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UCHWAŁA NR RG-XXXIX/319/09
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY
z dnia 25 listopada 2009 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2009 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 165 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104 z późn. zm.), a takŜe art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr RGXXVIII/225/08 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia
budŜetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2009 r.
wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się planowane dochody budŜetowe w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w
rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi w paragrafie 6610 Dotacje
celowe otrzymane z gminy na inwestycje i
zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę
292 000 zł, na zadania:
1) Rozbudowa ujęć wody - Budowa studni
zastępczej nr 4a za studnię nr 4 w m. Bolechowice o kwotę 92 000 zł,
2) Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej
na terenach byłego zakładu 1 Cementowni Nowiny i byłej budowy FTG w
m. Nowiny o kwotę 100 000 zł,
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3) Przebudowa sieci wodociągowej na terenach byłego zakładu 1 Cementowni
Nowiny i byłej budowy FTG w m. Nowiny o kwotę 100 000 zł.
2. Zwiększa się planowane dochody budŜetowe
w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i
sanitacyjna wsi w paragrafie 6610 Dotacje
celowe otrzymane z gminy na inwestycje i
zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę
594 350 zł na zadanie wieloletnie - Budowa
sieci wodno-kanalizacyjnych grup inicjatywnych.
§ 2. W załączniku nr 2 do uchwały Nr RGXXVIII/225/08 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z
dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia
budŜetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2009 r.
wprowadza się następujące zmiany:
1. Zmniejsza się planowane wydatki budŜetowe
o kwotę 506 619 zł, w tym:
1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w
rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w paragrafie 6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych o kwotę 292 000 zł na zadania
inwestycyjne wieloletnie:
a) Rozbudowa ujęć wody - Budowa
studni zastępczej nr 4a za studnię
nr 4 w m. Bolechowice o kwotę
92 000 zł,
b) Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach byłego zakładu 1
Cementowni Nowiny i byłej budowy
FTG w m. Nowiny o kwotę 100 000 zł,
c) Przebudowa sieci wodociągowej na
terenach byłego zakładu 1 Cementowni Nowiny i byłej budowy FTG w
m. Nowiny o kwotę 100 000 zł.
2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa
o kwotę 213 019 zł, z tego:
a) w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej w paragrafie 2650
Dotacja przedmiotowa z budŜetu dla zakładu budŜetowego o kwotę 13 019 zł,
b) w rozdziale 70095 Pozostała działalność w paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych o
kwotę 200 000 zł. na zadanie inwestycyjne wieloletnie: Budowa mieszkań socjalnych na ul. Przemysłowej,
3) w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 1 600 zł,
z tego:

Poz. 4244

a) w paragrafie 4210 Zakup materiałów
i wyposaŜenia o kwotę 200 zł,
b) w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1 400 zł.
2. Zwiększa się planowane wydatki budŜetowe
o kwotę 808 969 zł, w tym:
1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w
rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w paragrafie 6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych o kwotę 594 350 zł na zadanie
inwestycyjne wieloletnie - Budowa sieci
wodno-kanalizacyjnych grup inicjatywnych.
2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa
w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki
mieszkaniowej w paragrafie 6210 Dotacje
celowe z budŜetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i i zakupów inwestycyjnych zakładów budŜetowych o kwotę 5 000 zł z
przeznaczeniem na zakup osprzętu do ładowarki.
3) w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w
paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych o kwotę 200 000 zł na
zadanie inwestycyjne roczne: Przebudowa drogi gminnej nr 003486T ul. Białe Zagłębie w Osiedlu Nowiny,
4) w dziale 750 Administracja publiczna w
rozdziale 75095 pozostała działalność w
paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych
o kwotę 7 000 zł,
5) w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w paragrafie
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne
o kwotę 1 600 zł,
6) w dziale 900 Gospodarka komunalna w
rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i
dróg w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 1 019 zł.
§ 3. W § 8 ust. 1 uchwały Nr RGXXVIII/225/08 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z
dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia
budŜetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2009 r.
wprowadza się zmiany w zakresie dotacji dla
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sitkówce-Nowinach:
1. w pkt. 2 kwotę „129 600 zł”, zastępuje się
kwotą „109 049 zł”,
2. w pkt. 3 kwotę „20 100 zł”, zastępuje się
kwotą „54 795 zł”,
3. w pkt. 7 kwotę „46 814 zł”, zastępuje się
kwotą „19 651 zł”.
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§ 4. Zmianie ulegają załączniki nr 3, 3a, 6,
7, 8 i nr 10 do uchwały Nr RG-XXVIII/225/08 Rady
Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 23 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy SitkówkaNowiny na 2009 r. i przyjmują brzmienie, jak
załączniki nr 1-6 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy.

Poz. 4244

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy: Z. Pyk
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr RG-XXXIX/319/09
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 25 listopada 2009 r.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr RG-XXXIX/319/09
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 25 listopada 2009 r.
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr RG-XXXIX/319/09
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 25 listopada 2009 r.
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr RG-XXXIX/319/09
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 25 listopada 2009 r.
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Załącznik nr 5
do Uchwały nr RG-XXXIX/319/09
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 25 listopada 2009 r.

Dotacje przedmiotowe w 2009 r.
w złotych
Lp.

Dział

Rozdział

1

2

3

1.

700

70001

2.

700
926

70001
92601

Nazwa jednostki
otrzymującej dotację
4
Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej

Kryta Pływalnia „Perła” GOKSiR

92601
92605
926
Ogółem

Kryta Pływalnia „Perła” GOKSiR

Zakres

Ogółem kwota
dotacji

5

6

1) oczyszczanie i sprzątanie gminy
2) 2naprawy, konserwacje, wymiana urządzeń
technicznych na terenie gminy
3) utrzymanie zimowe dróg gminnych
4) wytwarzanie i sprzedaŜ energii cieplnej
5) administrowanie zasobami komunalnymi i
socjalnymi
6) wytwarzanie i sprzedaŜ energii cieplnej dla
blokow nr 33 i 38 w m. Sitkówka
7) remont budynków socjalnych
Razem
1) utrzymanie powierzchni krytej pływalni
2) utrzymanie powierzchni obiektów sportowych
3) działalność w zakresie rekreacji
Razem
4) usługi w zakresie kultury fizycznej oraz rekreacji ruchowej

87 172
109 049
54 795
450 069
43 529
12 515
19 651
776 780
758 301
98 921
254 000
1 111 222
145 000
1 256 222
2 033 002
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Załącznik nr 6
do Uchwały nr RG-XXXIX/319/09
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 25 listopada 2009 r.

Dotacje celowe
w złotych
Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa zadania

Jednostka otrzymująca dotację

1
1.

2
600

3
60004

5
Miasto Kielce

2.

600

60014

3.

600

60014

4
Organizacja transportu lokalnego
Dotacja na przebudowę drogi powiatowej nr 0378T Zgórsko - Nowiny - Trzcianki - Sitkówka
Dotacja na przebudowę drogi powiatowej nr 0278T na
odcinku od Osiedla Pod Lasem do m. Zawada - projekt

4.

700

70001

Dotacja na zakup ładowarki z osprzętem

5.

700

70001

Dotacja na zakup programu FK

6.

851

85121

Realizacja profilaktycznych programów zdrowotnych

7.
8.
9.

851
851
852

85121
85158
85232

10.
11.
12.

852
926
852

85295
92605
85295

Dofinansowanie przebudowy budynku SZPOZ
Dotacja na utrzymanie Izby Wytrzeźwień
Integracja społeczna
Organizacja dostaw Ŝywności w ramach programu
- Posiłek dla potrzebujących
Organizacja kultury fizycznej, soportu i rekreacji ruchowej
Pomoc finansowa dla Gminy Klimontów

13.
14.

700
754

70001
75412

Dotacja na zakup garaŜu
Dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego

15.

754

75412

16.

600

60014

Dotacja na karosację samochodu ratowniczo-gaśniczego
Dotacja na „Wzmocnienie - remont drogi pow. Nr 0377T
Nowiny - Wola Murowana”
Ogółem

Powiat Kielecki
Powiat Kielceki
Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
Samorządowy Zakład Podstawowej
Opieki Zdrowotnej
w Sitkówce-Nowinach
Samorządowy Zakład Podstawowej
Opieki Zdrowotnej
w Sitkówce-Nowinach
Miasto Kielce
wyłoniona w drodze konkursu
wyłoniona w drodze konkursu
wyłoniona w drodze konkursu
Gmina Klimontów
Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Kowali
Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Woli
Murowanej
Powiat Kielecki

Kwota
dotacji
6
378 682

w tym na
inwestycje
i zakupy
inwestycyjne
7

1 050 000

1 050 000

50 000

50 000

115 000

115 000

7 000

7 000

111 232

105 000
5 640
5 000

105 000

4 000
15 100
1 500
4 000
500 000

4 000
500 000

40 000

40 000

450 000
2 842 154

1 871 000
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UCHWAŁA NR XXXVI/184/2009
RADY GMINY W WAŚNIOWIE
z dnia 13 listopada 2009 r.
w sprawie zmiany budŜetu Gminy Waśniów na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d,
lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.) w związku z art. 86, art. 165, art. 166
ust. 1, art. 173 ust. 1, art. 174 ust. 3, art. 184 ust. 1,
pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lit. a i b, 11, 13, 14,
15, ust. 2 pkt 1, 2, 3, ust. 3, art. 188 ust. 2, pkt 1,
pkt 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca
2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r.
Nr 249, poz. 2104, ze zm.) Rada Gminy uchwala
co następuje:
§ 1.1. Zmniejsza się wydatki budŜetu Gminy o kwotę 44.000,00 zł

w tym;
- w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85212
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego § 3110
Świadczenia społeczne o kwotę 3.000,00 zł
- w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 3110
Świadczenia społeczne o kwotę 18.000,00 zł
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska, rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych o
kwotę 20.000,00 zł
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w dziale 900 Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska, rozdz. 90095 Pozostała
działalność § 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia o kwotę 3.000,00 zł

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budŜetu Gminy
o kwotę
44.000,00 zł
w tym:
- w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85212
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego § 4110
Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę
3.000,00 zł
- w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85219
Ośrodki Pomocy Społecznej § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę
15.000,00 zł
- w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85219
Ośrodki Pomocy Społecznej § 4110 Składki na
ubezpieczenie społeczne o kwotę
1.000,00 zł
- w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85219
Ośrodki Pomocy Społecznej § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.000,00 zł
- w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85295
Pozostała działalność § 2820 Dotacja celowa
z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę
3.000,00 zł
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska, rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6659 Wpłaty

Poz. 4245

gmin i powiatów na rzecz innych jednostek
samorządu terytorialnego oraz związków
gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę
20.000,00 zł
§ 3. Ulega zmianie treść załącznika Nr 3
„Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011” do uchwały
budŜetowej Nr XXVII/136/08 z dnia 30.12.2008r. i
w to miejsce wprowadza się załącznik Nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 4. Ulega zmianie treść załącznika nr 7
„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
realizowanych
na
podstawie
porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku” do uchwały budŜetowej
nr XXVII/136/2008 z dnia 30.12.2008r. i w to
miejsce wprowadza się załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 5. Ulega zmianie treść załącznika Nr 9
„Dotacje celowe” do uchwały budŜetowej
Nr XXVII/136/08 z dnia 30.12.2008r. i w to miejsce wprowadza się Załącznik Nr 3 do niniejszej
uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: M. Chamera
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Załączniki do uchwały Nr XXXVI/184/2009
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia 13 listopada 2009r.
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UCHWAŁA NR XXXVI/186/2009
RADY GMINY W WAŚNIOWIE
z dnia 13 listopada 2009 r.
w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Waśniów
na lata 2010-2032”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 w związku
z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z
2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), Rada
Gminy w Waśniowie uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się „Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy
Waśniów na lata 2010-2032”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waśniów.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy: M. Chamera
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVI/186/2009
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia 13 listopada 2009r.

Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Waśniów
na lata 2010-2032
Spis treści
1.
2.
3.
4.

Wprowadzenie
Informacje o azbeście
Szkodliwość azbestu dla zdrowia ludzkiego
Przepisy prawne dotyczące postępowania z
wyrobami i odpadami zawierającymi azbest
5. Obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości oraz wykonawców prac polegających
na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest
6. Informacje o ilości i stanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Waśniów
7. Zasady udzielania pomocy finansowej właścicielom nieruchomości
8. Zasady finansowania przez Gminę Waśniów
usługi transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych, realizowanej ze środków publicznych
9. Harmonogram rzeczowy realizacji Programu
10. Podsumowanie
Załączniki:
Załącznik nr 1 Wykaz obowiązujących aktów
prawnych dotyczących azbestu.

Załącznik nr 2 Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie Starosty Ostrowieckiego na
wytwarzanie odpadów zawierających azbest na
terenie Gminy Waśniów
Załącznik nr 3 Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie Starosty Ostrowieckiego na
transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest
Załącznik nr 4 Wniosek o sfinansowanie przez
Gminę Waśniów prac polegających na transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających
azbest z pokryć dachowych obiektów budowlanych.
Załącznik nr 5 Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania
Załącznik nr 6 Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone
Załącznik nr 7 Ocena stanu i moŜliwości bezpiecznego uŜytkowania wyrobów zawierających
azbest
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1. Wprowadzenie
Niniejszy „Program usuwania wyrobów
zawierających azbest na terenie Gminy Waśniów
na lata 2010-2032”, zwany dalej „Programem”,
został opracowany w celu wskazania zagroŜeń
związanych z występowaniem azbestu w środowisku i spowodowania usunięcia w bezpieczny
sposób wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Waśniów.
W Programie zawarto informacje o obowiązujących przepisach prawnych dotyczących właścicieli nieruchomości na terenie, których występują wyroby zawierające azbest oraz wykonawców,
podejmujących prace usuwania i unieszkodli-

wiania wyrobów z azbestem. Określono harmonogram działań oraz oszacowano koszty usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Waśniów przy udziale środków publicznych.
Celem Programu jest takŜe podniesienie świadomości społecznej odnośnie zagroŜeń spowodowanych przez wyroby zawierające azbest oraz
poznanie zasad bezpiecznego i zgodnego z prawem ich usuwania, co w efekcie powinno skutkować podejmowaniem systematycznych działań eliminacji azbestu ze środowiska.

2. Informacje o azbeście
Azbest jest nazwą ogólną naturalnie występujących w przyrodzie, grupy minerałów
włóknistych z grupy serpentynów i amfiboli,
które pod względem chemicznym są uwodnionymi krzemianami magnezu, Ŝelaza, wapnia i
sodu. Azbest znalazł szerokie zastosowanie w
przemyśle dzięki swoim właściwościom, takim
jak:
- niepalność,
- odporność na czynniki chemiczne (kwasy i
zasady),
- wysoka wytrzymałość mechaniczna,
- niskie przewodnictwo cieplne i elektryczne,
- łatwość łączenia się z innymi materiałami
(cement, tworzywa sztuczne),
- moŜliwość przędzenia włókien,
- dobre właściwości sorpcyjne.
Dotyczy to w szczególności trzech minerałów
azbestu:
- chryzotyl (azbest biały) - przedstawiciel grupy serpentynu, najczęściej stosowany w
produkcji
wyrobów
azbestowo-cementowych oraz popularnych wyrobów tkanych i
przędz termoizolacyjnych,
- krokidolit (azbest niebieski) - naleŜy do grupy
amfiboli, ma najkorzystniejsze właściwości
mechaniczne, przez co był najchętniej wykorzystywany w przemyśle, najbardziej szkodliwy, rakotwórczy i mutagenny, najwcześniej wycofany z uŜytkowania w latach
osiemdziesiątych,
- amozyt (azbest brązowy) - naleŜy do grupy
amfiboli, o szkodliwości pośredniej miedzy
krokidolitem a chryzotylem, ma włókna
sztywniejsze i mniej giętkie w porównaniu z
chryzotylem, nie spotykany w wyrobach polskiej produkcji, w Europie Zachodniej stosowany w formie tynków i natrysków ogniochronnych.

W Polsce nie występują złoŜa azbestu nadające się do eksploatacji, jednak surowiec potrzebny do produkcji sprowadzano głównie z
byłego ZSRR i Kanady. W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku sprowadzano do kraju
ok. 100 tys. ton azbestu rocznie. Azbest wykorzystywany był na szeroką skalę, znajdując zastosowanie w wielu wyrobach, z czego masowo
(ok. 85 %) do produkcji materiałów budowlanych, głównie wyrobów azbestowo-cementowych w postaci płyt dachowych i elewacyjnych, przewodów kominowych i zsypów oraz rur
do budowy wodociągów i kanalizacji sanitarnej.
DuŜe ilości azbestu występowały przy wytwarzaniu wyrobów przemysłu motoryzacyjnego,
elektromaszynowego, artykułów gospodarstwa
domowego, jak równieŜ w energetyce, hutnictwie, przemyśle stoczniowym, chemicznym, lotniczym, kolejowym.
Szacuje się, Ŝe na terenie Polski nadal uŜytkowane
jest ok. 14,5 mln ton wyrobów zawierających
azbest (w latach 2003-2008 usunięto ok. 1 mln ton).
Wyroby zawierające azbest klasyfikowane
są w dwóch klasach, przyjmując jako kryterium:
zawartość azbestu, stosowane spoiwo oraz gęstość objętościową wyrobu.
Klasa I - obejmuje wyroby o gęstości objętościowej mniejszej od 1000 kg/m3 definiowane
jako „miękkie”, zawierające powyŜej 20 % (do
100 %) azbestu. Są podatne na uszkodzenia mechaniczne, przez co uwalniają duŜe ilości włókien
azbestowych do otoczenia. Głównie stosowane
były w wyrobach tekstylnych w celach ochronnych
oraz jako koce gaśnicze, szczeliwa plecione, tektury
uszczelkowe, m.in. w sprzęcie AGD, płytki podłogowe PCV oraz materiały i wykładziny cierne.
Klasa II - obejmuje wyroby o gęstości objętościowej powyŜej 1000 kg/m3 definiowane jako
„twarde”, zawierające poniŜej 20 % azbestu.
W wyrobach tych włókna azbestowe są mocno
związane, a w przypadku mechanicznego uszko-
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dzenia (np. pęknięcia) ma miejsce stosunkowo
niewielka emisja azbestu do otoczenia w porównaniu z wyrobami klasy I. Natomiast niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzi i środowiska stwarza
mechaniczna obróbka tych wyrobów (cięcie,
wiercenie otworów) oraz rozbijanie na przykład
w wyniku zrzucania z wysokości w trakcie prac
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remontowych. W Polsce najbardziej rozpowszechnione są płyty azbestowo-cementowe
faliste oraz płyty azbestowo-cementowe „karo”
stosowane jako pokrycia dachowe, szczególnie
na terenach wiejskich oraz płyty płaskie wykorzystywane jako elewacje w budownictwie wielokondygnacyjnym na osiedlach miejskich.

3. Szkodliwość azbestu dla zdrowia ludzkiego
Azbest został zaliczany do dziesięciu najgroźniejszych substancji zanieczyszczających na
ziemi, znajduje się w wykazie opracowanym
przez Ministerstwo Zdrowia, jako niebezpieczna
substancja chemiczna o udowodnionym działaniu rakotwórczym dla człowieka. Chorobotwórcze działanie azbestu jest wynikiem długotrwałego wdychania włókien zawieszonych w powietrzu. JeŜeli w powietrzu, którym oddychamy
znajdują się włókna azbestu, to gromadzą się
one i zalegają w płucach.
Włókna małych rozmiarów, niewidoczne gołym
okiem wnikają głębiej do układu oddechowego
(do płuc). Azbest jest przyczyną następujących
chorób: pylicy azbestowej (azbestozy), gwałtownie rozwijającego się raka płuc i bardzo złośliwego nowotworu - międzybłoniaka opłucnej.
Szkodliwość włókien azbestowych zaleŜy od
średnicy i długości włókien. Większe włókna nie
są tak szkodliwe, gdyŜ w większości zatrzymują
się w górnych drogach oddechowych skąd są
usuwane przez rzęski. Natomiast włókna bardzo

drobne są usuwane przez system odpornościowy. Najbardziej niebezpieczne są włókna respirabilne, czyli takie, które mogą występować w
trwałej postaci w powietrzu i przedostawać się z
wdychanym powietrzem do pęcherzyków płucnych. Są one długie (>5µm), ale cienkie (<3µm),
a stosunek długości włókna do jego grubości nie
jest mniejszy niŜ 3:1.
NaleŜy podkreślić, Ŝe wyroby azbestowe będące
w dobrym stanie technicznym oraz odpowiednio
zabezpieczone nie stanowią istotnego zagroŜenia dla zdrowia ludzkiego. ZagroŜenie jednak
pojawia się wówczas, gdy zaistnieją warunki
stwarzające moŜliwości uwalniania się włókien
azbestowych do otoczenia. Do sytuacji takich
dochodzi najczęściej w wyniku poddawania
elementów azbestowych obróbce mechanicznej,
jak równieŜ wskutek naruszania struktury wyrobu spowodowanej naturalnym starzeniem się
materiału oraz pod wpływem oddziaływania
czynników atmosferycznych.

4. Przepisy prawne dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest
W 1997r. ustawą z 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest
(Dz. U. z 2004r. Nr 3, poz. 20 z późn. zm.) wprowadzono na terytorium Polski zakaz stosowania
wyrobów zawierających azbest. Obowiązuje
zakaz produkcji, handlu oraz stosowania wyrobów zawierających azbest. W kolejnych latach
wprowadzano przepisy prawne (ustawy i rozporządzenia) regulujące kwestie związane z postępowaniem i usuwaniem wyrobów zawierających
azbest. Aby umoŜliwić zapoznanie się z tymi
aktami prawnymi, do niniejszego Programu załączono ich wykaz.
Innym waŜnym dokumentem jest „Program oczyszczania kraju z azbestu na lata 20092032” przyjęty przez Radę Ministrów w dniu
14 lipca 2009r. Tym samym z dniem 29 lipca
2009r. utracił moc „Program usuwania azbestu i
wyrobów zawierających azbest stosowanych na
terytorium Polski” przyjęty przez Radę Ministrów
w dniu 14 maja 2002r.
NajwaŜniejszym zadaniem tego programu jest
przyspieszenie tempa usuwania wyrobów azbestowych, szczególnie z terenów wiejskich. Chodzi równieŜ o ich szybkie unieszkodliwienie, a

takŜe minimalizację negatywnych skutków
zdrowotnych, wynikających z kontaktu z włóknami azbestu oraz likwidację jego szkodliwego
oddziaływania na środowisko. Aby przyspieszyć
ten proces i zmniejszyć koszty jego realizacji
„Program oczyszczania kraju z azbestu na lata
2009-2032” wprowadza nowy instrument umoŜliwiający usuwanie wyrobów zawierających
azbest z własnej nieruchomości bez korzystania
z usług wyspecjalizowanych firm. Jednak osoby,
które zamierzają usuwać azbest muszą być odpowiednio przeszkolone, muszą teŜ dysponować
odpowiednimi środkami technicznymi, a prace
te będą wykonywać incydentalnie. W ramach
prac przygotowawczych do uruchomienia tego
instrumentu podjęte zostaną odpowiednie zadania legislacyjne oraz zaplanowano finansowanie
szkoleń lokalnych. „Program oczyszczania kraju z
azbestu na lata 2009-2032” utrzymuje cele „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest stosowanych na terytorium Polski”:
- usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest do 2032 roku,
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minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju,
- likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.
„Program oczyszczania kraju z azbestu na lata
2009-2032” tworzy nowe moŜliwości m.in.:
- składowania odpadów azbestowych na składowiskach podziemnych,
- wdraŜania nowych technologii umoŜliwiających unicestwianie włókien azbestu,
- pozostawianie w ziemi - w dopuszczonych
prawem przypadkach - wyrobów azbestowych wycofanych z uŜytkowania.
Ponadto „Program oczyszczania kraju z azbestu
na lata 2009-2032” przewiduje:
- do 2012r. przeprowadzenie pełnej i rzetelnej
inwentaryzacji oraz ustalenie rozmieszczenia
terytorialnego azbestu i wyrobów zawierających azbest,
- utworzenia i uruchomienia elektronicznego
Systemu Informacji Przestrzennej do monitoringu usuwania wyrobów zawierających azbest,
- podjęcie prac legislacyjnych umoŜliwiających egzekwowanie obowiązków nałoŜonych
przez podmioty fizyczne i prawne oraz zasilanie danymi elektronicznego systemu monitorowania realizacji Programu,
- zwiększenie zaangaŜowania administracji
samorządowej, szczególnie gmin.
„Program oczyszczania kraju z azbestu na lata
2009-2032” określa zadania na poziomie centralnym, województwa i lokalnym. Samorządy: powiatowy i gminny realizują swe zadania na poziomie lokalnym. Do zadań samorządu gminnego naleŜy:
1. gromadzenie przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta informacji o ilości, rodzaju i
miejscach występowania wyrobów zawiera-

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.
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jących azbest oraz przekazywanie jej do marszałka województwa z wykorzystaniem dostępnego
narzędzia
informatycznego
www.bazaazbestowa.pl,
przygotowywanie i gromadzenie programów
usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest, takŜe w ramach planów gospodarki
odpadami,
organizowanie szkoleń lokalnych w zakresie
usuwania wyrobów zawierających azbest z
terenu nieruchomości bez korzystania z
usług wyspecjalizowanych firm,
organizowanie usuwania wyrobów zawierających azbest przy wykorzystaniu pozyskanych na ten cel środków krajowych lub unijnych z uwzględnieniem zasad zawartych w
„Programie oczyszczania kraju z azbestu na
lata 2009-2032”,
inspirowanie właściwej postawy obywateli w
zakresie obowiązków związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest,
współpraca z marszałkiem województwa w
zakresie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest oraz opracowania programów zawierających azbest, w szczególności w zakresie
lokalizacji składowisk odpadów zawierających
azbest oraz urządzeń przewoźnych do przetwarzania odpadów zawierających azbest,
współpraca z mediami w celu propagowania
odpowiednich inicjatyw społecznych oraz
rozpowszechniania informacji dotyczących
zagroŜeń powodowanych przez azbest,
współpraca z organizacjami społecznymi
wspierającymi realizację „Programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032”,
współpraca z organami kontrolnymi (inspekcja sanitarna, inspekcja pracy, inspekcja nadzoru budowlanego, inspekcja ochrony środowiska).

5. Obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości oraz wykonawców prac polegających na
zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest
Polskie przepisy prawne w sposób szczegółowy określają nie tylko wymagania dotyczące
postępowania z wyrobami i odpadami azbestowymi, ale wskazują takŜe zakres obowiązków
właścicieli i zarządców nieruchomości oraz
obowiązki wykonawców prac polegających na
usuwaniu wyrobów zawierających azbest.
W rozporządzeniach Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 23 października 2003r.
w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w
których był lub jest wykorzystywany azbest
(Dz. U Nr 192, poz. 1876) oraz z dnia 2 kwietnia
2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego uŜytkowania i usuwania wyrobów

zawierających azbest (Dz. U Nr 71, poz. 649) załoŜono wykonanie inwentaryzacji oraz dokonanie oceny stanu wyrobów zawierających azbest
na 2004r. Od tego teŜ roku właściciele i zarządcy
obiektów zobligowani są do przekazywania, w
terminie do 31 stycznia, marszałkowi województwa (osoby prawne) i wójtowi, burmistrzowi lub
prezydentowi miasta (osoby fizyczne) informacji
o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich
wykorzystywania oraz informacji o wyrobach,
których wykorzystanie zakończono. Informacje te
powinny być aktualizowane kaŜdego roku.
Obowiązki właścicieli, zarządców lub uŜytkowników nieruchomości:
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kontrola wyrobów zawierających azbest
znajdujących się w obiektach, urządzeniach
budowlanych, urządzeniach przemysłowych
lub innych miejscach zawierających azbest,
- sporządzenie i przedłoŜenie organowi nadzoru budowlanego oceny stanu i dokumentacji
miejsca zawierającego azbest,
- usuwanie wyrobów zawierających azbest
zakwalifikowanych zgodnie z oceną do wymiany na skutek nadmiernego zuŜycia wyrobu lub jego uszkodzenia,
- sporządzenie inwentaryzacji zastosowanych
wyrobów zawierających azbest poprzez sporządzenie spisu z natury,
- sporządzenie i przedłoŜenie marszałkowi województwa (dot. przedsiębiorców) lub wójtowi,
burmistrzowi, prezydentowi miasta (dot. osób
fizycznych nie będących przedsiębiorcami)
oraz coroczna aktualizacja informacji o:
- wyrobach zawierających azbest i miejscu
ich wykorzystywania,
- wyrobach zawierających azbest, których
wykorzystanie zastało zakończone,
- zgłoszenie właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu prac polegających
na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów
zawierających azbest zgodnie z przepisami
budowlanymi.
Obowiązki wykonawców prac polegających na
zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest:
- uzyskanie pozwolenia, decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami
niebezpiecznymi albo złoŜenie organowi informacji o wytwarzanych odpadach oraz o
sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi (zaleŜnie od ilości wytwarzanych odpadów),
- przeszkolenie przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników i osób kierujących
lub nadzorujących, w zakresie bezpieczeństwa i
higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu
tych wyrobów oraz w zakresie przestrzegania
procedur dotyczących bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest,
- opracowanie przed rozpoczęciem prac
szczegółowego planu prac usuwania wyrobów zawierających azbest, obejmującego w
szczególności:
- identyfikację azbestu w przewidzianych
do usunięcia materiałach, na podstawie
udokumentowanej informacji od właściciela lub zarządcy obiektu albo teŜ na
podstawie badań przeprowadzonych
przez akredytowane laboratorium,
- informacje o metodach wykonywania
planowanych prac,
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-

zakres niezbędnych zabezpieczeń pracowników oraz środowiska przed naraŜeniem na szkodliwość emisji azbestu, w
tym problematykę określoną przepisami
dotyczącymi planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia,
- ustalenie niezbędnego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza,
- posiadanie niezbędnego wyposaŜenia
technicznego i socjalnego zapewniającego
prowadzenie określonych planem prac
oraz zabezpieczeń pracowników i środowiska przed naraŜeniem na działanie azbestu,
- zgłoszenie prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest z obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, właściwemu organowi nadzoru budowlanego
oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy i inspektorowi sanitarnemu,
- zapewnienie warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest z miejsca ich występowania w sposób określony w
§ 8 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia
2004r. w sprawie sposobów i warunków
bezpiecznego uŜytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest,
- złoŜenie właścicielowi, uŜytkownikowi wieczystemu lub zarządcy nieruchomości, urządzenia
budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest, pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania
prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.
W przypadkach nieprzestrzegania nałoŜonych na
jednostki organizacyjne i osoby fizyczne obowiązków w zakresie bezpiecznego wykorzystania
i usuwania wyrobów zawierających azbest oraz
obowiązków sprawozdawczości w tym zakresie
mają zastosowanie zapisy tytułu VI ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001r. „Prawo ochrony środowiska”. Przewidują one w takich przypadkach
odpowiedzialność karną tj. kary aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny orzekane na podstawie przepisów kodeksu postępowania w
sprawach o wykroczenia oraz odpowiedzialność
administracyjną poprzez wstrzymanie prowadzonej przez podmiot korzystający ze środowiska
lub osobę fizyczną działalności powodującej pogorszenie stanu środowiska w znacznych rozmiarach lub zagraŜającej Ŝyciu lub zdrowiu ludzi.
Ponadto do odpowiedzialności za szkody spowodowane oddziaływaniem na środowisko, w
tym równieŜ powstałe w wyniku postępowania z
wyrobami zawierającymi azbest, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
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6. Informacje o ilości i stanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Waśniów
Na terenie kraju znajduje się ogółem
ok. 14,5 mln ton wyrobów zawierających azbest.
Szacuje się, Ŝe ilość wyrobów zawierających
azbest w województwie świętokrzyskim wynosi
ok. 591240 Mg, co stanowi 53749136 m2.
Inwentaryzację wyrobów zawierających azbest
na terenie Gminy Waśniów podjęto w 2004r.
Wśród właścicieli budynków pokrytych eternitem rozprowadzono za pośrednictwem sołtysów
ankiety wg wzoru określonego rozporządzeniem
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania
instalacji lub urządzeń, w których był lub jest

wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz.
1876). Nie wszystkie ankiety wpłynęły po wypełnieniu do Urzędu Gminy. Szacuje się, Ŝe około
70 % właścicieli nieruchomości złoŜyło takie informacje. Ilość zinwentaryzowanych obiektów
obrazuje tabela nr 1.
Brak informacji o zakończonych pracach
polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest, poniewaŜ właściciele nieruchomości nie dokonują tych zgłoszeń.
Uzyskane w ten sposób informacje posłuŜyły do sporządzenia bilansu wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Waśniów przedstawionego w tabeli nr 2.

Tabela nr 1. Ilość zinwentaryzowanych obiektów zawierających azbest na terenie Gminy Waśniów
Rodzaj obiektu
Budynki jednorodzinne (zgłoszone przez osoby fizyczne)
Budynki gospodarcze (zgłoszone przez osoby fizyczne)
Budynki i instalacje zgłoszone przez podmioty gospodarcze
Razem

Ilość obiektów
572
1466
0
2038

Tabela nr 2. Bilansu wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Waśniów
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Nazwa sołectwa
Boleszyn
Boksyce
Czajęcice
CzaŜów
Dobruchna
Garbacz
Grzegorzowice
Janowice
JeŜów
Kotarszyn
Kraszków
Momina
Milejowice
Nosów
Pękosławice
Piotrów
Prusinowice
Roztylice
Sarnia Zwola
Nowy Skoszyn
Sławęcice
Strupice
Stryczowice
ŚnieŜkowice
Waśniów
Wojciechowice
Worowice
Wronów
Zajączkowice
Razem

Ilość zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest w m2
(płyty azbestowo-cementowe płaskie i faliste)
16359
6510
0
13695
20152
96
28131
9479
11229
18152
10491
2780
9256
2123
640
16883
0
8908
11192
41368
6222
10607
15643
5084
13549
6908
11499
12607
8251
317814
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Wynika z niego, iŜ na terenie gminy zinwentaryzowano łącznie ok. 317814 m2 eternitu
o łącznej masie ok. 3,5 tys. Mg.
Biorąc pod uwagę powierzchnię gminy,
która wynosi 111,29 km2 wskaźnik nagromadze-
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nia tego wyrobu na 1 km2 wynosi: 3500 Mg/
111,29 km2 = 31,45 Mg/km2
Z analizy przedłoŜonych informacji wynika, Ŝe na
terenie gminy dominują wyroby zawierające
azbest w postaci płyt azbestowo-cementowych
falistych i płaskich.

7. Zasady udzielania pomocy finansowej właścicielom nieruchomości
Zgodnie z „Programem oczyszczania kraju
z azbestu na lata 2009-2032” 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 zawierających azbest powinien zostać pokryty ze
środków własnych gminy, przy udziale środków
właścicieli nieruchomości, dotacji i poŜyczek
funduszy ochrony środowiska lub z innych źródeł dostępnych dla gminy. Udział środków właścicieli nieruchomości powinien być niewielki, ze
względu na fakt, iŜ koszt nowego pokrycia dachowego czy elewacyjnego nie moŜe być pokryty w ramach wsparcia finansowego z krajowych
lub unijnych funduszy ochrony środowiska.
W celu stworzenia właściwych warunków
do bezpiecznego pozbywania się wyrobów zawierających azbest i zachęcenia społeczności
lokalnej do aktywnego udziału w tym przedsięwzięciu, Gmina Waśniów zapewni corocznie
odpowiednie środki finansowe w Gminnym
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na finansowanie zadania polegającego
na transporcie i unieszkodliwianiu pokryć dachowych zawierających azbest z budynków
mieszkalnych i gospodarczych zlokalizowanych
na terenie Gminy Waśniów.
Zostaną teŜ podjęte działania w celu pozyskania
środków finansowych na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Kielcach oraz Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Ostrowcu Świętokrzyskim.
Pomocą, o której mowa objęte zostaną osoby
fizyczne (właściciele nieruchomości) niebędące
przedsiębiorcami.
Planuje się, Ŝe właściciele nieruchomości otrzymają pomoc finansową w formie sfinansowania
w wysokości do 100 % kosztów inwestycji polegającej na transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest.
Szczegółowe zasady udzielania pomocy finansowej zostały określone w części 8.
Kompleksową, na terenie Gminy Waśniów
realizację demontaŜu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest szacuje się na okres
15-24 lat. Ze względu na oddziaływanie na zdro-

wie w pierwszej kolejności winny być wymieniane pokrycia dachowe zbudowane z eternitu,
które mają 30 lat.
Przez koszt usuwania eternitu naleŜy rozumieć
całkowity koszt związany z demontaŜem załadunkiem, transportem na docelowe miejsce
składowania, rozładunek i składowanie płyt
azbestowo-cementowych (eternitu).
Koszt usunięcia i unieszkodliwienia odpadów azbestowych z obszaru Gminy Waśniów
określono wg załoŜeń przyjętych do obliczeń w
„Programie oczyszczania kraju z azbestu na lata
2009-2032” (POKzA) i przy uwzględnieniu średnich cen rynkowych (na podstawie analizy cen
firm z kraju, w tym z regionu). Ponadto do obliczeń przyjęto dane wg POKzA m.in.: średnia masa
1 m2 płyty azbestowo-cementowej 0,011 Mg,
średnia objętość 1 tony składowanych odpadów
azbestowych 0,95 m2.
Z uwagi na wysoki koszt usuwania i unieszkodliwiania odpadów azbestowych istotne jest
dofinansowanie przedsięwzięć związanych z
usuwaniem wyrobów azbestowych, podejmowanych przez osoby fizyczne, m.in. ze środków
publicznych oraz środków Unii Europejskiej.
Proces oczyszczania gminy z wyrobów zawierających azbest głównie z płyt azbestowocementowych składa się z kilku etapów:
1. Usuwanie wyrobów - proces polegający na
demontaŜu wyrobów zawierających azbest
oraz odbiorze ich od posiadaczy ww. odpadów
(np. pokryć dachowych) przez specjalnie wykwalifikowane firmy lub jak dopuszcza POKzA
sami właściciele nieruchomości bez korzystania z usług wyspecjalizowanych firm.
Cena, którą przyjęto do kalkulacji całkowitych kosztów usuwania wyrobów azbestowych to wartość uśredniona - 11 zł/m2
2. Transport - proces polegający na wywiezieniu odpadów zawierających azbest pochodzących z demontaŜu na składowisko odpadów azbestowych zlokalizowane w najbliŜszym sąsiedztwie. Koszt transportu uzaleŜniony jest od odległości, jaką naleŜy pokonać
celem składowania wyrobów zawierających
azbest. Zakładając, Ŝe w chwili obecnej najbliŜsze składowisko mieści się w promieniu
około 60-70 km do obliczeń przyjęto przejazd
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w promieniu ww. odległości 4,00 zł/m2
unieszkodliwianych odpadów azbestowych.
3. Unieszkodliwianie odpadów - proces polegający na składowaniu odpadów azbestowych
w celu eliminacji negatywnego oddziaływania włókien azbestowych na środowisko lub
jak dopuszcza POKzA przy wykorzystaniu
nowych technologii. Przyjęto uśrednioną cenę za składowanie l tony odpadów azbestowych w wysokości 600 zł. W przeliczeniu na
rozpatrywaną jednostkę powierzchni przyjęto 9,60 zł/m2.
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W związku z powyŜszym koszty demontaŜu,
transportu oraz składowania odpadów azbestowych na terenie Gminy Waśniów kształtują się
następująco:
Średni koszt usunięcia 1 m2 eternitu: 11,00 + 4,00
+ 9,60 = 24,60 zł/m2
Koszt usunięcia wszystkich płyt w okresie do
2032 roku:
317814 x 24,60 zł = 7818224,4 zł + VAT
= 1329098,11 zł

8. Zasady finansowania przez Gminę Waśniów usługi transportu i unieszkodliwienia wyrobów
zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych realizowanej
ze środków publicznych
1. Świadczenie przez Gminę Waśniów usługi
polegającej na transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z pokryć
dachowych obiektów budowlanych stanowiących własność osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami, zwane dalej „usługą”
polega na sfinansowaniu przez Gminę Waśniów całości prac polegających na transporcie i unieszkodliwieniu płyt azbestowych
płaskich lub falistych. Wykonawca usługi zostanie wyłoniony w trybie przepisów ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r.Nr 223, poz.
1655 z późn. zm.).
2. Wnioskodawca moŜe ubiegać się o przyznanie usługi tylko jeden raz w roku dla danego
obiektu budowlanego.
3. Dofinansowanie nie dotyczy osób, które zalegają z podatkiem od nieruchomości na
rzecz Gminy Waśniów.
4. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montaŜem nowych pokryć dachowych lub elewacji oraz kosztu
uzgodnień i sporządzenia dokumentacji
technicznej.
5. Dofinansowanie nie dotyczy właścicieli
obiektów uŜyteczności publicznej, przedsiębiorstw, wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych.
6. W ramach usługi Gmina Waśniów nie finansuje kosztów transportu i unieszkodliwienia,
jeŜeli demontaŜ pokrycia dachowego wykonanego z płyt płaskich lub falistych zawierających azbest został wykonany niezgodnie z
obowiązującymi przepisami.
7. Usługa nie obejmuje przedsięwzięć, które
zostały zrealizowane przed złoŜeniem wniosku (zakończonych) lub których realizacja została rozpoczęta.
8. Przyznanie usługi odbywa się na podstawie
złoŜonego w Urzędzie Gminy Waśniów
wniosku o sfinansowanie prac związanych z

usuwaniem wyrobów zawierających azbest,
wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do
Programu, do którego dołącza się:
1) kserokopię oceny stanu technicznego
wyrobów zawierających azbest zakwalifikowanych do wymiany na skutek nadmiernego zuŜycia lub uszkodzenia, przedłoŜoną organowi nadzoru budowlanego wzór załącznik nr 7 do Programu,
2) kserokopię dokumentu potwierdzającego
tytuł prawny do obiektu budowlanego;
3) aktualną „Informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania” - wg wzoru stanowiącego zał.
Nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
23 października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń,
w których był lub jest wykorzystywany
azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876) - wzór
załącznik nr 5 do Programu,
4) potwierdzenie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych do odpowiedniego Wydziału Starostwa Powiatu
Ostrowieckiego;
5) pisemną zgodę na dokonywanie wszechstronnej kontroli prac objętych wnioskiem
przez przedstawicieli Wójt Gminy Waśniów
lub komisji, o której mowa w ust. 15.
W przypadku współwłasności obiektu
budowlanego wniosek o przyznanie
usługi oraz pisemna zgoda, o której mowa w pkt. 5 muszą być podpisane przez
wszystkich współwłaścicieli. Ponadto
współwłaściciele powinni przedłoŜyć pisemne upowaŜnienie dla jednego z nich
do występowania w imieniu wszystkich
w stosunkach z Urzędem Gminy w Waśniowie.
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9. Wnioski o przyznanie usługi sprawdzane
będą pod względem formalnym i opiniowane przez Komisję, o której mowa w ust. 15, a
następnie przedkładane Wójtowi Gminy Waśniów do akceptacji.
10. Wnioski o przyznanie usługi będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu, aŜ do
wyczerpania rocznego limitu środków finansowych przeznaczonych na ten cel przez
Gminę Waśniów.
11. W kaŜdym roku na dofinansowanie wymienionych zadań przeznacza się kwotę, której
wysokość ustalona jest w uchwale Rady
Gminy w Waśniowie zatwierdzającej zestawienie przychodów i wydatków na dany rok
gminnego funduszu ochrony środowiska i
gospodarki wodnej.
12. W przypadku przekroczenia rocznego limitu
środków przeznaczonych w danym roku budŜetowym na sfinansowanie prac związanych z transportem i unieszkodliwianiem
płyt azbestowych falistych i płaskich, Wnioskodawca będzie miał moŜliwość ubiegania
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się o przyznanie usługi w następnym roku w
pierwszej kolejności.
13. Realizacja usługi będzie odbywać się będzie
przez firmę wyłonioną przez Gminę Waśniów
zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
14. Gmina dokona zapłaty naleŜności wykonawcy usługi w wysokości określonej wystawioną przez niego fakturą, po uprzednim odbiorze prac przez przedstawiciela Gminy, na
podstawie protokołu odbioru. Warunkiem
zapłaty jest przedłoŜenie przez właściciela
nieruchomości „Informacji o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone” - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do Programu,
15. Wójt Gminy Waśniów powoła w drodze zarządzenia komisję, której zadaniem będzie
weryfikowanie i opiniowanie wniosków o
przyznanie usługi, a takŜe nadzorowanie
procedur związanych ze świadczeniem
usług.

9. Harmonogram rzeczowy realizacji Programu
Lp.
1

2
3
4
5
6

7

Nazwa zadania
Powołanie przez Wójta Gminy Waśniów komisji do spraw realizacji przedsięwzięcia polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Waśniów
Wyłonienie wykonawcy usług
Rozpatrywanie i realizacja wniosków o przyznanie usługi
Działalność informacyjna i edukacyjna corocznie
Aktualizacja bazy danych o obiektach zawierających azbest
Przedkładanie Marszałkowi Województwa przez Wójta Gminy Waśniów informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania wyrobów zawierających
azbest
Monitoring i okresowa ocena realizacji Programu

Okres realizacji
2010r.
aktualizacja składu komisji wg potrzeb
2010r.
2010r.-2032r.
corocznie
corocznie
corocznie

co dwa lata

10. Podsumowanie
Obowiązujący od 29 lipca 2009r. „Program
oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2031”
zakłada, tak jak poprzednio obowiązujący „Krajowy program usuwania wyrobów zawierających azbest”, Ŝe wyroby zawierające azbest
znikną z naszych budynków do 2032r. Program
usuwania wyrobów zawierających azbest na
terenie Gminy Waśniów i pozyskanie przez Gminę środków finansowych na pomoc dla właściciele nieruchomości, którzy będą usuwać wyroby z zawierające azbest ze swojej nieruchomości
powinno być sprzyjającym bodźcem do systematycznego usuwania wyrobów zawierających
azbest z terenu naszej gminy.
„Program” skierowany jest do mieszkańców
naszej gminy, a jego celem jest systematyczna
eliminacja wyrobów zawierających azbest z terenu naszej gminy.
Funkcja edukacyjna, jaką równocześnie pełni
„Program” umoŜliwi poznanie zagroŜeń związa-

nych z występowaniem w środowisku wyrobów
zawierających azbest oraz poznanie obowiązujących zasad i uwarunkowań prawnych dotyczących postępowania z takimi wyrobami.
Poznanie zagadnienia powinny ułatwić właścicielom nieruchomości, na których występują
wyroby zawierające azbest, wywiązanie się z
obowiązków określonych przepisami prawnymi,
a takŜe powinny pomóc w podjęciu decyzji o
usunięciu tych wyrobów lub ich dalszej eksploatacji.
Monitoring realizacji programu powinien być
spójny z systemem monitoringu w ramach Planu Gospodarki odpadami dla Gminy Waśniów.
Wskaźniki monitorowania programu to:
- ilość odpadów zawierających azbest w przeliczeniu na m2 powierzchni gminy przed rozpoczęciem realizacji programu kg/m2/rok
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ilość odpadów zawierających azbest w przeliczeniu na m2 powierzchni gminy w kolejnych latach realizacji programu kg/m2/rok
procentowa ilość usuniętych odpadów zawierających azbest w stosunku do ilości zinwentaryzowanej przed realizacją programu %
procentowa ilość odpadów zawierających
azbest w stosunku do ilości zinwentaryzowanej w poprzednim roku realizacji programu %
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-

nakłady poniesione na usunięcie odpadów
zawierających azbest zł/rok
- ilość dzikich wysypisk odpadów zawierających azbest szt.
Prawidłowa organizacja zarządzania programem
wymaga koordynacji wszystkich jednostek i instytucji przedmiotowo odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań lub pośrednio
biorących udział w ich realizacji.
Załącznik Nr 1

Wykaz obowiązujących aktów prawnych dotyczących azbestu
Ustawy
1. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie
stosowania wyrobów zawierających azbest
(Dz. U. z 2004r. Nr 3, poz. 20, z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z
późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25,
poz. 150, z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach
(Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.)
5. Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska,
ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085, z późn. zm.)
6. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U.
Nr 11, poz. 84, z późn. zm.)
7. Ustawa z dnia 28 października 2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych
(Dz. U. Nr 199, poz. 1671, z późn. zm.)
Rozporządzenia
1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
2 września 2003r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów
chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1666, z
późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
1 grudnia 2004r. w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U.
Nr 280, poz. 2771, z późn. zm.)
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
4 sierpnia 2004r. w sprawie okresowych badań lekarskich pracowników zatrudnionych
w zakładach, które stosowały azbest w produkcji (Dz. U. Nr 183, poz. 1896)

4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
9 sierpnia 2004r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest (Dz. U.
Nr 185, poz. 1920, z późn. zm.)
5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
10 stycznia 2005r. w sprawie wzoru ksiąŜeczki badań profilaktycznych dla osoby, która
była lub jest zatrudniona w warunkach naraŜenia zawodowego w zakładach stosujących
azbest w procesach technologicznych, sposobu jej wypełnienia i aktualizacji (Dz. U.
Nr 13, poz. 109)
6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
20 kwietnia 2005r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w
środowisku pracy (Dz. U. Nr 73, poz. 645, z
późn. zm.)
7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
28 września 2005r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i
oznakowaniem (Dz. U. Nr 201, poz. 1674)
8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie
najwyŜszych dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia w
środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833, z
późn. zm.)
9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia
30 października 2002r. w sprawie rodzajów
odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595)
10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 23 października
2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub
urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876 oraz z
2008r. Nr 200, poz. 1235)
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11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w
sprawie sposobów i warunków bezpiecznego uŜytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649)
12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 14 października 2005r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uŜytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216, poz. 1824)
13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)
14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
14 lutego 2006r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji
odpadów (Dz. U. Nr 30, poz. 213)
15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
25 maja 2007r. w sprawie zakresu informacji
oraz wzorów formularzy słuŜących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. Nr 101, poz. 686)
16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
26 lipca 2002r. w sprawie rodzajów instalacji
mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U.
Nr 122, poz. 1055)
17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
23 lipca 2009r. w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji
o występowaniu substancji stwarzających
szczególne zagroŜenie dla środowiska (Dz. U.
Nr 124, poz. 1033)
18. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
5 grudnia 2002r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu
(Dz. U. z 2003r. Nr 1, poz. 12)
19. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
9 grudnia 2002r. w sprawie zakresu, czasu,
sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. Nr 220,
poz. 1858)
20. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
24 marca 2003r. w sprawie szczegółowych
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wymagań dotyczących lokalizacji, budowy,
eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549 oraz z 2009r.
Nr 39, poz. 320)
21. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
16 czerwca 2005r. w sprawie podziemnych
składowisk odpadów (Dz. U. Nr 110, poz. 935)
22. Oświadczenie Rządowe z dnia 23 marca
2007r. w sprawie wejścia w Ŝycie zmian do
załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września
1957r. (Dz. U. Nr 99, poz. 667)
23. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953, z późn. zm.)
24. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia
19 grudnia 2002r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie
drogowym towarów niebezpiecznych do
transportu odpadów niebezpiecznych (Dz. U.
Nr 236, poz. 1986)
25. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23 grudnia 2002r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych (Dz. U.
Nr 237, poz. 2011, z późn. zm.)
26. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
27. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia
15 września 2005r. w sprawie kursów dokształcających dla kierowców pojazdów
przewoŜących towary niebezpieczne (Dz. U.
Nr 187, poz. 1571)
PowyŜsze ustawy, rozporządzenia i „Program
oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032
dostępne są na stronach internetowych odpowiednich
ministerstw
oraz
na
stronie
http://isip.sejm.gov.pl/index.html
Załącznik Nr 2

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie Starosty Ostrowieckiego na wytwarzanie odpadów
zawierających azbest na terenie Gminy Waśniów (stan na dzień 08.09.2009r.)
1. Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Usługowe
„WAR-NO” Sp. z o.o.
Ul. Ciepłownicza 26, 31-587 Kraków
tel. /012/ 425-86-99, 425-77-62

2. P.P.H.U. „REMAL” Sp. J.
Al. Jana Pawła II 17, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. /041/ 248-29-22
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3. Środowisko i Innowacje Sp. z o.o.
Dobrów 8, 28-142 Tuczępy
tel. /015/ 864-51-13, 509-231-489
4. Firma Remontowo-Budowlana RAGAR
Oś. 1000-lecia 35/16, 31-610 Kraków
tel. /012/ 648-39-50
5. Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o.
Ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów
tel. /014/ 633-06-82, 637-27-30
6. „MEDAX”
inŜ. Zdzisław Mozal & Leszek Naumiuk Sp. J.
Ul. śeromskiego 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. /041/ 266-54-91, 263-19-52
7. EKOCHEM-EKOSERVICE Sp. z o.o.
Al. Kościuszki 99, 90-441 Łódź
8. Przedsiębiorstwo Robót Termoizolacyjnych i
Antykorozyjnych TERMOEXPORT
Ul. śurawia 24/7, 00-515 Warszawa
tel. /022/ 693-34-67, 621-21-97, 621-40-64
9. Firma Remontowo-Budowlana UTIL
Stanisław Zacłona
Ryczówek ul. Dolna 8, 31-311 Rodaki
10. P.P.H.U. „GRAMA” Piotr Grabowski
Oś. Gen. St. Maczka 17/5, 37-100 Łańcut
tel. /017/ 85-21-551, 85-90-040
11. Zakład Remontowo-Budowlany „BUDOEXPRES”
Czesław Cukierski
Ul. Siennieńska 252, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
12. PRM - PROMET Sp. z o.o.
ul. Silnicza 13, 25-515 Kielce
tel. /041/ 344-69-56, 344-22-06, 344-67-82
13. Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe
„SanTA-EKO” s.c.
Tadeusz Zych, Izabela Rutowska
Ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz
tel. /015/ 823-69-41, 832-63-31
14. NESCO-POLSKA Sp. z o.o.
Ul. Kopernika 58, 05-501 Piaseczno
tel./022/ 737-01-13
15. Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego MJ
Sp. z o.o.
Reguły ul. Graniczna 6, 05-816 Michałowice
Biuro i adres do korespondencji:
Chlebnia 48, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. /022/ 724-32-39, 724-15-78
16. Sintac - Polska Sp. z o.o.
Ul. Armii Krajowej 86, 05-075 Warszawa Wesoła
Biuro i adres do korespondencji:
Ul. śagańska 1, 04-713 Warszawa - Międzylesie
tel. /022/ 812-62-54, 812-76-27, 812-45-93
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17. „KAN-POL” PPHU Iwona Łosiewicz
Ul. Storczykowa 30, 20-143 Lublin
tel. /081/ 534-31-15
18. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „JUKO”
Jerzy Szczukocki
Ul. Zamurowa 8, 97-300 Piotrków Trybunalski
tel. /044/ 732-69-63, 732-69-64, 732-69-65
19. Hydrogeotechnika Sp. z o.o.
Ul. Ściegiennego 262 A, 25-116 Kielce
tel. /041/ 348-06-60
20. Centrum Gospodarki Opadami, Azbestu i
Recyklingu „CARO”
Ul. Bohaterów Monte Casino 4/12, 22-400
Zamość
tel. /084/ 627-30-13
21. Firma Handlowo-Usługowa „BUD-DACH”
Wiesław Gruszczyński
Ul. Warszawska 50 A, 27-415 Kunów
22. Zakład Budowlany Ryszard Figiel
Ul. Krasickiego 64, 28-200 Staszów
23. Zakład Remontowo-Budowlany „AMBROśY” S.J.
Ul. Meissnera 1/3, 03-982 Warszawa
24. Firma Handlowo-Usługowa „BUDOMAR”
Roman Myszka
Ul. Ks. A. Osetka 4, 39-432 Gorzyce
tel. 502-538-209, /015/ 836-25-43
25. ARBUD Zbigniew Rucki
Aleja Jana Pawła II 38 D/13, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
tel. 502-594-609
26. PPU - MECHATRONIK
Piotr Kosak
Górki Szczukowskie 1, 26-065 Piekoszów
tel./041/ 335-84-04
27. Firma Handlowo Usługowa RKW - DEKER
Ul. W. Kadłubka 4, 27-500 Opatów
tel. 693-648-295
28. BIO-MED Sp. z o.o
Ul. Olszewskiego 6, 25-953 Kielce
29. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „ABBA
- EKOMED” Sp. z o.o.
Ul. Moniuszki 11/13, 87-100 Toruń
tel. /056/ 654-86-70, 651-44-25, 654-86-71,
651-36-67
30. Transport - Metalurgia Sp. z o.o.
Ul. Reymonta 62, 97-500 Radomsko
tel. /044/ 685-41-35
31. PPHU „PRODUS” Marian Świstak
Ul. śytnia 7, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel./041/ 248-03-96
32. P.P.H.U. „EKO-MIX”
Spurek Konstanty Andrzej
Ul. Grabiszyńska 163, 50-950 Wrocław
tel. /071/ 332-45-00, 332-41-61, 361-30-41
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33. OPTIMA s.c.
Lipa Zbigniew, Mitoraj Włodzimierz, Płeszka
Cezary
Ul. Jana Samsonowicza 18 G, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
34. POLONICA Sp. z o.o.
Ul. 1 Maja 191, 25-655 Kielce
tel. /041/ 345-56-40
35. Przedsiębiorstwo
Usług
Wodno-Budowlanych „WOD-BUD” Sp. z o.o.
Ul. Piłsudskiego 14, 23-200 Kraśnik
tel. /081/ 825-26-05
36. Firma
Handlowo-Produkcyjno-Usługowa
„JUKAM” Maciej Plewa
Ul. Jagiellońska 95, 34-450 Krościenko n/D
tel. 0608-679-487
37. „ALBEKO” Emilia Sieger S.J.
Kotowy, 87-510 Skrwilno
tel. /054/ 280-02-88
38. SPE-BAU Sp. z o.o.
Ul. Mielecka 21/1, 53-401 Wrocław
tel. /071/ 362-44-79
39. Zakład Utylizacji Odpadów Przemysłowych
Zygmunt Pacanowski
Ul. Mrozowa 9 A, 31-752 Kraków
tel. /012/ 684-21-57
40. ENERGE Sp. z o.o.
Os. Na Stoku 11/30, 31-702 Kraków
Biuro i adres do korespondencji:
Ul. Płaszewska 11, 32-005 Niepołomice
tel. /012/ 281-35-83
41. Firma Handlowo Usługowa „PROJEKT BUD” Edyta Psut
Ul. Podwale 17, 00-252 Warszawa
tel. /022/ 831-76-88
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42. PPU „TEMIPOL” Sp. z o.o.
Ul. Konduktorska 42, 40-155 Katowice
tel. /032/ 258-88-12
43. ALGADER HOFMAN Sp. z o.o.
Ul. Wólczyńska 133 budynek 11 B, 01-919
Warszawa
tel. /022/ 864-94-97, 864-94-99, 834-75-80,
834-73-53
44. Przedsiębiorstwo WielobranŜowe „ZACH UTYL” Zacharz Joanna
Ul. Batalionów Chłopskich 71, 25-671 Kielce
tel. /041/ 345-17-83
45. „AUTO - ZŁOM” Paź Bogusław
Przewłoka 46, 27-670 Łoniów
46. Przedsiębiorstwo-Handlowo-Usługowo-Produkcyjne „EURO - GAZ”
Łój, Wierzbicka, Nawrot, Wierzbicki Sp.J.
Zgórsko 31 A, 26-052 Sitkówka-Nowiny
47. „GAJAWI” P.P.H.U. Gabriel Rogut
Ul. Kopernika 56/60, 90-553 Łódź
tel. /042/ 688-43-70
48. PHU „EKO - FLORA” Sp. z o.o.
Ul. Brodnicka 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie
tel. /056/ 648-00-41, 684-23-60
49. Firma Budowlana „KORBUD” Korpikiewicz
Kornel
Ul. Malczewskiego 3, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. /041/ 247-76-95
50. Firma
Transportowa-Handlowo-Usługowa
Paweł Basa
Ul. Zagłoby 3, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. /041/ 265-23-72, 0607-581-924

Załącznik Nr 3

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie Starosty Ostrowieckiego na transport
odpadów niebezpiecznych zawierających azbest
(stan na dzień 08.09.2009r.)
1. REMONDIS Sp. z o.o.
Oddział Ostrowiec Świętokrzyski
Ul. Gulińskiego 13A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel./041/ 262-41-00

2. Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-HandlowoUsługowe „REMAL” S.J.
Ul. Aleja Jana Pawła II 17, 27-400 Ostrowiec
Świętokrzyski
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UCHWAŁA NR XXXVI/187/2009
RADY GMINY W WAŚNIOWIE
z dnia 13 listopada 2009 r.
w sprawie określenie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a takŜe grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich
części
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zmianami) ora z art. 7 ust. 3 ustawy z
dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z

2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zmianami), Rada
Gminy w Waśniowie uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o
uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwie-
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rzętami na terenie Gminy Waśniów, stanowiący
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waśniów.

§ 2. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o
uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a takŜe grzebowisk i spalarni
zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy
Waśniów, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej
uchwały.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy: M. Chamera
Załączniki do uchwały Nr XXXVI/187/2009
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia 13 listopada 2009r.

Załącznik Nr 1
Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
na terenie Gminy Waśniów
§ 1.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:
1) posiadać specjalistyczne środki przeznaczone do chwytania oraz transportowania bezdomnych zwierząt,
2) zapewnić w razie potrzeby pomoc lekarskoweterynaryjną,
3) posiadać doświadczenie w zakresie technicznego oraz technologicznego sposobu
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
4) posiadać odpowiednio wykształconą oraz
przeszkoloną kadrę, w liczbie gwarantującej
stałe świadczenie usług,
5) posiadać miejsce (teren) do przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem ich do schroniska.

2. PowyŜsze wymagania powinny zostać
uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami, którymi są w szczególności:
1) zaświadczenie o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej lub odpis Krajowego Rejestru Sądowego,
2) tytuł prawny do posiadania środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
3) umowa o stałej współpracy z weterynarzem,
4) umowa o świadczenie usług, jeŜeli takie były
świadczone przez przedsiębiorcę w innej
gminie przed złoŜeniem wniosku o wydanie
zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a takŜe grzebowisk,
5) tytuł prawny do miejsca (terenu), o którym
mowa w ust. 1 pkt 5.
Załącznik Nr 2

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych
zwierząt, a takŜe grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
na terenie Gminy Waśniów
§ 1.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące
wymagania:
1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk
dla bezdomnych zwierząt,
2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym
prowadzona ma być działalność, o której
mowa w pkt 1,

3) posiadać zadaszony obiekt, z odpowiednio
wydzielonymi boksami, w których bezdomne
zwierzęta będą przebywać,
4) prowadzić ww. działalność w miejscu ogrodzonym,
5) posiadać pozwolenie na uŜytkowanie lub inny
stosowny dokument wymagany przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.).
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2. PowyŜsze wymagania powinny zostać
uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami, którymi są w szczególności:
1) zaświadczenie o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej lub odpis Krajowego Rejestru Sądowego,
2) tytuł prawny do miejsca (terenu), o którym
mowa w ust. 1 pkt 2

4)
5)
6)

§ 2.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni
zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać
następujące wymagania:
1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym
prowadzona ma być działalność, o której
mowa w pkt 1,
3) posiadać pozwolenie na uŜytkowanie lub inny
stosowny dokument wymagany przepisami

7)

Poz. 4247,4248

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.),
prowadzić ww. działalność w miejscu ogrodzonym,
posiadać środki niezbędne do grzebania
zwłok zwierzęcych i ich części,
posiadać środki niezbędne do dezynfekcji
zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem,
posiadać urządzenia i środki techniczne
umoŜliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i
ich części.

2. PowyŜsze wymagania powinny zostać
uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami, którymi są w szczególności:
1) zaświadczenie o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej lub odpis Krajowego Rejestru Sądowego,
2) tytuł prawny do posiadania środków, o których mowa w ust. 1 pkt 7,
3) tytuł prawny do miejsca (terenu), o którym
mowa w ust. 1 pkt 2.

4247
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UCHWAŁA NR XXXVI/188/2009
RADY GMINY W WAŚNIOWIE
z dnia 13 listopada 2009 r.
w sprawie określenie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości oraz opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z
późn. zmianami) ora z art. 7 ust. 3a ustawy
z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z
2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zmianami), Rada
Gminy w Waśniowie uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o
uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie
Gminy Waśniów, stanowiący załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o
uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na
terenie Gminy Waśniów, stanowiący załącznik
nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waśniów.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy: M. Chamera
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Załączniki do uchwały Nr XXXVI/188/2009
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia 13 listopada 2009r.

Załącznik Nr 1
Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Waśniów
§ 1.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy
Waśniów powinien spełniać następujące wymagania:
1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie zbierania i transportu
odpadów komunalnych,
2) posiadać zaplecze techniczno-biurowe,
3) posiadać specjalistyczne środki transportu
przystosowane do bezpyłowego odbierania
oraz transportu odpadów komunalnych,
spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach,
4) posiadać środki transportu przystosowane
do odbioru odpadów zebranych selektywnie,
w tym ulegających biodegradacji, opisane
szczegółowo w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Waśniów,
5) posiadać właściwe urządzenia do zbierania
odpadów komunalnych, spełniające wymogi
określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Waśniów, tj.
pojemników, kontenerów lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, a w
szczególności do zbierania odpadów ulegających biodegradacji z całości strumienia
odpadów komunalnych, a takŜe umoŜliwiających odbieranie z nieruchomości odpadów
wielkogabarytowych, zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów z
remontów,

6) oznaczyć pojazdy i urządzenia za pomocą
logo lub nazwy firmy, w celu umoŜliwienia
identyfikacji przedsiębiorcy,
7) prowadzić działalność z zachowaniem odpowiedniego standardu sanitarno-higienicznego i prawidłowego wykonywania
usług zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.
2. PowyŜsze wymagania powinny zostać
uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.
3. Dokumentami, o których mowa, są w
szczególności:
1) zaświadczenie o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej lub odpis Krajowego Rejestru Sądowego,
2) tytuł prawny do nieruchomości, na której
znajduje się zaplecze techniczno-biurowe,
3) tytuł prawny do posiadania środków, o których mowa w ust. 1 pkt 3-5, wraz z ich opisem technicznym.
§ 2. Miejscem unieszkodliwiania odpadów
komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Waśniów zgodnie z
Planem gospodarki odpadami dla województwa
świętokrzyskiego i Planem gospodarki odpadami
dla gminy Waśniów jest składowisko odpadów
w Janiku gmina Kunów zarządzane przez Zakład
Unieszkodliwiania Odpadów „JANIK” Sp. z o.o.
w Janiku ul. Borowska 1.
Załącznik Nr 2

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na prowadzenie działalności w zakresie opróŜniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Waśniów
§ 1.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien
spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie opróŜniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych,
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2) posiadać zaplecze techniczno-biurowe w
postaci bazy transportowej, wraz z garaŜami,
miejscami postojowymi i punktami myjni
samochodowej,
3) posiadać pojazdy asenizacyjne zgodnie z
technicznymi oraz sanitarno-porządkowymi
wymaganiami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych
(Dz. U. z 2002r. Nr 193, poz. 1617),
4) oznaczyć pojazdy za pomocą logo lub nazwy
firmy w celu umoŜliwienia identyfikacji
przedsiębiorcy,
5) prowadzić działalność z zachowaniem odpowiedniego standardu sanitarno-higienicznego i prawidłowego wykonywania
usług, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie. W przypadku zanieczyszczenia przez przedsiębiorcę terenu w
czasie opróŜniania zbiorników, zrzutu do stacji zlewnych i podczas transportu, zobowiązany jest do jego uprzątnięcia.
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2. PowyŜsze wymagania powinny zostać
uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.
3. Dokumentami, o których mowa, są w
szczególności:
1) zaświadczenie o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej lub odpis Krajowego Rejestru Sądowego,
2) tytuł prawny do nieruchomości, na której
znajduje się zaplecze techniczno-biurowe,
3) tytuł prawny do posiadania środków, o których mowa w ust. 1 pkt 3 wraz z ich opisem
technicznym.
§ 2. Miejscem zrzutu nieczystości ciekłych
odebranych ze zbiorników bezodpływowych,
zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i
porządku na terenie gminy Waśniów, jest stacja
zlewna przy oczyszczalni ścieków „Waśniów” w
Pękosławicach lub inna na terenie sąsiednich
gmin, z którymi przedsiębiorca ma podpisaną
umowę na przyjęcie ścieków.
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