
                Gmina Zielonki  Utylizacja wyrobów azbestowych 

       Informacje o gminie - 2013 

• Zameldowani na dzień 31.08.2013  19.142 osób 

• Zamieszkali wg deklaracji odpadowych 21.213 osób 

• Liczba zameldowanych w 2002 roku 13.639 osób 

• Wydatki budżetu na 2013 rok 60.299.235 zł 

• Długość sieci wodociągowej 160 km 

• Długość sieci kanalizacyjnej 165 km, 

     i  30 przepompowni 

• Długość dróg którymi zarządzamy 241 km 

• Wydatki na oświatę 20.875.892  zł – 35 % 

• Wydatki na inwestycje 14.657.674  zł  tym z UE 4.673.311 zł 



                Gmina Zielonki  Utylizacja wyrobów azbestowych 

            Polityka gminy 2000 - 2013 

• W roku 2002 rozpoczęto usuwanie azbestu z terenu gminy 
Zielonki przystępując do powiatowego programu EKODACH, 
który realizowany był w latach 2002 – 2009. 

• W roku 2005 Uchwałą Rady Gminy Zielonki przyjęty został 
Plan Gospodarki Odpadami Gminy Zielonki na lata 2004-
2014, w którym przyjęto pierwsze założenia dotyczące 
oczyszczania gminy z wyrobów zawierających azbest.    

 Następnie w roku 2011 Uchwałą Rady Gminy Zielonki 
przyjęty został Gminny Program usuwania wyrobów 
zawierających azbest z terenu gminy Zielonki wraz z 
inwentaryzacją. 
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            Polityka gminy 2000 - 2013 

• Celem opracowania programu usuwania wyrobów 
zawierających azbest było wskazanie optymalnej 
drogi postępowania w zakresie gospodarki 
odpadami niebezpiecznymi, jakimi jest azbest. 

• W oparciu o wyniki analiz stanu istniejącego i  
prognozowanych zmian, opracowano program 
działań i wytyczono cele oraz zadania strategiczne. 

• Realizacja tych działań umożliwia spełnienie 
obowiązujących wymogów prawnych oraz poprawę 
jakości środowiska na terenie gminy. 
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             Program EKODACH 2002 - 2009 

• W latach 2002 -2009  w gminie Zielonki, był 
realizowany program EKODACH, który odbywał się 
przy współpracy z Powiatem Krakowskim.  

• Dzięki środkom finansowym uzyskiwano 
dofinansowanie w wysokości 50% z budżetu 
powiatu i 50% środki finansowe budżetu gminy.   

• Na mocy porozumienia zawartego ze Starostą 
Powiatu Krakowskiego gmina realizowała odbiór 
zdemontowanego azbestu oraz odbiór gruzu 
azbestowego z terenu Gminy Zielonki. 
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  Realizacja programu EKODACH 2000 - 2009 

• Dzięki programowi zebrano i unieszkodliwiono 718 
Mg odpadów azbestowych pochodzących z wymiany 
pokryć dachowych z 283 nieruchomości. Łączny 
koszt odbioru i utylizacji odpadów zawierających 
azbest w latach 2002 -2009 wyniósł 270 418 zł. 
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         Realizacja zbiórki 2010 -2011 

W LATACH 2010 - 2011 REALIZACJA USUWANIA ODPADÓW 
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST  ODBYWAŁA SIĘ W RAMACH ŚRODKÓW 
WŁASNYCH GMINY 

• W 2010 roku Powiat Krakowski zaprzestał współfinansować realizację 
programu Ekodach. 

• W związku z wpływającymi wnioskami mieszkańców, gmina 
zdecydowała się kontynuować zbiórkę  bezpośrednio z budżetu 
gminy.  

Lp. Rezultaty 2010 2011 Razem 

1. Ilość zebranych odpadów (w Mg) 55,30 66,40 121,7 

2. Ilość posesji 31 22 53 

3. Poniesione koszty (zł) 18 857 20 617 39 474 
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           Gminny program do 2030 roku 

• W roku 2010 roku gmina złożyła wniosek i otrzymała 
dofinansowanie z Ministerstwa Gospodarki w wysokości 15.000 
zł na opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających 
azbest z terenu gminy Zielonki wraz z inwentaryzacją. Wkład 
gminy 3.800 zł. 

• Gminny Program został przygotowany i przyjęty w dniu 27 
stycznia 2011 roku Uchwałą Rady z inwentaryzacją. 

• Główne elementy programu to planowany harmonogram 
utylizacji odpadów zawierających azbest do 2030 roku i pełna 
inwentaryzacja obiektów. 

• Dzięki opracowaniu zostały zinwentaryzowane 515 obiekty 
budowlane, gdzie jeszcze występują wyroby azbestowe o 
szacunkowej wielkości 704,65 Mg 
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Program Szwajcarski 2011 - 2015 

• Wspólnie z gminą Szczucin i 40 partnerami samorządowymi z 
woj. Małopolskiego i Małopolską Agencją Energii i Środowiska 
Sp. z o.o. podpisaliśmy porozumienie o wspólnym wniosku 
aplikacyjnym i wspólnej realizacji dużego programu pn 
„DEMONTAŻ I BEZPIECZNE SKŁADOWANIE WYROBÓW 
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z OBSZARU WOJEWÓDZTWA 
MAŁOPOLSKIEGO” w ramach szwajcarsko-polskiego programu 
współpracy. 

• Instytucją Realizującą Projekt jest gmina Szczucin, a gmina 
Zielonki – jednym z partnerów projektu. 

• Przygotowania do realizacji zadania trwały w okresie 2011 – 
2012, a realizacja demontażu na obiektach i odbiór wyrobów 
azbestowych został rozpoczęty w maju 2013 roku 
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                   Program Szwajcarski 2011 - 2016 

Udział gminy Zielonki w całym programie 

Zakładane efekty w gminie Zielonki 

 

 

• Wkład finansowy programu - 614.951 zł 

• Udział gminy Zielonki (15%) - 92.243 zł 

• Ilość posesji objętych odbiorem ok. 230 

     Okres realizacji 2012 – 2016 
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  Program Szwajcarski 2011 - 2016 

Stan realizacji programu wrzesień 2013 

. 
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  Program Szwajcarski 2011 - 2016 

Dotychczasowe koszt realizacji Programu demontażu i 
odbioru wyrobów zawierających azbest na terenie 
gminy Zielonki wyniosły: 

z dotacji – 118 552,83 zł 

wkład własny – 20 921,10 zł 

Suma – 139 473,93 zł 

Ponadto pozostaje do odbioru 27 posesji, które 
zostaną obsłużone w miesiącu wrześniu/październiku  
br. tj. ok. 50 Mg azbestu. 
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           Wybrane zdjęcia 

 

. 
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  Promocja i programy edukacyjne 

• Również dzięki środkom finansowym uzyskanym w projekcie w dniu 17 
czerwca br. w Zespole Szkół w Zielonkach została przeprowadzona 
edukacja dzieci z zakresu szkodliwości wyrobów zawierających azbest. 

•  Również zostały wydrukowane ulotki informacyjne, a także książeczki 
dla dzieci wraz z grą planszową. 
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            Podsumowanie 2002 - 2013 

PODSUMOWANIE 

 

Dzięki różnego rodzaju pomocy finansowej uzyskanej 
przez gminę Zielonki począwszy od roku 2002 do 

chwili obecnej udało się unieszkodliwić następujące 
ilości odpadów niebezpiecznych zawierających 

azbest: 

995,88 ton odpadów 

z 407 posesji 
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  Podsumowanie 2002 - 2013 

 

Dziękuję za uwagę 
Bogusław Król  

Wójt Gminy Zielonki 

Kontakty: 

  www.zielonki.pl, tel.(12) 285-08-50 

  zielonki@ug.pl 

  Boguslaw.Krol@zielonki.pl 
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