
 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA PRZEWORSKA  

W SPRAWIE  

PROCEDURY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA, USUWANIA I UNIESZKODLIWIANIA 

WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 

 

1. Obowiązki dotyczące postępowania z wyrobami zawierającymi azbest. 

Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia technicznego oraz 

terenu, gdzie znajdują się wyroby zawierające azbest, ma obowiązek sporządzenia 

informacji: „Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów 

zawierających azbest”(„Ocena”).  

Wzór „Oceny” określa załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 

13.12.2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów 

zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, 

w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. 

Nr 8 poz. 31) Wzór „Oceny” dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta 

Przeworska pod adresem: 

http://www.przeworsk.um.gov.pl/images/stories/odpady/ocena.pdf.  

Właściciele lub zarządcy, którzy spełnili ten obowiązek wcześniej – sporządzają 

następne „Oceny” w terminach wynikających z warunków poprzedniej „Oceny” tzn.: 

 po 5-u latach, jeżeli wyroby zawierające azbest są w dobrym stanie 

technicznym i nieuszkodzone (III stopień pilności), 

 po roku, jeżeli przy poprzedniej Ocenie ujawnione zostały drobne uszkodzenia 

(II stopień pilności). 

Wyroby, które posiadały lub posiadają duże i widoczne uszkodzenia – powinny zostać 

bezzwłocznie usunięte (I stopień pilności). 

Właściciel lub zarządca zobowiązany jest do przechowywania „Oceny” łącznie 

z dokumentacją miejsca zawierającego azbest, obiektu, urządzenia budowlanego 

lub instalacji przemysłowej. Dla budynków oraz obiektów budowlanych niebędących 

budynkami, dla których jest prowadzona książka obiektu budowlanego na podstawie 

art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1332 ze zm.), ocena ta powinna być dołączona do książki obiektu budowlanego. 

http://www.przeworsk.um.gov.pl/images/stories/odpady/ocena.pdf


Wyroby zawierające azbest, instalacje lub urządzenia zawierające azbest oraz 

usunięte wyroby zawierające azbest inwentaryzuje się poprzez sporządzenie „spisu 

z natury”. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest ujmuje wynik                            

inwentaryzacji w „Informacji o wyrobach zawierających azbest” druk dokumentu 

dostępny na stronie internetowej urzędu pod adresem:  

http://www.przeworsk.um.gov.pl/images/stories/odpady/informacja_azbest.pdf                            

i przedkłada ją corocznie w terminie do dnia 31 stycznia do: 

Marszałka Województwa Podkarpackiego,  

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 

Departament Ochrony Środowiska, 

Al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów.  

 

Osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą przedkłada informację do: 

Burmistrza Miasta Przeworska,  

ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk. 

  

Od 2013 r. obowiązuje nowy sposób składania informacji, który określa 

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu 

przedkładania marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach 

występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (t.j. Dz. 

U. z 2015 r. poz. 1450). Obecnie zgodnie z wymogami rozporządzenia informacje 

dotyczące wyrobów zawierających azbest są bezpośrednio wprowadzane przez 

burmistrza miasta do Bazy Azbestowej administrowanej przez ministra właściwego 

do spraw gospodarki. Baza dostępna jest za pośrednictwem sieci internetowej pod 

adresem: www.bazaazbestowa.gov.pl, prowadzonej w formie elektronicznej przy 

użyciu systemu teleinformatycznego. Baza azbestowa stanowi jedno z narzędzi 

monitorowania realizacji zadań wynikających z „Programu Oczyszczania Kraju 

z Azbestu na lata 2009-2032”. 

Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu, gdzie 

występują wyroby zawierające azbest, ma ponadto obowiązki: 

 oznakowania pomieszczeń, gdzie znajdują się urządzenia lub instalacje 

z wyrobami zawierającymi azbest – odpowiednim znakiem ostrzegawczym dla 

azbestu, 



 opracowania i wywieszenia na widocznym miejscu instrukcji bezpiecznego 

postępowania i użytkowania pomieszczenia z wyrobami zawierającymi azbest, 

 zaznaczenia na planie sytuacyjnym terenu miejsc z wyrobami zawierającymi 

azbest. 

Ponadto, jeżeli w budynku, budowli, instalacji lub urządzeniu oraz na terenie znajdują 

się wyroby zawierające azbest o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000 kg/m3              

(tzw. „miękkie”), lub jeżeli wyroby zawierają azbest krokidolit, a także jeżeli te wyroby 

znajdują się w zamkniętych pomieszczeniach, lub istnieje uzasadniona obawa dużej 

emisji azbestu do środowiska – właściciel lub zarządca powinien opracować plan 

kontroli jakości powietrza (monitoringu), a jego wyniki uwzględnić przy dalszej 

eksploatacji lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest. 

Przez cały czas użytkowania wyrobów zawierających azbest w obiekcie 

lub nieruchomości, właściciel lub zarządca ma obowiązek przeprowadzania bieżącej 

kontroli stanu oraz konserwacji tych wyrobów. Pracownicy dokonujący takich prac 

i czynności, powinni być odpowiednio przeszkoleni w zakresie bezpiecznego 

postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, a także odpowiednio wyposażeni 

we właściwą odzież i środki ochronne. 

 

2. Usuwanie wyrobów zawierających azbest. 

Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu 

z wyrobami zawierającymi azbest, ma obowiązek zgłosić prace polegające 

na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest do właściwego 

organu administracji architektoniczno-budowlanej. W przypadku prac polegających 

na wymianie pokrycia dachowego, zgłoszenia trzeba dokonać na co najmniej 30 dni 

przed planowanym terminem rozpoczęcia robót.  

Zgłoszenie, powinno zawierać w szczególności: 

 Rodzaj lub nazwę wyrobów zawierających azbest według grup wyrobów 

określonych w odrębnych przepisach. 

 Termin rozpoczęcia i planowanego zakończenia prac. 

 Adres obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej. 

 Kopię aktualnej oceny stanu wyrobów zawierających azbest. 

 Określenie liczby pracowników, którzy przebywać będą w kontakcie 

z azbestem. 



 Zobowiązanie wykonawcy prac do przedłożenia nowego zgłoszenia 

w przypadku zmiany warunków prowadzenia robót. 

Po dopełnieniu obowiązków formalnoprawnych, właściciel lub zarządca dokonuje 

wyboru wykonawcy prac wytwórcy odpadów niebezpiecznych. Zawiera umowę 

na wykonanie prac zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających azbest oraz 

oczyszczenia budynku, budowli, instalacji lub urządzenia i terenu z azbestu. 

W umowie powinny być jasno sprecyzowane obowiązki stron, również w zakresie 

zabezpieczenia przed emisją azbestu w czasie wykonywania prac. 

Niezależnie od obowiązków wykonawcy prac, właściciel lub zarządca powinien 

poinformować mieszkańców lub użytkowników budynku, budowli, instalacji lub 

urządzenia oraz terenu, o usuwaniu niebezpiecznych materiałów zawierających 

substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla ludzi i o sposobach zabezpieczenia 

przed tą szkodliwością. Na końcu właściciel lub zarządca powinien uzyskać                             

od wykonawcy prac, pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonania prac 

i oczyszczenia terenu z pyłu azbestowego, a następnie przechowywać je przez okres 

co najmniej 5-lat, wraz z inną dokumentacją budynku, budowli, instalacji lub 

urządzenia oraz terenu. 

W związku z dużym zagrożeniem, jakie może spowodować niewłaściwe usuwanie 

wyrobów zawierających azbest, ich demontażu powinny dokonywać specjalistyczne 

firmy, których pracownicy posiadają odpowiednie przeszkolenia bhp do prac przy 

azbeście oraz są zaopatrzeni w specjalistyczny sprzęt, który zabezpiecza ich samych, 

a także pobliski teren przed działaniem szkodliwych włókien azbestowych. Ewidencja 

takich firm znajduje się w Bazie Azbestowej prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju 

i stanowiącej jedno z narzędzi monitorowania realizacji zadań wynikających                               

z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032.  

Wykonawca prac polegających na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów 

zawierających azbest musi zgłosić zamiar ich przeprowadzenia Powiatowemu 

Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Przeworsku, Okręgowemu Inspektorowi Pracy 

w Rzeszowie oraz Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu                               

w Przeworsku – w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac. Przed 

przystąpieniem do prac Wykonawca zobowiązany jest do opracowania szczegółowego 

planu prac usuwania wyrobów zawierających azbest, obejmującego w szczególności: 



 identyfikację azbestu w przewidywanych do usunięcia materiałach 

(na podstawie informacji od właściciela lub zarządcy obiektu, albo badań 

laboratoryjnych); 

  informację o metodach wykonywania planowanych prac; 

 zakres niezbędnych zabezpieczeń pracowników oraz środowiska przed 

narażeniem na szkodliwość emisji azbestu, w tym problematykę określoną 

przepisami dotyczącymi planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz); 

 ustalenie niezbędnego dla wykonywanych prac monitoringu powietrza. 

Zobowiązany jest także do posiadania niezbędnego wyposażenia technicznego 

i socjalnego zapewniającego prowadzenie określonych planem prac oraz 

zabezpieczeń pracowników i środowiska przed narażeniem na działanie azbestu. 

Przystępując do prac, na początku należy wykonać odpowiednie zabezpieczenia 

obiektu, będącego przedmiotem prac i miejsc ich wykonywania, a także terenu wokół, 

przed emisją pyłu azbestu, która może mieć miejsce w wyniku prowadzenia prac. 

Teren należy ogrodzić, zachowując bezpieczną odległości od traktów 

komunikacyjnych dla pieszych, nie mniej niż 2 m przy zastosowaniu osłon. Teren prac 

należy ogrodzić poprzez oznakowanie taśmami ostrzegawczymi w kolorze biało-

czerwonym i umieszczenie tablic ostrzegawczych z napisami „Uwaga! Zagrożenie 

azbestem!”, „Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony” lub „Uwaga! Zagrożenie 

azbestem- krokidolitem”. 

Przy pracach elewacyjnych powinny być stosowane odpowiednie kurtyny zasłaniające 

fasadę obiektu, aż do gruntu, a teren wokół objęty kurtyną, powinien być wyłożony 

grubą folią, dla łatwego oczyszczania po każdej zmianie roboczej. Ogólne zasady 

postępowania przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest określają następujące 

wymagania: 

 nawilżanie wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem 

i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez cały czas pracy, 

 demontaż całych wyrobów (płyt, rur, kształtek itp.) bez jakiegokolwiek 

uszkodzenia, tam gdzie jest to technicznie możliwe, 

 odspajanie wyrobów trwale związanych z podłożem przy stosowaniu wyłącznie 

narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych narzędzi mechanicznych, 

wyposażonych w miejscowe instalacje odciągające powietrze, 



 prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza, w przypadku występowania 

stężeń pyłu azbestu, przekraczających dopuszczalne wartości dla miejsca 

pracy (normatyw higieniczny wynosi 0,1 wł/cm3), 

 po każdej zmianie roboczej, usunięte odpady zawierające azbest, powinny 

zostać szczelnie opakowane i składowane na miejscu ich tymczasowego 

magazynowania,  

 codzienne, staranne oczyszczanie strefy prac i terenu wokół, dróg 

wewnętrznych oraz maszyn i urządzeń, z wykorzystaniem podciśnieniowego 

sprzętu odkurzającego, zaopatrzonego w filtry o dużej skuteczności ciągu 

(99,99% lub na mokro). Niedopuszczalne jest ręczne zamiatanie na sucho, jak 

również czyszczenie pomieszczeń i narzędzi pracy przy użyciu sprężonego 

powietrza. 

W przypadku prowadzenia prac z wyrobami azbestowo-cementowymi, których gęstość 

objętościowa wynosi mniej niż 1000 kg/m3 (tzw. miękkie), a także z innymi wyrobami, 

których powierzchnia jest w widoczny sposób uszkodzona czy zniszczona lub jeżeli 

prace prowadzone są na obiektach, z wyrobami zawierającymi azbest krokidolit oraz 

w pomieszczeniach zamkniętych, powinno się stosować szczególne zabezpieczenia 

strefy prac i ochrony pracowników oraz środowiska, niezależnie od ogólnych zasad 

postępowania. Są to m. in.: 

 komory dekontaminacyjne (śluzy) dla całych pomieszczeń lub będące 

łącznikiem izolacyjnym między miejscem stanowiącym strefę prac, a miejscem 

na zewnątrz obiektu, 

 zaostrzone rygory przestrzegania stosowania środków ochrony osobistej, 

 inne metody, określone na etapie prac przygotowawczych. 

W obiekcie przylegającym do strefy prac, należy zastosować odpowiednie 

zabezpieczenia, w tym uszczelnienie otworów okiennych i drzwiowych, a także inne, 

właściwe dla stopnia narażenia środki zabezpieczające. Wszystkie zdemontowane 

wyroby zawierające azbest powinny być szczelnie opakowane w folie z polietylenu 

lub polipropylenu o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm i zamykane w sposób 

uniemożliwiający przypadkowe otwarcie (zgrzewem ciągłym lub taśmą klejącą). 

Niedopuszczalne jest stosowanie worków papierowych. Odpady powstałe z wyrobów 

o gęstości objętościowej większej niż 1000 kg/m3, a więc płyty i rury azbestowo-

cementowe, lub ich części powinny być szczelnie opakowane w folie. Pył azbestowy 



oraz odpady powstałe z wyrobów o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000 kg/m3 

powinny być zestalone przy użyciu cementu lub żywic syntetycznych i po związaniu 

spoiwa szczelnie zapakowane w folię. Pakowanie usuniętych wyrobów zawierających 

azbest powinno odbywać się wyłącznie w opakowania przeznaczone do ostatecznego 

składowania i wyraźnie oznakowane, w sposób określony dla azbestu. Etykiety 

i zamieszczone na nich napisy powinny być trwałe, nieulegające zniszczeniu, 

pod wpływem warunków atmosferycznych i czynników mechanicznych.  

Dla usuniętych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz ich transportu   

na składowisko odpadów niebezpiecznych, wypełnia się: 

 kartę ewidencji odpadu, 

 kartę przekazania odpadów. 

Po zakończeniu prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest 

– wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych – wykonawca prac ma obowiązek dokonania 

prawidłowego oczyszczenia strefy prac i otoczenia z pozostałości azbestu. 

Oczyszczenie powinno nastąpić przez zastosowanie urządzeń filtracyjno-

wentylacyjnych z wysoko skutecznym filtrem (99,99%) lub na mokro. Wykonawca prac 

ma obowiązek przedstawienia właścicielowi lub zarządcy obiektu, będącego 

przedmiotem prac, oświadczenia stwierdzającego prawidłowość wykonania prac                      

i oczyszczenia z azbestu. W przypadku, kiedy przedmiotem prac były wyroby                            

o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000 kg/m3 oraz wyroby mocno uszkodzone                  

i zniszczone lub prace obejmowały wyroby zawierające azbest krokidolit, jak                               

i prowadzone były w pomieszczeniach zamkniętych, wykonawca prac ma obowiązek 

przedstawienia wyników badania powietrza, przeprowadzonego przez uprawnione                

do tego laboratorium lub instytucję. 

 

Dodatkowe wymogi przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest, 

uwzględniające chronione gatunki zwierząt. 

Specyficzna sytuacja występuje w odniesieniu do gatunków (często rzadkich 

i chronionych), które dostosowały się do życia w warunkach miejskich i wykorzystują 

istniejące budynki jako miejsca rozrodu bądź odpoczynku. Dotyczy to w szczególności 

ptaków, które zakładają gniazda w obrębie budynków (jaskółki, jerzyki, rudziki, szpaki), 

które bardzo często wykorzystują nieużytkowane części obiektów budowlanych jako 

miejsce odpoczynku i których wszystkie gatunki są chronione. Realizacja w takich 



obiektach prac remontowych w nieodpowiednich okresach i bez poszanowania 

odpowiednich przepisów w tym zakresie powodować może niszczenie lęgów 

(w ramach prowadzenia prac) lub też osobników młodocianych, które nie potrafią 

jeszcze latać, lub też prowadzić do porzucenie łęgów przez osobniki rodzicielskie, 

a przez to śmierć osobników młodocianych. Dodatkowo przeprowadzane prace 

remontowe powodować mogą, że dane obiekty nie będą nadawały się                                        

do wykorzystania przez występujące tam wcześniej gatunki, gdyż przeprowadzone 

zmiany uniemożliwiają założenie gniazd. Biorąc pod uwagę charakter obiektów,                     

na których stwierdzono użycie wyrobów zawierających azbest (duży udział budynków 

i obiektów gospodarczych, wiele budynków starych) oraz fakt, że okres lęgowy ptaków 

jest w zasadzie najlepszym czasem do przeprowadzania prac remontowych                              

na wolnym powietrzu (wiosna, lato), lokalnie wystąpić może negatywne oddziaływanie 

na różnego rodzaju gatunki ptaków. 

Oddziaływanie negatywne łatwo jest zminimalizować, najczęściej wybierając 

odpowiedni okres prowadzenia prac oraz przez stosowanie rozwiązań sprzyjających 

zakładaniu gniazd (np. budki lęgowe w odniesieniu do jerzyków). W pewnym stopniu 

pozytywnie wpływać będzie na to również fakt, że z reguły właściciele/zarządcy 

obiektów, posiadają informacje na temat wykorzystywania określonych budynków jako 

miejsc gniazdowania lub też odpoczynku przez chronione gatunki ptaków, dzięki 

czemu można z wyprzedzeniem zastosować odpowiednie tryby postępowania. 

W celu minimalizacji negatywnego oddziaływania na gatunki chronione konieczne jest 

wprowadzenia w ramach planowanych akcji podnoszącej świadomość środowiskową 

oraz informujących o zagadnieniach związanych z usuwaniem azbestu, także 

zagadnień związanych z ochroną gatunkową zwierząt. Niezależnie od tego przy 

przeprowadzeniu prac polegających na usuwaniu azbestu należy zastosować 

następujący tryb postępowania: 

 prace powinny być tak prowadzone, aby uniknąć występowania negatywnego 

oddziaływania na gatunki chronione, tzn. unikać ich płoszenia, zabijania, 

niszczenia siedlisk, gniazd i jaj, przenoszenia w inne miejsce,  

 przed rozpoczęciem prac należy przeprowadzić rozpoznanie czy w rejonie 

prowadzenia prac (także w strefie bezpośredniego oddziaływania) występują 

gatunki chronione na podstawie obwieszczenia Marszałka Sejmu 

Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy                       

o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 856 ze zm.), 



 w przypadku stwierdzenia występowania takich gatunków konieczne jest 

uzyskanie właściwego zezwolenia od organu ochrony środowiska (określonego 

w art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 

2016 r. poz. 2134 ze zm.), w którym określone będą terminy i warunki 

wykorzystywania prac remontowo-budowlanych, 

 jeżeli nie jest możliwe odpowiednie dostosowanie harmonogramu i sposobu 

prowadzenia prac, aby uniknąć zabijania poszczególnych osobników, 

niszczenia ich siedliska, gniazd, jaj, lub wystąpi konieczność ich przemieszania 

lub też prowadzenia innych zakazanych działań, konieczne jest uzyskanie 

zgody właściwego organu ochrony środowiska, określonego w art. 56 ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 

ze zm.), na wykonanie czynności zabronionych w stosunku do gatunków 

chronionych, 

 ile jest to możliwe, po przeprowadzeniu prac remontowych w obiektach, 

w których wcześniej gniazdowały ptaki należy umożliwić im dalsze 

gniazdowanie. Jeżeli nie będzie możliwe naturalne wykorzystywanie szpar 

i szczelin, należy dążyć do zapewnienia odpowiednich miejsc zastępczych, (np. 

budek lęgowych) rejonie remontowanego budynku tak, aby skompensować 

utracone miejsca siedliskowe dla danych gatunków. Charakter zastosowanych 

miejsc zastępczych, ich lokalizacja, parametry techniczne i zagęszczenie 

powinna być dobrana odpowiednio do preferencji gatunków, które występowały 

tam wcześniej. 

 

3. Transport i zagospodarowanie odpadów azbestowych 

Odpady niebezpieczne zawierające azbest transportowane są na składowisko 

przeznaczone do składowania odpadów zawierających azbest przez firmę posiadającą 

odpowiednie uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie 

towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1834 ze zm.) oraz przepisami 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.). 

Tam następuje ich przekazanie następnemu posiadaczowi odpadów – 

zarządzającemu składowiskiem i potwierdzenie tego faktu na karcie przekazania 

odpadu. 



Odpady zawierające azbest pochodzące z budowy, remontu i demontażu obiektów 

budowlanych oraz infrastruktury drogowej oznaczone w katalogu odpadów kodami 

17 06 01* i 17 06 05* mogą być unieszkodliwiane jedynie poprzez składowanie 

w specjalnie wydzielonych kwaterach na składowiskach odpadów innych 

niż niebezpieczne i obojętne lub na składowiskach odpadów niebezpiecznych. 

Składowiska lub kwatery buduje się w specjalnie wykonanych zagłębieniach terenu 

ze ścianami bocznymi zabezpieczonymi przed osypywaniem się. 

Zarządzający składowiskiem powinien uzyskać pozwolenie na użytkowanie 

składowiska, po zatwierdzeniu instrukcji eksploatacji oraz po przeprowadzeniu kontroli 

przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Instrukcję eksploatacji 

składowiska odpadów niebezpiecznych zatwierdza w drodze decyzji Wojewoda. 

Kierownik składowiska powinien posiadać świadectwo stwierdzające kwalifikacje 

w zakresie gospodarowania odpadami i m.in. obowiązany jest do prowadzenia 

ewidencji ilości odpadów przyjmowanych na składowisko.  

Zarządzający składowiskiem posiadającym wydzielone kwatery powinien zapewnić 

selektywne składowanie odpadów zawierających azbest, w izolacji od innych 

odpadów, a miejsce składowania powinno być oznakowane i zaznaczone na planie 

sytuacyjnym składowiska. Odpady powinny być deponowane na składowiskach 

zlokalizowanych na terenach oddalonych od budynków mieszkalnych i izolowanych 

pasem zieleni. 

Prace związane z deponowaniem odpadów zawierających azbest należy prowadzić 

w sposób zabezpieczający przed emisją pyłu azbestowego do powietrza, 

a podstawowym zadaniem jest niedopuszczenie do rozszczelnienia opakowań 

odpadów. Opakowania z odpadami należy zdejmować z pojazdu przy użyciu urządzeń 

dźwigowych i ostrożnie układać w kwaterze składowiska. Niedopuszczalne jest 

zrzucanie lub wysypywanie odpadów z samochodów. Warstwa zdeponowanych 

odpadów powinna być zabezpieczona przed uszkodzeniem opakowań przez 

przykrycie folią lub warstwą gruntu o grubości około 5 cm.  

 

4. Działania informacyjno-edukacyjne wśród mieszkańców Przeworska 

Planowane działania informacyjne o postępowaniu z wyrobami i odpadami 

zawierającymi azbest mają na celu przekazanie rzetelnej i wiarygodnej informacji 

o azbeście.  



Powodzenie realizacji działań na rzecz ochrony środowiska i przyrody podejmowanych 

przez władze Przeworska, w dużej mierze zależy od świadomości, aktywności i zmiany 

nawyków lokalnej społeczności. 

Działania prowadzone są w oparciu o istniejące kanały dystrybucji poprzez stronę 

internetową Urzędu Miasta Przeworska i tablic informacyjnych z notatkami o: 

 obowiązkach dotyczących postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, 

 obowiązku sporządzenia oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania 

wyrobów zawierających azbest, 

 obowiązku przeprowadzenia inwentaryzacji i złożenia informacji o wyrobach 

zawierających azbest, 

 zagrożeniach i skutkach dla zdrowia ludzi i środowiska przyrodniczego                          

w przypadku niewłaściwego użytkowania i usuwania wyrobów azbestowych, 

 firmach posiadających uprawnienia i zezwolenia do prowadzenia prac 

obejmujących usuwanie, zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów 

zawierających azbest, 

 możliwościach finansowego wsparcia i właściwego postępowania w przypadku 

prac remontowych obejmujących wymianę wyrobów azbestowych. 

Planuje się przeprowadzić następujące działania: 

 akcje edukacyjne, mające na celu nauczanie młodzieży rozpoznawania 

wyrobów zawierających azbest, poinformowanie o szkodliwości azbestu dla 

zdrowia człowieka i środowiska naturalnego oraz konieczności 

unieszkodliwienia azbestu do końca 2032 r. Akcje będą prowadzone w szkołach 

w ramach zajęć lekcyjnych, 

 konkursy organizowane przez dyrektorów szkół, np. zaprojektowanie ulotki 

informacyjnej czy plakatu. Praca nagrodzone zostaną powielone 

w odpowiedniej liczbie egzemplarzy i udostępnione na tablicach w Urzędzie 

Miasta Przeworska. 

5. Firmy posiadające uprawnienia i zezwolenia dla prowadzenia prac 

obejmujących usuwanie, zbieranie, transport i unieszkodliwianie 

odpadów zawierających azbest z województwa podkarpackiego 

zarejestrowanych w bazaazbestowa.gov.pl: 



Lp. Nazwa  Województwo  Gmina  Miejscowość  [A] [T] [I] [O] [S] [P] 

1.   Greenlyx Podkarpackie Tarnobrzeg Tarnobrzeg         
  

2. 

Laboratorium 

Wiedzy 

Doradztwo 

Oprogramowania 

Szkolenia  

Podkarpackie  
Rudnik nad 

Sanem 

Rudnik nad 

Sanem 
    

    

3. BHZ MODBUT  Podkarpackie 
Radomyśl 

nad Sanem 

Radomyśl 

nad Sanem   

      
 

4. 
FHU SOSANIT 

Marcin Sosa 
Podkarpackie Kańczuga 

Łopuszka 

Wielka   

      
 

5. 

Zakład Usług 

Komunalnych w 

Ostrowie 

Podkarpackie Ostrów Ostrów 
  

        

6. 

ESIS ECO 

GROUP Sp. z o. 

o.   

Podkarpackie Rzeszów Rzeszów 
  

    
  

7. 

Wojewódzka 

Stacja Stacja 

Sanitarno – 

Epidemiologiczna  

w Rzeszowie 

oddział w 

Tarnobrzegu 

Podkarpackie Tarnobrzeg Tarnobrzeg       
 

    

8. 

Wojewódzka 

Stacja Stacja 

Sanitarno – 

Epidemiologiczna 

w Rzeszowie 

oddział w 

Przemyślu  

Podkarpackie Przemyśl Przemyśl       
 

    

9. 
P.P.H.U. GRAMA 

Piotr Grabowski 
Podkarpackie Łańcut Łańcut 

  

        

10. 
P.H.U.P. SDS 

Sp. z o. o.  
Podkarpackie Mielec Mielec 

  

    
 

  

11. 

KS Siarka Zakład 

Działalności 

Gospodarczej Sp. 

z o. o.   

Podkarpackie Tarnobrzeg Tarnobrzeg 
 

          

http://www.bazaazbestowa.gov.pl/company/more/782
http://www.bazaazbestowa.gov.pl/company/more/707
http://www.bazaazbestowa.gov.pl/company/more/638
http://www.bazaazbestowa.gov.pl/company/more/638
http://www.bazaazbestowa.gov.pl/company/more/638
http://www.bazaazbestowa.gov.pl/company/more/274
http://www.bazaazbestowa.gov.pl/company/more/274
http://www.bazaazbestowa.gov.pl/company/more/274
http://www.bazaazbestowa.gov.pl/company/more/274


12. 

Firma Usługowo-

Handlowa ECO-

TOP Sp. z o. o.  

PODKARPACKIE Rzeszów Rzeszów 
  

        

[A] Praca z azbestem 
[T] Transport odpadów zawierających azbest 
[I] Identyfikacja azbestu w wyrobach 
[O] Oznaczenie zawartości azbestu 
[S] Szkolenia w zakresie azbestu 
[P] Programy, inne 

 

 

6. Możliwości finansowego wsparcia dla mieszkańców miasta: 

Możliwymi źródłami finansowania realizacji programu usuwania wyrobów 

azbestowych są środki własne Gminy Miejskiej Przeworsk, środki z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (WFOŚiGW) oraz 

kredyty preferencyjne z Banku Gospodarstwa Krajowego. 

Wniosek o przyznanie dotacji na usuwanie wyrobów zwierających azbest dostępny 

jest na stronie internetowej Urzędu Miasta pod adresem: 

http://www.przeworsk.um.gov.pl/images/stories/odpady/wniosek_azbest.pdf. 

 


