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• 2009 rok – podjęcie przez Radę Gminy Dębno uchwały                          

w sprawie współdziałania Gminy ze Starostą Brzeskim                          
w zakresie unieszkodliwiania odpadów zawierających 
azbest  



Uchwała nr II/205/2009 z 28 kwietnia 2009  

• Główne założenia uchwały: 
- gmina i powiat współfinansują swoim mieszkańcom koszty                         
z legalnym usuwaniem i utylizacją wyrobów zawierających 
azbest, 

-    wykonawcę usługi wybiera wójt gminy, 

- podstawą udzielenia pomocy jest umowa wójta                                    
z wykonawcą usługi, 

- przyznanie pomocy następuje na wniosek zainteresowanych 
mieszkańców      



Jak to działa? 
 Postępowanie krok po kroku: 

1. Zainteresowany mieszkaniec w urzędzie gminy zgłasza chęć legalnego pozbycia 
        się wyrobów zawierających azbest.  
2. Urzędnik zapisuje podstawowe dane w postaci danych personalnych, adresu 

posesji/działki, z której azbest ma być zabrany, rodzaju azbestu oraz informuje                      
o warunkach udzielenia pomocy finansowej. 

3. Urzędnik informuje również o warunkach postępowania z samym azbestem.  
4. W budżecie gminy co roku zapisywana jest suma pieniężna przeznaczona na to 

zadanie. 
5. Rada Powiatu podejmuje uchwałę o przyznaniu dotacji celowych dla gmin na 

realizację przedmiotowego zadania. 
6. Podpisanie umowy między wójtem a starostą. 
7. Można przystąpić do wybrania wykonawcy umowy w trybie ustawy                                             

o zamówieniach publicznych.     
    

 
 



8. Po dokonaniu wykonawcy usługi następuje podpisanie umowy i 
przystąpienie przedsiębiorcy do realizacji umowy. 

9. Wykonawca zabiera wyroby azbestowe z posesji, wystawia mieszkańcowi 
fakturę opiewającą na 25 % wartości usługi oraz wystawia kartę przekazania 
azbestu.  

10. Po zakończeniu umowy, wykonawca usługi otrzymuje zapłatę ze strony 
urzędu, a gminie przekazuje Kartę Przekazania Odpadu.  

11. Ostatnim elementem usługi jest sprawozdanie z realizacji zadania, które 
staroście przedkłada wójt.  

Ważne aby mieszkaniec miał zabezpieczony  
azbest. Wykonawca usługi prosi też o dogodny 
dojazd do materiałów!   



Zainteresowanie mieszkańców 
 

  

Podstawowa zasada                    -        minimum formalności 



Zainteresowanie mieszkańców 

• 2009 – 40 mieszkańców, 

• 2010 – 31 mieszkańców, 

• 2011 – 39 mieszkańców, 

• 2012 – 23 mieszkańców, 

• 2013 – 29 mieszkańców.  

 

• Łącznie = 162   



Troszkę statystyki  

• Rok 2009  
Z usługi korzysta 40 gospodarstw domowych. Usunięto 69,379 
Mg wyrobów azbestowych. Łączna suma poniesionych kosztów 
wynosi 24 497,74 zł.  

Wykonawcą usługi była Jednostka Ratownictwa Chemicznego                   
w Tarnowie ul. Kwiatkowskiego 8. 

Kwota współfinansowania wyniosła 50 %.   



Statystyka c.d. 

• Rok 2010 
31 gospodarstw domowych skorzystało z usługi.  

Usunięto 56,340 Mg wyrobów zawierających azbest.  

Odpady przekazano Jednostce Ratownictwa Chemicznego w 
Tarnowie. 

Wykonawcą usługi była Firma Remontowo-Budowlana „RAGAR” 
z Krakowa. 

 

Koszt współfinansowania wyniósł 75 %  

 



Statystyka c.d. 

• Rok 2011 
39 gospodarstw domowych skorzystało z dotacji. 

79,080 Mg wyrobów zawierających azbest zutylizowano. 

18 920,08 zł wyniósł łączny koszt unieszkodliwienia odpadów 
zawierających azbest. 

75 % wyniósł procentowy udział dotacji. 

Firma Remontowo-Budowlana „RAGAR” z Krakowa wykonawcą 
usługi.   

 



Statystyka c.d 

• Rok 2012  
23 gospodarstwa domowe skorzystały z dotacji. 

53,780 Mg zutylizowano azbestu. 

15 208,07 zł wyniósł łączny koszt usługi. 

Wykonawcą usługi ponownie F.H.U. „RAGAR” z Krakowa  

Wyroby azbestowe przekazane dla Spółki „Środowisko i 
Innowacje” Dobrów 8, 28-142 Tuczępy 

 

75 % - dofinansowanie  

258,579 Mg wyrobów zawierających azbest zutylizowano                                        
w latach 2009-2012 

 



Obecnie w 2013 r. mamy 28 wniosków o unieszkodliwienie azbestu. 
11 350 zł kwota zapisana w budżecie na rok 2013.  
Po przyjęciu w dniu 12.09.2013 r. stosownej uchwały o udzieleniu 
dotacji gminie Dębno nastąpi podpisanie umowy i wybranie  
Wykonawcy. 
   



W maju i czerwcu 2013 r. umowy dotyczące transportu i utylizacji  
wyrobów zawierających azbest, faktury, a także umowy                                
o współpracy Gminy Dębno ze Starostwem  Powiatowym                         
w Brzesku były kontrolowane przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową w Krakowie.  
Uchybień nie stwierdzono.   



Jakie widzimy problemy 
-     Mieszkańcy czasami wycofują swoje zgłoszenia. Najczęściej 
tłumaczą to brakiem pieniędzy na nowe pokrycia dachowe. 
-    Materiały zawierające azbest często są nieprawidłowo 
składowane. Wykonawcy usługi żalą się, iż nie mogą swobodnie 
dojechać lub dojść do materiałów. 
-     Sporadycznie występuje podrzucanie azbestu na cudze 
działki.  
- Często występuje nieprawidłowe ściąganie z dachów pokryć 

azbestowych.   
- Robotnicy wykonujący ściąganie azbestu bagatelizują 

zagrożenie, nie stosują kombinezonów i masek. 
  



Jak widzimy przyszłość 

• Jak tylko sytuacja budżetowa ulegnie poprawie chcemy 
zwiększyć środki finansowe na realizację zadań 
związanych z utylizacją azbestu. 

• Istnieje potrzeba zwiększenia świadomości społecznej                      
o zagrożeniach jakie niosą ze sobą wyroby azbestowe. 

• Konieczne jest znalezienie środków na wykonanie 
kompleksowej inwentaryzacji na terenie całej gminy. 

• Nie wykluczamy współpracy na poziomie związku 
międzygminnego jeżeli poczujemy, iż do 2032 r. możemy 
nie zrealizować programu.   

   


