomocy urzędników odpowiedzialnych za realizację niniejszego
Programu; potrzebę skorzystania z takiej pomocy właściciel posesji, na której znajduje
się azbest lub wyroby azbestowe zobowiązany będzie zgłosić do Urzędu Miejskiego w
Babimoście - Ochrona Środowiska (telefon 068 351 3866),
 corocznego (do 31 stycznia ) przedłożenia wyników inwentaryzacji (jako informacji)
odpowiednio: w przypadku przedsiębiorcy – marszałkowi, a w przypadku osób
fizycznych nie będących przedsiębiorcami – burmistrzowi – wzory informacji o
wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania lub których
wykorzystywanie zostało zakończone udostępnione zostaną na stronie internetowej w
Biuletynie Informacji Publicznej,
 sporządzenia kontroli jakości powietrza obejmującej pomiar stężenia azbestu, a
wyniki uwzględniać przy dalszej eksploatacji azbestu lub przy jego usuwaniu; przy
czym opracowanie tego planu ciąży na właścicielach instalacji, budynku lub
urządzenia oraz na terenach, gdzie znajdują się wyroby zawierające azbest o gęstości
objętościowej mniejszej niż 1000kg/m3 , jeżeli zawierają krokidolit lub gdy wyroby
zawierające azbest znajdują się w zamkniętych pomieszczeniach.
Rola i zadania gminy:
 powiadomienie właścicieli, współwłaścicieli, wieczystych użytkowników lub
zarządców wspólnot o konieczności wypełnienia obowiązku złożenia informacji w
wyznaczonych terminach. Sposób i forma zawiadomienia:
-poprzez zamieszczenie stosownych ogłoszeń na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Miejskim,
-poprzez zamieszczenie ogłoszenia wraz ze stosownymi drukami na stronie
internetowej pod adresem: www.bip.babimost.pl
- poprzez zamieszczenie ogłoszeń na tablicach ogłoszeń w mieście Babimost i
sołectwach Gminy Babimost,
 zebranie składanych informacji w Urzędzie Miejskim w Babimoście - Ochrony
Środowiska i późniejsze ich wykorzystanie,
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 terminowe przekazanie do Marszałka Województwa Lubuskiego zbiorczych
informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu z wykorzystaniem
dostępnego narzędzia informatycznego www.bazaazbestowa.pl.
3.2. Obowiązki właścicieli, zarządców lub użytkowników w zakresie usuwania wyrobów
zawierających azbest.
 przeprowadzenie kontroli stanu wyrobów zawierających azbest w terminach
wynikających z oceny stanu tych wyrobów,
 podjęcie decyzji o konieczności usunięcia wyrobów zawierających azbest,
 zgłoszenie właściwemu organowi architektoniczno - budowlanemu prac polegających
na usuwaniu wyrobów zawierających azbest,
 opracowanie projektu technicznego usuwania lub wymiany wyrobów zawierających
azbest wraz z harmonogramem prac,
 dokonanie wyboru wykonawcy prac i zawarcie umowy, w której określone zostaną
obowiązki stron, także w zakresie odpowiedzialności za zabezpieczenie otoczenia
przed emisją azbestu w czasie wykonywania prac,
 poinformowanie użytkowników, pracowników, mieszkańców obiektu o planowanym
usuwaniu wyrobów zawierających azbest i sposobach zabezpieczenia środowiska i
zdrowia ludzi,
 uzyskanie pisemnego oświadczenia od wykonawcy prac o prawidłowości wykonania
prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych
przepisów technicznych i sanitarnych (przechowywanie przez 5 lat).
Rola i zadania gminy:
 czynności kontrolne w zakresie realizacji przepisów o ochronie środowiska.
Czynności kontrolne przeprowadzać będzie upoważniony pracownik Urzędu
Miejskiego w Babimoście – Inspektor ds. Ochrony Środowiska i Budownictwa przy
udziale Straży Miejskiej; z czynności kontrolnych sporządzany będzie protokół.
3.3. Obowiązki wytwórców odpadów zawierających azbest.
Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach wytwórcą
odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu
obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest
podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej. Na
wytwórcy odpadów ciążą obowiązki wynikające z przepisów i sposobu postępowania z
odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest.
Rola i zadania gminy:
 opiniowanie wniosków wytwórców odpadów.
3.4. Zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.
 Wytwórca odpadów zawierających azbest może zlecić wykonanie obowiązku
gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadów. Posiadacz odpadów może
przekazywać odpady wyłącznie podmiotom, które uzyskały zezwolenie właściwego
organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami
azbestowymi.
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 Zlecający usługę transportu odpadów jest zobowiązany wskazać prowadzącemu
działalność w zakresie transportu odpadów miejsce odbioru odpadów oraz posiadacza
odpadów, do którego należy dostarczyć odpady.
 Prowadzący działalność w zakresie transportu odpadów jest obowiązany dostarczyć je
do posiadacza odpadów, który został mu wskazany przez zlecającego usługę.
Prowadzenie działalności w zakresie zbierania oraz transportu odpadów wymaga
uzyskania zezwolenia wydawanego przez starostę w drodze decyzji.
 Prowadzący działalność wyłącznie w zakresie transportu odpadów prowadzi
ewidencję z zastosowaniem tylko karty przekazania odpadów i jest zobowiązany do
poświadczenia na niej wykonania tej usługi.
 Do transportu wyrobów i odpadów zawierających azbest stosuje się odpowiednie
przepisy o przewozie towarów niebezpiecznych.
Nadzór nad wykonywaniem obowiązków wymienionych powyżej spoczywa na
właściwych służbach administracji państwowej, które powinny wykonywać właściwe
czynności kontrolne. Do służb tych należą:
- Państwowa Inspekcja Pracy,
- Państwowa Inspekcja Sanitarna,
- Inspekcja Nadzoru Budowlanego,
- Inspekcja Ochrony Środowiska,
- Inspekcja Transportu Drogowego.
Rola i zadania gminy:
 Rola gminy sprowadzać się będzie do współpracy z tymi jednostkami.
4. Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Babimost.
W okresie od 2006-2010 roku Urząd Miejski w Babimoście - Ochrona Środowiska
przeprowadził rozpoznanie ilości azbestu i wyrobów zawierających azbest na podstawie
przekazanych danych przez osoby fizyczne (spis z natury) oraz współpracy między
jednostkami gminnymi.
W wyniku powyższego rozpoznania stwierdzono, co następuje:
 szacunkowa ilość odpadów zawierających azbest znajdujących się w sołectwie
Podmokle Małe wynosi 23.072m2,
 szacunkowa ilość odpadów zawierających azbest znajdujących się w sołectwie
Podmokle Wielkie wynosi 13.611m2,
 szacunkowa ilość odpadów zawierających azbest znajdujących się w sołectwie Laski
wynosi 7.170m2,
 szacunkowa ilość odpadów zawierających azbest znajdujących się w sołectwie
Kolesin wynosi 4.580m2,
 szacunkowa ilość odpadów zawierających azbest znajdujących się w sołectwie Nowe
Kramsko wynosi 34.828m2,
 szacunkowa ilość odpadów zawierających azbest znajdujących się w sołectwie Stare
Kramsko wynosi 9.272m2,
 szacunkowa ilość odpadów zawierających azbest znajdujących się w mieście
Babimost wynosi 28.523m2,
 ilość rur i złączy azbestowo-cementowych – 2,00km.
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Wyroby zawierające azbest występujące na terenie Gminy Babimost to głównie płyty płaskie
azbestowo-cementowe występujące w formie pokryć dachowych na budynkach mieszkalnych
lub budynkach zabudowy gospodarczej.
Biorąc pod uwagę powyższe ilości i następujące dane:
- średnia grubość płyty – 6mm
- średnia gęstość azbestu – 2,8 Mg/m3
wyliczono, że szacunkowa całkowita masa odpadów azbestowych znajdująca się na obszarze
Gminy Babimost wynosi: 2.033,75 Mg.
5. Harmonogram realizacji Programu.
Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Babimost na lata 2011 – 2032 będzie procesem długofalowym, ograniczonym
możliwościami finansowymi zarówno samorządu jak i mieszkańców.
5.1. Ustalenie krótkoterminowego planu działań.
Harmonogram działań przedstawiono w tabeli nr 1.
Tabela nr 1. Harmonogram działań krótkoterminowych.

L.p.

Rodzaj działania

Termin realizacji

1

Opracowanie na stronie internetowej urzędu
zakładki tematycznej dotyczącej azbestu
Przeprowadzenie na terenie Gminy szczegółowej
inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających
azbest
Określenie
ilości
wyrobów
azbestowych
koniecznych
do usunięcia przy uwzględnieniu
stopnia pilności wynikającego z oceny i możliwości
bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających
azbest
Opracowanie
(na
podstawie
wyników
z
przeprowadzonej inwentaryzacji) mapy zagrożeń
działania azbestu z zaznaczeniem lokalizacji jego
występowania

Do 31 sierpnia
2011r.
Do
31
października
2011r.
Do 30 listopada
2011r.

2

3

4

Do 31
2011r.

grudnia

5.2. Ustalenie długoterminowego planu działań.
Harmonogram działań przedstawiono w tabeli nr 2.
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Tabela nr 2. Harmonogram działań długoterminowych.

L.p.

Rodzaj działania

1

Działalność informacyjno-edukacyjna (prasa,
ulotki, szkolenia)
Ustalanie corocznej wielkości środków w
budżecie gminy na realizację Programu
Założenie i prowadzenie rejestru wniosków o
dofinansowanie

2
3

4

5

6

Termin realizacji

Cały okres realizacji
Programu
Cały okres realizacji
Programu
Od 1 listopada 2011r.
przez
cały
okres
realizacji Programu
Realizacja wniosków o dofinansowanie Od 1 stycznia 2012r.
zgodnie z kolejnością zgłoszeń
przez
cały
okres
realizacji Programu
Realizacja
założeń
Programu
przy Od 1 stycznia 2012r.
wykorzystaniu przeznaczonych na ten cel przez
cały
okres
środków
realizacji Programu
Sprawozdawczość z realizacji Programu
W terminie do 31 marca
następującego po dwóch
latach
objętych
sprawozdaniem

6. Działania edukacyjno-informacyjne.
W czasie obowiązywania niniejszego Programu prowadzone będą działania
edukacyjno-informacyjne, których celem będzie poinformowanie mieszkańców Gminy
Babimost o szkodliwości azbestu, sposobach postępowania z materiałami zawierającymi
azbest, obowiązkach właścicieli nieruchomości, na której znajduje się azbest oraz o
aktualnych źródłach finansowania działań zmierzających do usunięcia materiałów
zawierających azbest.
Działania edukacyjne polegać będą w szczególności na:
 działalności informacyjnej bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Babimoście - Ochrona
Środowiska (biuro nr 5)
 działalności informacyjno-edukacyjnej drogą internetową:
- utworzona zostanie zakładka tematyczna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, w
której znaleźć będzie można m.in. informacje dotyczące:
- charakterystyki azbestu i wyrobów zawierających azbest,
- klasyfikacji wyrobów zawierających azbest,
- zastosowania wyrobów azbestowych w budownictwie mieszkaniowym,
- zastosowania wyrobów azbestowych w ciepłownictwie,
- wpływu azbestu na zdrowie człowieka,
- obowiązujące akty prawne dotyczące azbestu i obowiązków postępowania z wyrobami
zawierającymi azbest;
- informacje o zagrożeniach powodowanych przez wyroby azbestowe;
- wzory pism i dokumentów dotyczących azbestu;
- aktualny wykaz firm prowadzących działalność w zakresie usuwania i
zagospodarowywania azbestu i wyrobów zawierających azbest;
- wykaz składowisk odpadów niebezpiecznych na terenie województwa lubuskiego, na
których mogą być składowane odpady zawierające azbest,
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 działalności informacyjno-edukacyjnej w formie wydawniczej (wydawanie ulotek,
plakatów oraz publikowanie artykułów w Biuletynie Informacyjnym Urzędu Miejskiego
w Babimoście;
 działalności szkoleniowej i konkursowej adresowanej przede wszystkim do dzieci i
młodzieży placówek oświatowych na terenie Gminy Babimost,
 współpraca z mediami w celu propagowania odpowiednich inicjatyw społecznych oraz
rozpowszechniania informacji dotyczących zagrożeń powodowanych przez azbest;
 współpraca z organizacjami społecznymi wspierającymi realizację zadań z zakresu
oczyszczania kraju z azbestu;
 uwzględnienie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w gminnym planie
gospodarki odpadami.
7. Źródła finansowania usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.
W województwie lubuskim w zakresie inwestycji związanych z gospodarką odpadami
wyróżniamy następujące formy finansowania:
 środki własne,
 dofinansowania i pożyczki udzielane na zasadach preferencyjnego oprocentowania
oraz dopłat do odsetek od kredytów bankowych udzielanych przez Bank Ochrony
Środowiska udzielane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej,
 dofinansowania i kredyty preferencyjne z dopłatami do oprocentowania
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielane przez
Bank Ochrony Środowiska,
 pomoc finansowa udzielana poprzez fundacje i unijne programy pomocowe,
 kredyty i pożyczki udzielane przez banki komercyjne,
 dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu Gminy Babimost.
7.1. Instrumenty oferowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
Przedmiotem dofinansowania jest wymiana powierzchni dachowych lub elewacyjnych
wykonanych z materiałów zawierających azbest w obiektach budowlanych. Beneficjentami
wsparcia mogą być:
- osoby fizyczne,
- osoby prawne,
- wspólnoty mieszkaniowe,
- inne jednostki organizacyjne, którym przepisy prawne umożliwiają nabywanie praw oraz
zaciąganie zobowiązań we własnym imieniu.
W ramach zadań dofinansowane są koszty związane z demontażem, transportem oraz
unieszkodliwianiem odpadów azbestowych.
Dofinansowanie udzielane jest pod warunkiem prowadzenia prac zgodnie z
wymogami prawa na podstawie umowy cywilnoprawnej określającej warunki udzielenia
dotacji celowej na dofinansowanie.
Szczegóły związane z uzyskaniem wsparcia (wielkość dofinansowania, termin
złożenia wniosku, forma wniosku oraz wykaz wymaganych dokumentów stanowiących
załączniki do wniosku) uzyskuje się w siedzibie Funduszu:
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Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
I Gospodarki Wodnej
ul. Kożuchowska 4
65-364 Zielona Góra
tel. (0-68) 328 86 00, faks (0-68) 328 86 01
e-mail: sekretariat @ wfosigw.zgora.pl
lub na stronie internetowej www.wfosigw.zgora.pl.
7.2. Instrumenty oferowane przez Bank Ochrony Środowiska (BOŚ).
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o udostępnioną formę wsparcia są:
- osoby fizyczne,
- osoby prawne,
- inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym przepisy prawne
umożliwiają nabywanie praw oraz zaciąganie zobowiązań we własnym imieniu (np.
wspólnoty mieszkaniowe),
- właściciele nieruchomości lub podmioty dysponujące innym prawem władania
nieruchomością.
Przedmiotem kredytowania objęte są zadania polegające na wymianie powierzchni
dachowych lub elewacyjnych wykonanych z materiałów zawierających azbest w obiektach
budowlanych (koszty demontażu, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów azbestowych).
Aktualnie obowiązujący wzór wniosku wraz z wykazem niezbędnych dokumentów
znajdują się w oddziale Banku. Natomiast wszelkich niezbędnych informacji udziela Główny
Ekolog Oddziału.
Oddziały Banku Ochrony Środowiska:
Oddział Operacyjny BOŚ w Zielonej Górze
ul. Westerplatte 50a
65-001 Zielona Góra
tel. (0-68) 324 36 54, faks (0-68) 324 51 95
Oddział Operacyjny BOŚ w Gorzowie Wlkp.
ul. Sikorskiego 140A
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (0-95) 733 67 50, faks (0-95) 733 67 55
7.3. Instrumenty oferowane przez Lubuski Regionalny Program Operacyjny.
W ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 nie
ma możliwości sfinansowania inwestycji związanych z bezpiecznym usuwaniem azbestu.
7.4. Dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu Gminy Babimost.
Likwidacja z dniem 1 stycznia 2010r. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej sprawiła, że obecnie zadania ekologiczne są finansowane wprost z
budżetu jednostki samorządowej. Propozycja finansowania działań związanych z usuwaniem
azbestu i wyrobów zawierających azbest na obszarze Gminy Babimost została zawarta w
punkcie 9 niniejszego Programu
.
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8. Przewidywany całkowity koszt usunięcia wyrobów zawierających azbest z terenu
gminy Babimost.
W programie założono, że usuwanie wyrobów zawierających azbest będzie się odbywać
ze wsparciem finansowym Gminy w latach 2012–2032. W zależności od poniższej analizy
finansowej, wsparcie dotyczyć może sfinansowania kosztów: usunięcia (demontażu),
zabezpieczenia, transportu i utylizacji wyrobów. Dofinansowanie odbywać się będzie poprzez
udzielanie dotacji celowych z budżetu gminy lub powiatu oraz Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dla oszacowania prawdopodobnych kosztów
przedsięwzięcia, przyjęto że szacunkowy średni koszt jednego metra kwadratowego
usuwanych i unieszkodliwianych płyt falistych (eternitu) wyniesie 18 zł/m2 (netto).
Przy ustalaniu kosztów oparto się na informacjach pochodzących od firm świadczących
usługi w zakresie demontażu pokryć dachowych i transportu odpadów azbestowych,
działających na terenie powiatu zielonogórskiego. Na terenie gminy Babimost
zinwentaryzowano 121.056 m2 płyt azbestowo cementowych falistych. Realizacja programu
potrwa do 2032 roku, tj. 20 lat. Oznaczałoby to, że rocznie usuwanych powinno być średnio
6.052,80 m2 pokryć dachowych. Zakładając, że realizacja programu potrwa 20 lat, a rocznie
usuwanych będzie ok. 6.052,80 m2 pokryć dachowych, średni roczny koszt realizacji
programu wyniesie:
6.052,80 m2 x 18 zł = 108.950,40zł (netto) – 134.008,99zł brutto
Na realizację programu w ciągu 20 lat potrzeba 2.680.179,80zł brutto. Ze względu na dość
dużą skalę występowania wyrobów azbestowych na terenie gminy, władze muszą uwzględnić
problem dofinansowania usuwania azbestu w budżecie gminy, by zgodnie z „Programem
Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032” do 31 grudnia 2032 r. całkowicie usunąć
azbest z obszaru Polski.
O kolejności usuwania wyrobów azbestowych powinny decydować wyniki stanu
technicznego pokrycia dachowego.
Koszty usunięcia wyrobów zawierających azbest typu rury i złącza azbestowe zostaną
uszczegółowione w regulaminie finansowania prac związanych z usuwaniem materiałów
zawierających azbest z terenu Gminy Babimost.
9. Warianty finansowania programu.
Wariant 1.
Wariant 1 zakłada, że wszystkie koszty związane z demontażem, transportem i
utylizacją odpadów zawierających azbest poniosą właściciele nieruchomości.
6.052,80 m2 x 18 zł/m2 = 108.950,40zł netto - 134.008,99zł brutto
Przykładowo właściciel nieruchomości posiadający 100 m2 pokrycia dachowego musi
ponieść następujące koszty:
100 m2 x 18 zł/m2 = 1800zł netto - 2.214,00zł brutto
Dodatkowo właściciel nieruchomości musi pokryć koszty związane z zamontowaniem
nowego pokrycia dachowego.
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Należy podkreślić, że firmy prowadzące roboty demontażowe, transport i utylizację
odpadów zawierających azbest, zgodnie z przepisami prawa, powinny posiadać odpowiednie
pozwolenia na powadzenie tego typu prac. Mieszkańcy chcący usunąć odpady azbestowe
mogą wybrać firmę, posiadającą zezwolenie na wykonywanie ww. prac.
Wariant 2.
Wariant 2 zakłada, że od 2012r. samorząd przeznaczy na dofinansowanie z dotacji
celowej do usuwania azbestu kwotę w wysokości ok. 67.000zł brutto
W tym przypadku na ww. zadanie w latach 2012-2032 należałoby zabezpieczyć kwotę
1.340.000,00zł netto co stanowi ok. 50 % kosztów usuwania azbestu z zabudowań osób
fizycznych.
Przykładowo właściciel nieruchomości posiadający 100 m2 pokrycia dachowego musi
ponieść następujące koszty:
100 m2 x 18 zł/m2 = 1800zł – 50% = 900zł netto - 1.107,00zł brutto
Właściciele nieruchomości zobowiązani są jednak do pokrycia dodatkowych kosztów
związanych z zakupem i założeniem nowego pokrycia dachowego.
Refundacja kosztów nastąpi po przedłożeniu odpowiednich dokumentów, tj. faktury za
wykonaną usługę, dokumentu potwierdzającego zgłoszenie robót lub uzyskanie pozwolenia
na budowę/rozbiórkę od Starosty Zielonogórskiego, karty przekazania odpadu oraz protokołu
zdawczo-odbiorczego potwierdzającego realizację zadania (sporządzonego przez pracownika
Urzędu Miejskiego w Babimoście).
Wariant 3.
Wariant 3 zakłada refundację kosztów związanych z usuwaniem wyrobów
zawierających azbest przez samorząd w 85%. Należałoby wtedy rocznie zabezpieczyć kwotę
w wysokości 113.907,64zł brutto.
Pozostałe koszty 15% można finansować w dwojaki sposób:
1) Właściciele nieruchomości byliby zobowiązani do pokrycia w całości 15% kosztów
związanych
z demontażem, transportem i utylizacją ,
2) Na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości
i samorządem gminnym, 15% kosztów związanych z demontażem, transportem i utylizacją zostanie sfinansowane w wysokości 50% przez każdą ze stron.
Właściciele nieruchomości zobowiązani są dodatkowo do pokrycia wszystkich kosztów
związanych z zakupem i założeniem nowego pokrycia dachowego.
Refundacja kosztów nastąpi po przedłożeniu odpowiednich dokumentów, tj. faktury za
wykonaną usługę, dokumentu potwierdzającego zgłoszenie robót lub uzyskanie pozwolenia
na budowę/rozbiórkę od Starosty Zielonogórskiego, karty przekazania odpadu oraz protokołu
zdawczo-odbiorczego potwierdzającego realizację zadania (sporządzonego przez pracownika
Urzędu Miejskiego w Babimoście).

13

Wariant 4.
Wariant 4 zakłada refundację kosztów związanych z usuwaniem wyrobów
zawierających azbest przez samorząd w 100%. Należałoby wtedy rocznie zabezpieczyć kwotę
w wysokości 134.008,99zł. Właściciele nieruchomości byliby zobowiązani jedynie do
pokrycia dodatkowych kosztów związanych z zakupem i założeniem nowego pokrycia
dachowego.
Refundacja kosztów nastąpi po przedłożeniu odpowiednich dokumentów, tj. faktury za
wykonaną usługę, dokumentu potwierdzającego zgłoszenie robót lub uzyskanie pozwolenia
na budowę/rozbiórkę od Starosty Zielonogórskiego, karty przekazania odpadu oraz protokołu
zdawczo-odbiorczego potwierdzającego realizację zadania (sporządzonego przez pracownika
Urzędu Miejskiego w Babimoście).
Procedura postępowania przy staraniu się o refundację kosztów związanych z usunięciem
wyrobów zawierających azbest poprzez dotacje celowe powinna przebiegać następująco:
 Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami, składają wniosek o dofinansowanie kosztów
związanych z demontażem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest do
Burmistrza Babimostu. Wniosek musi być złożony przed rozpoczęciem prac polegających na
demontażu wyrobów zawierających azbest, co umożliwi pracownikowi Urzędu Miejskiego
weryfikację wniosku, w tym ilości wyrobów do usunięcia.
 Po merytorycznej weryfikacji wniosku, w ramach środków przeznaczonych na realizację
Programu, pochodzących z dotacji celowych, wnioskodawca otrzyma pismo informujące o
akceptacji wniosku.
 Wnioski rozpatrywane będą wg kolejności składania, do momentu wyczerpania środków
finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku, jeśli wnioskodawca złoży wniosek, a
środki przeznaczone na ten cel w danym roku zostaną wyczerpane, wniosek ten przechodzi na
rok następny.
 Po akceptacji wniosku wnioskodawca może wybrać firmę wykonującą usługę, która
posiada odpowiednie zezwolenia na prowadzenie tego typu prac na terenie powiatu
zielonogórskiego.
 Refundacja kosztów nastąpi po przedłożeniu odpowiednich dokumentów, tj. faktury za
wykonaną usługę, dokumentu potwierdzającego zgłoszenie robót lub uzyskanie pozwolenia
na budowę/rozbiórkę od Starosty Zielonogórskiego, karty przekazania odpadu oraz protokołu
zdawczo-odbiorczego potwierdzającego realizację zadania (sporządzonego przez pracownika
Urzędu Miejskiego w Babimoście).
W przypadku usuwania azbestu z obiektów znajdujących się w posiadaniu innym niż osób
fizycznych, w chwili obecnej ciężar finansowy realizacji powyższego zadania spoczywa
wyłącznie na ich właścicielach/zarządcach. Podmioty te mogą się jednak starać o
dofinansowanie usuwania wyrobów azbestowych z różnych wymienionych w poprzednim
rozdziale funduszy. Podstawą otrzymania takiego dofinansowania jest stworzenie
odpowiedniego projektu. Właściciele/Zarządcy mogą także otrzymać kredyty, pożyczki i
leasing z banków komercyjnych.
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Bez względu na przyjęty wariant beneficjentami dofinansowania będą właściciele,
współwłaściciele, wieczyści użytkownicy lub wspólnoty mieszkaniowe, którzy złożą do
Gminy Babimost wniosek o dofinansowanie.
Wnioski o dofinansowanie będą realizowane według kolejności wpływu do wysokości
kwoty zabezpieczonej w budżecie gminy Babimost na dany rok kalendarzowy, przy czym
kluczowe znaczenie będzie miał stopień pilności wg oceny stanu i możliwości bezpiecznego
użytkowania wyrobów zawierających azbest i będzie rozłożone w latach 2012-2032 w
następującej kolejności:
a) lata 2012-2015 o dofinansowanie ubiegać się mogą właściciele obiektów na których
znajduje się azbest o I stopniu pilności,
b) lata 2016-2022 o dofinansowanie ubiegać się mogą właściciele obiektów na których
znajduje się azbest o II stopniu pilności,
c) lata 2023-2032 o dofinansowanie ubiegać się mogą właściciele obiektów na których
znajduje się azbest o III stopniu pilności.
Szczegółowy tryb postępowania w sprawie udzielenia dofinansowania, jego wielkość
oraz sposób rozliczenia określone zostaną w stosownej, odrębnej uchwale podjętej przez Radę
Miejską w Babimoście. Uchwała ta zostanie podjęta po przeprowadzeniu szczegółowej
inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest (patrz tabela nr 1 pkt 2).
10. Korzyści wynikające z realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Babimost na lata 2011 – 2032”.
Realizacja Programu przyniesie korzyści w sferze ochrony środowiska. Wpłynie
również na poprawę warunków życia i zdrowia mieszkańców. Zostanie bowiem
zlikwidowane potencjalne zagrożenie dla zdrowia mieszkańców.
10.1. Korzyści społeczne.
Najistotniejsze korzyści społeczne wynikające z realizacji Programu:
 wzrost świadomości ekologicznej,
 ograniczenie emisji substancji niebezpiecznych i tym samym poprawa warunków
zdrowotnych mieszkańców,
 poprawa wyglądu zewnętrznego budynków.
10.2. Korzyści ekologiczne.
Podstawowymi korzyściami ekonomicznymi wynikającymi z realizacji Programu są:
 sukcesywne oczyszczenie Gminy z azbestu,
 prawidłowe i zgodne z prawem usunięcie
niebezpiecznych zawierających azbest.

i

zagospodarowanie

odpadów
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10.3. Korzyści ekonomiczne.
Korzyści ekonomiczne wynikające z realizacji Programu:





poprawa stanu technicznego budynków,
wzrost wartości nieruchomości oczyszczonej z azbestu,
wzrost inwestycji,
wspieranie działalności gospodarczej związanej z usuwaniem wyrobów zawierających
azbest,
 wspieranie zastosowania nowych materiałów budowlanych.
11. Podsumowanie.
Realizacja Programu mimo, że będzie procesem kosztownym i długofalowym pozwoli na
oczyszczenie Gminy z azbestu w sposób przewidziany prawem z zachowaniem
bezpieczeństwa dla zdrowia ludzi i środowiska.
Jednocześnie ustalenia Programu będą pomocne w ocenie kosztów finansowych operacji
polegającej na usuwaniu azbestu i prawidłową ocenę wysokości środków
przewidywanych w budżecie gminnym do wykorzystania w poszczególnych latach
obowiązywania programu.
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