
Uchwała Nr 324/XLV/2010 
Rady Miejskiej w Kaletach 

 
z dnia 5 października 2010 r. 

 
w sprawie przyjęcia Planu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 

z terenu Gminy Kalety na lata 2010 - 2032 
 
     Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1oraz 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku  z „Programem usuwania azbestu 
i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”, przyjętym przez Radę Ministrów 
Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 14 maja 2002 r. 
 

Rada Miejska w Kaletach 
uchwala: 

 
§ 1 

 
Plan usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kalety, w brzmieniu 
określonym w załączniku stanowiącym integralną część niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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1. WSTĘP 

Azbest - to grupa włóknistych minerałów z grupy krzemianów. Mają one stwierdzone 

działanie rakotwórcze (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 01.12.2004 r. w sprawie 

substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu 

rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy  Dz. U. Nr 280, poz. 2771). 

W zastosowaniach pozaprzemysłowych azbest był używany do produkcji pokryć 

dachowych (eternitu, płyty płaskie i faliste) i płyt elewacyjnych oraz rur kanalizacyjnych 

azbestowo - cementowych. 

Prawne uwarunkowania co do zasad i sposobów usuwania azbestu oraz 

postępowania z nim, na chwilę obecną przedstawiają się następująco: 

1. Art. 160 Prawa Ochrony Środowiska kwalifikuje azbest, jako substancję szczególnie 

szkodliwą dla środowiska, która musi być stopniowo usuwana. 

2. “Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium 

Polski" przyjęty przez Radę Ministrów w dn. 14 maja 2002 r. zakłada usunięcie azbestu z 

Polski do końca roku 2032. Program ten nakładał na powiaty (i gminy) obowiązek 

sporządzenia programów usuwania wyrobów zawierających azbest, do końca 2006 r.       

( rozdz. 12.1 Programu). W związku z tym zapisem sporządzono niniejszy Plan. 

3. Rozporządzenia wykonawcze do ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r.o zakazie stosowania 

wyrobów zawierających azbest (tekst jednolity Dz. U. Nr 3, poz. 20 z 2004 r. z późn. zm.) 

określają szczegółowe sposoby i warunki, które należy zachować przy usuwaniu azbestu 

oraz przy kwalifikowaniu wyrobów zawierających azbest do kategorii pilności usunięcia. 

Najważniejsze z nich, to następujące rozporządzenia (wykaz wszystkich aktów prawnych 

odnoszących się do postępowania z azbestem podano w załącznikach do niniejszego 

Planu): 



a. rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 9 października 2002 r. w sprawie sposobu 

przedkładania wojewodzie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania 

substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 175, poz. 

1439) 

b. rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 23 

październik  2003 r. 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), 

c. rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 2 kwietnia 

2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania 

wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649), 

d. rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r.              

w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu 

wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego 

użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216, poz. 1824). 

Najważniejsze obowiązki określone w w/w aktach prawnych, to: 

Tabela nr 1 - Obowiązki w bezpośrednim postępowaniu z azbestem 

lp podmiot obowiązki 
  

 dokonuje inwentaryzacji zastosowanych wyrobów azbestowych; Jej wynik przesyła wojewodzie lub  

 organowi gminy (jeśli właściciel jest osobą fizyczną) 

1 właściciel 

obiektu 
 jest zobowiązany do sporządzenia na własny koszt technicznego projektu usuwania azbestu 

 oczyszcza posiadany obiekt poprzez usunięcie azbestu w sposób niestwarzający zagrożenia dla  

środowiska i zdrowia ludzi (w praktyce znaczy to, że dokonuje tego za pomocą specjalistycznej 

firmy, w sposób i na warunkach określonych w przepisach szczegółowych) 

 obowiązany jest zgłosić fakt prowadzenia tych prac do PINB 
  

 obowiązany jest m.in. do uzyskania decyzji Starosty w zakresie wytwarzania odpadów, prowadzi   

 ewidencję wytworzonych odpadów, 

   musi przeszkolić pracowników oraz zapewnić im niezbędny sprzęt, 

2 wykonawca 

prac 
 musi spełnić wymogi określone w przepisach w zakresie sposobu prowadzenia prac, bhp, ochrony     

pracowników, oznaczania miejsc prowadzenia prac, sposobu magazynowania, ładowania i przewozu  

azbestu oraz jego końcowego unieszkodliwienia (składowanie) zgłasza fakt prowadzenia prac 

związanych z usuwaniem azbestu do PINB i PIP 

 Procedury postępowania z azbestem przedsiębiorcy mogą znaleźć na stronach Ministerstwa 

Gospodarki i Pracy: www.mgip.gov.pl 



3 gmina  co roku do dnia 31 marca każdego roku, za rok ubiegły, na formularzu rozp. M.S. przesyła    

 marszałkowi  wyniki inwentaryzacji  
4 PINB  przyjmuje zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do prac związanych z usuwaniem azbestu (od   

 wykonawców i posiadaczy obiektów) 
5 PIP  przyjmuje zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do prac związanych z usuwaniem azbestu (od   

 wykonawców) 

 

 

 
Prace przy usuwaniu azbestu mają być tak wykonywane, aby nie przekroczyć 

dopuszczalnych stężeń (rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 29 

listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników 

szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy  (Dz. U. Nr 217, poz. 1883). Rozporządzenie 

to określa NS azbestu    w środowisku pracy na poziomie: 

 dla chryzotylu: 

 pyły 1,0 mg/m
3
 

 włókno respirabilne 0,2 włókna/cm
3
 

           dla krokidolitu: 

 pyły 0,5 mg/m
3
 

 włókno respirabilne 0,2 włókna/cm
3
 

W związku z powyższym, jest obowiązek prowadzenia badań powietrza w miejscu prac        

(z pomocą akredytowanego laboratorium). 

Odpady zawierające azbest są niebezpieczne. Najczęściej spotykane rodzaje 

odpadów zawierających azbest to Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 27 września 

2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206): 17 06 01 - materiały 

izolacyjne zawierające azbest i 17 06 05 - materiały konstrukcyjne zawierające azbest. 

Zgodnie z przepisami ustawy o odpadach odpady te mają być zawiezione na najbliżej 

położone składowisko (art. 9, art. 7 ust. 3). 

Pozostałe rodzaje odpadów zawierających azbest, występują w przemyśle i zakłady 

pozbywają się ich we własnym zakresie i za własne środki. 

Podkreślić należy, że w długim horyzoncie czasowym, na jaki ma obowiązywać 

niniejszy plan (do roku 2032), w kwestiach szczegółowych przepisy mogą się zmieniać.         



Z pewnością jednak zachowane zostaną zasady wynikające z tzw. dobrej praktyki oraz bhp       

i potrzeb ochrony środowiska. 

Celem niniejszego Planu jest określenie działań niezbędnych do podjęcia w celu 

usunięcia z terenu gminy Kalety wyrobów zawierających azbest. 

Ponadto przygotowany plan (będący częścią gminnego planu gospodarki odpadami) może 

służyć jako dokument wstępny przy ubieganiu się o środki z niektórych źródeł, na usuwanie 

wyrobów zawierających azbest - w myśl art. 16 ustawy o odpadach, który mówi 

“Przedsięwzięcia związane z unieszkodliwianiem odpadów mogą być realizowane z udziałem 

środków z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o ile przedsięwzięcia te 

zostały ujęte w planach gospodarki odpadami". 

Przy usuwaniu azbestu, szczególnym problemem jest splot następujących 

okoliczności: z jednej bowiem strony (teoretycznie, zgodnie z literą prawa), to posiadacze są 

obowiązani do usuwania azbestu za własne pieniądze. Z drugiej jednak strony, wielu 

mieszkańców żyje w niedostatku (i w zasadzie w większości, to oni pozostali posiadaczami 

azbestu). Fakt ten skutkuje częstym nielegalnym pozbywaniem się azbestu przez 

mieszkańców. Przypadki takie (napotykanie eternitu w rzekach i na drogach) zdarzają się 

czasami, a stwarza to duże zagrożenie, również na przyszłość. Włókna azbestu są bowiem 

bardzo długowieczne i raz wprowadzone do środowiska będą je zanieczyszczać już trwale. 

Ponieważ zaś rygorystyczne karanie (za niewłaściwe postępowanie z azbestem) jest mało 

skuteczne, a przede wszystkim nie prowadzi ono do rozwiązania problemu, dlatego w dalszej 

części opracowania przyjęto inny plan działań, dla osiągnięcia celu, jakim jest rzeczywiste, 

bezpieczne usunięcie azbestu ze środowiska. 

 



2. OPIS STANU AKTUALNEGO 

Gmina  Kalety posiada ewidencję budynków pokrytych azbestem (wraz z danymi 

osobowymi właścicieli), ale jest ona niepełna - nie wszyscy mieszkańcy sporządzili 

inwentaryzację. Z danych posiadanych przez Urząd Miejski  w Kaletach wynika, że na 

terenie gminy jest ok. 800 m
2
 (stan na 31.12.2009 r.) wyrobów zawierających azbest. 

Pozostaje on    w gestii 7 posiadaczy, na budynkach przemysłowych, mieszkalnych oraz 

gospodarskich, przy czym część tego azbestu jest już usunięta z dachów. 

W  planie gospodarki odpadami ilość wyrobów zawierających azbest pozostających na 

terenie gminy Kalety określono jako 800 m
2
' przy czym oszacowanie to zostało dokonane 

metodami statystycznymi. Dane gminy zaś pochodzą  z kart zgłoszeniowych wypełnianych 

przez mieszkańców w latach 2005 -2006. 

 
Tabela nr 2 - Wykaz obiektów budowlanych przykrytych wyrobami zawierającymi 
azbest 
lp    ulice ilość 

posiadaczy 
powierzchnia    

 połaci dachowej 
[m ] 

    przeznaczenie         
       budynku 

stan techniczny 
pokrycia 

    mieszkalne gospodarcze dobry średni zły 

1 Głowackiego 1           80 
     

2 Powstańców 1 80 
     

3 Powstańców Śl 1          500 
     

4 Jaworowa 1 12 
     

5 Kosmonautów 1 26 
     

6 Lubszecka 1           60 
     

7 Barbary 1           80 
     

 razem 7 ok. 800 m2, tj. 
ok. 11 Mg 

     

źródło: dane własne UG — ewidencja od mieszkańców 

Dane te należy okresowo weryfikować. Podczas kolejnych aktualizacji zaleca się też 

zwracać uwagę, czy azbest został usunięty zgodnie z prawem (tj. np. domagać się 

pokwitowań potwierdzających właściwe usunięcie azbestu w przypadkach wątpliwych). 

Jeśli chodzi o rury azbestowo – cementowe gmina nie posiada na swoim terenie tego 

typu rur. 



Razem w gminie jest  ok. 11 t wyrobów zawierających azbest - jako zakładaną 

teoretyczną ilość tych wyrobów pozostającą na terenie Gminy Kalety. 

W dalszej części Planu założono także, że odpady zawierające azbest będą usuwane 

w następujących przedziałach czasowych: 

1) 2010 - 2018 (jak wynika z WPGO do roku 2018 ma być usunięte 60 % 

wyrobów zawierających azbest) - ok. 6,6 t, 

2)  2019 - 2032 - pozostała ilość, tj. ok. 4,4 t. 

 

W ostatnim okresie  (tj. lata 2030 - 2032) przewiduje się usunięcie wszystkich 

pozostałych wyrobów zawierających azbest, nawet tych w dobrym stanie. Płyty azbestowo - 

cementowe mogą w sprzyjających warunkach służyć nawet do 60 lat. Priorytetem jest tu 

jednak nakaz usunięcia wyrobów zawierających azbest. Zważyć też należy, że postępująca 

z czasem korozja wyrobów (nawet niewidoczna gołym okiem) może być źródłem emisji 

azbestu. Z w/w, powodów niezbędnym jest ostateczne usunięcie wyrobów zawierających 

azbest. 

 

Podany wyżej rozkład ilości usuwanego eternitu w czasie, jest założeniem czysto 

teoretycznym, przyjętym z uwagi na fakt, że nie określono stopnia degradacji 

zinwentaryzowanych pokryć azbestowych. Z tym, że z w/w tabeli wynika (z uwagi na ilość 

obiektów pokrytych eternitem), że największe potrzeby mogą pojawić się u osób fizycznych. 

3. SZACOWANE POTRZEBY FINANSOWE ORAZ TEORETYCZNE 

KOSZTY USUWANIA AZBESTU Z TERENU GMINY KALETY 

Koszty prac związanych z usuwaniem azbestu wynoszą przeciętnie: 

- koszt ściągnięcia z dachu (robót budowlanych): 10 - 25 zł/m
2
, 

- koszt utylizacji (transport i składowanie) 700 - 750 zł/Mg . 

 

W dalszym horyzoncie czasowym należy się liczyć ze wzrostem tych kosztów, z uwagi na 

rosnące koszty robocizny i materiałów pomocniczych oraz transportu (np. paliwa). W chwili 

obecnej brak jednak prognoz w tym zakresie. Stąd też dalsze obliczenia przeprowadzono dla 

w/w poziomu cen. Zresztą wyliczenia te i tak określają w przybliżeniu jedynie rząd 

spodziewanych wydatków. Wielkość ta pozostanie zaś bez zmian, gdyż nie przewiduje się 

znaczącego wzrostu cen. 



Przy założeniu, że na terenie gminy do usunięcia pozostaje ok. 800 m
2
 płyt (tj. ok. 11 

Mg), daje to koszt całkowity usunięcia eternitu z dachów w skali Gminy (w całym okresie 

planistycznym, tj. do roku 2032, przy założeniu kosztów w wyżej określonej wysokości): 

koszt usunięcia ok. 16 000 zł, 

koszt utylizacji ok.   8 250 zł, 

razem  ok. 24 250 zł. 

 

Są to koszty, jakie powinni ponieść właściciele obiektów, w których są zastosowane  

materiały, wyroby zawierające azbest. W praktyce, z powodu niskich dochodów mieszkańcy  

mogą nie być w stanie pokryć tych kosztów, a przede wszystkim nowego pokrycia dachu. 

4. DZIAŁANIA DO PODJĘCIA: 

4.1. Strategia ogólna 

Mieszkańcy gminy zgłaszają  zapytania o prawne uwarunkowania oraz możliwości 

usuwania azbestu. Czasem zgłaszają także konieczność interwencji w sprawie                         

o nieuprawnione pozbycie się azbestu. Ponadto z prac w terenie (w innych tematach) 

spotykamy azbest wysypany na drogi, do rzek itp . Ponieważ równocześnie włókna azbestu 

są niezwykle trwałe i raz wprowadzone do środowiska będą je trwale skażać, dlatego należy 

podjąć zdecydowane działania. 

Początkiem działań powinna być szeroka akcja edukacyjno - informacyjna nt. szkodliwości 

azbestu oraz możliwości jego pozbywania się przeprowadzona razem ze Starostwem 

Powiatowym, WIOŚ i przy zaangażowaniu, wsparciu lokalnych mediów. W ogóle wszelkie 

działania (edukacyjne, poszukiwanie środków) zaleca się prowadzić w ramach istniejących 

struktur np. związków międzygminnych, stowarzyszeń społecznych. 

Równocześnie należy prowadzić działania bezinwestycyjne, takie jak: poszukanie 

środków na usuwanie azbestu (poszukiwanie źródeł finansowania), wspieranie inicjatyw 

gminnych w tym zakresie, prowadzenie własnej (na użytek  gminy i mieszkańców) bazy 

danych o firmach uprawnionych do usuwania azbestu (posiadających decyzję Starosty 

Tarnogórskiego). W miarę możliwości należy taki wykaz publikować na stronie internetowej 

Urzędu (www.kalety.pl), lub nawiązać współpracę w tym zakresie ze Starostwem. 

Ponadto pracownicy Urzędu powinni zwracać uwagę na sprawy zagrożenia 

środowiska azbestem w bieżącej, rutynowej działalności. Dotyczy to zwłaszcza Wydziału 



Gospodarki  Komunalnej i Inwestycji - podczas prowadzonych kontroli i pracy w terenie 

zwracać należy uwagę np. na stan budynków. Chodzi o to, by w bieżącej działalności 

zwracać uwagę na zagadnienia związane z azbestem (np. czy nie zalega on w niewłaściwych 

miejscach, czy usunięcia dokonała upoważniona firma, itp.). 

Władze Gminy winny też, w razie potrzeby, korzystać z art. 34 ustawy o odpadach- 

nakazywać usunięcie zdjętego eternitu wskazując składowisko, na które trzeba go wywieźć. 

W decyzji wydanej w tym zakresie zaleca się zobowiązywać stronę do przedstawienia 

pokwitowania po wykonaniu tej czynności -należy wyznaczyć terminy na wykonanie w/w 

czynności a potem konsekwentnie sprawdzać ich wykonanie. 

Zaleca się też wejść we współpracę z policją w oparciu o następujący splot 

przepisów: magazynowanie odpadów na terenie do tego nieprzeznaczonym jest 

wykroczeniem, posiadaczem odpadu jest właściciel danej posesji. Najlepszym rozwiązaniem 

jest w/w nakazowa decyzja (zobowiązująca do usunięcia). Jeśli zaś mieszkaniec jej nie 

wykona, to na tym etapie można włączyć w sprawę policję - prosić o pomoc przy wdrożeniu 

postępowania   z art. 70 pkt 3 ustawy o odpadach . 

Warto także w tym miejscu przytoczyć zapis art. 344 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 

r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 z późn. zm.), który stanowi, 

że kto ponownie wykorzystuje substancje stwarzający szczególne zagrożenie dla środowiska 

(tj. np. azbest, eternit), podlega karze aresztu, ograniczenia wolności bądź grzywny, w trybie 

przepisów Kodeksu postępowania w sprawach wykroczenia. 

Ponadto, w kontekście nieuprawnionego pozbywania się azbestu, uwadze organów 

ścigania zaleca się zapis art. 183 Kodeksu karnego, który mówi o odpowiedzialności m.in. 

za niezgodne z przepisami usuwanie odpadów i substancji w warunkach, które mogą 

zagrozić zdrowiu lub życiu wielu osób. 

Najważniejsze działania w sferze wymagającej zaangażowania finansowego, jakie 

gmina  może rozważyć a następnie podjąć (w zależności od sytuacji), to: 

1) wydzielenie puli w budżecie na wspieranie usuwania azbestu (wraz z opracowaniem 

kryteriów przydzielania tej pomocy),  

2) wyodrębnienie rezerwy środków na interwencyjne usuwanie porzuconego azbestu z dróg  

i terenów gminnych, 

3) po znalezieniu źródła finansowania (wsparcia finansowego), opracowanie schematu 

przydziału pieniędzy (np. w zależności od stopnia degradacji azbestu oraz możliwości 

finansowych właściciela). 



Przy planowaniu dofinansowania skupić się należy także na następujących kwestiach: 

Dofinansowywać należy przede wszystkim wywóz i składowanie eternitu - gdyż to zapewni 

najbardziej efektywne wykorzystanie środków finansowych, tj. usunięcie azbestu, co więcej, 

usunięcie go w sposób bezpieczny dla środowiska i zdrowia ludzi oraz zapobiegnie 

pozbywania się eternitu w sposób niezgodny z przepisami prawa; 

Inna opcja (mniej zalecana) to porozumienie zawarte przez  Gminę (np. w formie umowy)      

z właścicielem najbliższego składowiska eternitu - na mocy którego za eternit dowieziony 

przez mieszkańców Gminy, zapłaci Gmina (za składowanie); 

Plan na przyszłość: gdy powstaną zaplanowanie w Wojewódzkim Planie Gospodarki 

Odpadami Gminne Punkty Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, to wtedy celowym będzie 

(np. poprzez zapis w regulaminie) zobowiązanie mieszkańców do dowożenia odpowiednio 

zapakowanego eternitu do GPZON-u. W tym miejscu, eternit zostanie w razie potrzeby 

zapakowany w podwójne worki plastykowe (tj. w kolejne opakowanie zewnętrzne, lub 

inaczej - z uwagi na bezpieczeństwo pracowników GPZON i wymogi odbiorcy) i stąd, po 

zebraniu partii transportowej, eternit będzie wywożony  na składowisko na koszt Gminy. 

Określone powyżej działania wynikają z tego, że z tym właśnie (bezpieczna utylizacja 

końcowa i jej opłacenie) mieszkańcy mają największy problem. Przyjmując w/w 

rozwiązania zapewniamy bezpieczny ekologicznie przewóz i składowanie eternitu. Jest to 

jednak plan minimum.  W razie gdyby udało się zdobyć stosowne środki, to będzie można 

realizować “plan maksimum", tj. opłacenie całości prac z eternitem (usuwanie azbestu z 

budynków wraz z kosztami utylizacji, wywozu i częściowego nowego pokrycia dachowego) 

poprzez refundację lub dopłaty w wysokości stosownej do środków, jakie udałoby się 

zdobyć na ten cel .  Stosownie do zebranych środków Gmina będzie na bieżąco ustalać 

priorytety. 

W roku 2032 zaleca się wykonać ponowną inwentaryzację w celu sprawdzenia, czy na 

terenie Gminy są jeszcze wyroby zawierające azbest. W takim przypadku powinno się usnąć 

je z urzędu (egzekwując wykonanie tego obowiązku od posiadacza w drodze 

administracyjnej). 



 

4.2. Działania na najbliższy czas 

Gmina posiada środki z własnego budżetu na dofinansowanie kosztów transportu i utylizacji 

odpadów azbestowych.  

Zakłada się, że przygotowanie azbestu do transportu będzie należeć do właściciela odpadu. 

 Po oszacowaniu zalegającej ilości azbestu i kosztów jego usunięcia, Gmina zorganizuje 

transport, za który w całości zapłaci. 

 

Celem w/w akcji jest wywiezienie na składowiska (bezpieczną utylizację) zdjętego już 

przez mieszkańców eternitu. Nie chodzi tu o propagowanie samowolnego usuwania pokryć 

dachowych zawierających azbest, lecz zapobieganie niebezpiecznemu zjawisku, jakim jest 

wysypywanie eternitu na drogi, do rowów, rzeki oraz pozbywanie się go w inne 

niebezpieczne dla życia, zdrowia i środowiska sposoby. 

4.3.  Określenie składowisk odpadów azbestowych i podmiotów, które w dniu      

sporządzenia   Planu posiadały uprawnienia odnośnie do odpadów azbestowych.  

Lokalizacja  składowisk odpadów azbestowych na terenie województwa śląskiego: 

 

 

• wydzielona kwatera na odpady zawierające azbest w ramach istniejącego 

składowiska odpadów komunalnych w Świętochłowicach, zarządzane przez MPGK 

Sp. z o.o.         w Świętochłowicach, o pojemności około 88 800 m3, 

 

• wydzielona kwatera na odpady zawierające azbest w ramach istniejącego 

składowiska odpadów komunalnych w Knurowie, zarządzane przez PPHU 

"KOMART" Sp. z o.o. w Knurowie o pojemności około 280 000 m3, 

 

 



• wydzielona kwatera na odpady zawierające azbest na składowisku odpadów 

poprodukcyjnych Zakładów Koksowniczych „Przyjaźń" w Dąbrowie Górniczej            

o pojemności około 2300 m3 

 

• składowisko odpadów azbestowych zarządzane przez Polskie Huty Stali S.A. 

Oddział    

          Huta Katowice w Dąbrowie Górniczej. 

 

 

Wykaz podmiotów posiadających stosowne decyzje Starosty Tarnogórskiego  

na wytwarzanie odpadów azbestowych na terenie Powiatu Tarnogórskiego. 

 
Rodzaj gospodarowania odpadami zawierającymi 

azbest (zgodnie z posiadanymi decyzjami) 
[TAK/NIE]  

Lp 

Nazwa i adres  
przedsiębiorstwa 

Nr decyzji,  
termin obowiązywania 

Wytwarzanie ilość 
[ton/rok] 

zbieranie transport 

1 

ALGADER HOFMAN” Sp. z 
o.o.  
Warszawa, ul. Wólczyńska 
133 

GOśR/G. 7635-
32/03/04 
30.09.2013 r. 

400 TAK TAK 

2 
Ekochem  – Ekoservice  Sp. 
z o.o., 
 Łódź, ul. Aleja Kościuszki 99 

VOś.G.7635 - 
41/02/03 
15.04.2012 r. 

1 000 NIE NIE 

3 
EKO-GWAJM Sp. z o.o.,  
Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 
212 

GOśR/G.7635-
31/03/04 
31.12.2013 r. 

440,1 NIE NIE 

4 
EXTREMA – BUD ,  
Ostrów Wlkp., ul. 
Wrocławska 42 

GOś.7635 – 4-19/03 
27.906.2013 r. 

200 NIE TAK 

5 
MPEC Sp. z o.o.,  
Tarnowskie Góry, ul. 
Miodowa 1   

VOś.G.7635-4-23/02 
30.07.2012 r. 

1 NIE TAK 

6 
PHUP „FRIB-EX”   
Ruda Śląska, ul. 
Ździebkowskiej 1 

VOś.G 7635-46/02/03 
15.06.2013 r. 

500 NIE NIE 

7 
TOP - STAR Sp. z o.o.,  
Żory, ul. Boczna 6 

VOś.G.7635-4-39/02 
15.09.2012 r. 

300 NIE NIE 

8 
Thermoexport  
Warszawa, ul. Żurawia 24/7 

GOśR/G.7635-17/03 
31.08.2013 r. 

1350 NIE TAK 

9 
Zakład Ogólnobudowlany,  
Cieszyn, ul. Kresowa 27 

GOś.7635-12/03 
10.06.2013 r. 

100 NIE NIE 

10 
„SPE-BAU” Sp. z o.o.  
Wrocław, ul. Mielecka 21/1 

GOśR/G.7635-18/03 
31.07.2010 r. 

277 NIE NIE 

11 

Centrum Gospodarki 
Odpadami, Azbestu i 
Recyklingu „Caro” 
Zamość, ul. Zamoyskiego 51 

GOŚR/G.7635-20/04 
31.03.2014 r. 

300 NIE NIE 

12 
Zakład Usługowy „REMAT” 
Krapkowice, os. XXX-lecia 
12/92 

GOŚR/G. 7635-11/04 
31.03.2014 r. 

200 NIE TAK 



13 

Zakład Usług 
Termoizolacyjnych 
„Termoman”,  
Radzionków, ul. Nałkowskiej 
51 

GOśR/G. 7635-4-
60/03/04 
28.02.2014 r. 

28 NIE NIE 

14 

Przedsiębiorstwo Handlowo 
– Usługowe „JUKO”, ul. 
Zamurowa 8 Piotrków 
Trybunalski 

GOŚR/G.7635-11/05 
28.02.2015 r. 

720 NIE TAK 

15 
Zakład Ogólnobudowlany 
Łukasz Czajda  
Brzeg, ul. Kościuszki 1B/1 

GOŚR/G.7635-12/05 
28.02.2015 r. 

15 NIE NIE 

16 

E-PIK Usługi Ekologiczne 
Sp. z o.o. 
Poznań, ul. Grunwaldzka 
269/1 

GOŚR/G.7635-18/05 
31.03.2015 r. 

350 NIE TAK 

17 

Firma Remontowo 
Budowlana „UTIL” Stanisław 
Zacłona 
Ryczówek, ul. Dolna 8 

GOŚR/G.7635-20/05 
31.03.2015 r. 

720 NIE NIE 

18 

Firma Usługowo-Budowlana 
„REMONT” Iwona 
Jackiewicz 
Czeladź, ul. Tuwima 8/2 

GOŚR/G.7635-22/05 
30.04.2015 r. 

200 NIE NIE 

19 

Przedsiębiorstwo 
Transportowo-Sprzętowe 
Zdzisław Płoszaj 
Czeladź, ul. Reymonta 69 

GOŚR/G.7635-23/05 
30.04.2015 r. 

200 NIE NIE 

20 
„Transport-Metalurgia” Sp. z 
o.o. 
Radomsko, ul. Reymonta 62 

GOŚR/G.7635-24/05 
30.04.2015 r. 

21 NIE TAK 

21 

P.P.U. „PROBUDREM” K. 
Lipiński 
Ogrodzieniec, ul. 
Słowackiego 28 

GOŚR/G.7635-27/05 
30.04.2015 r. 

220 NIE TAK 

22 

Przedsiębiorstwo 
Inżynieryjne „AGRAF” Rafał 
Skórka 
Ruda Śłąska, ul. Lecha 14 
lok. 7 

GOŚR/G.7635-33/05 
31.05.2015 r. 

1000 NIE NIE 

23 
Firma Jarzombek P.H.U. 
Eugeniusz Jarzombek 
Chorzów, ul. Ryszki 25/3 

GOŚR/G.7635-37/05 
30.06.2015 r. 

1500 NIE TAK 

24 
P.P.H.U. „ABBA-EKOMED”  
Toruń, ul. Moniuszki 11/13 

GOŚR/G.7635-38/05 
30.06.2015 r. 

1600 NIE TAK 

25 
Giełda Budowlana „LABOR” 
Sp. J. 
Katowice, ul. Pukowca 15 

GOŚR/G.7635-39/05 
30.06.2015 r. 

1000 NIE NIE 

26 

„JUKAM” F.H.P.U. Maciej 
Plewa 
Krościenko n/D, ul. 
Jagiellońska 95 

GOŚR/G.7635-40/05 
31.07.2015 r. 

101 NIE NIE 

27 
P.W. „ER-BUD” s.c. Wiesław 
Kożuch, Jan Panek 
Gliwice, ul. Jana Śliwki 86 

GOŚR/G.7635-42/05 
31.07.2015 r. 

1800 NIE NIE 

28 
„ALBEKO” Emilia SIEGER 
Sp. J. 
Skrwilno miejsc. Kotowy 

GOŚR/G.7635-17/06 
01.02.2016 r. 

700 NIE TAK 

29 
Zakład Utylizacji Odpadów 
Przemysłowych  

GOŚR/G.7635-20/06 
31.03.2016 r. 

3000 NIE TAK 



Zygmunt Pacanowski 
Kraków, ul. Mrozowa 9A 

30 

Firma „ALPTOM” Tomasz 
Ćwiąkała 
Jastrzębie Zdrój, ul. 
Wrocławska 15/43 

GOŚR/G.7635-23/06 
31.03.2016 r. 

200 NIE NIE 

31 
ENERGE Sp .z o.o. 
Niepołomice, ul. Płaszawska 
11 

GOŚR/G.7635-25/06 
31.03.2016 r. 

1050 NIE NIE 

32 

PPU „TEMIPOL” Sp. z o.o. 
Katowice,  
ul. Konduktorska 42 
 

GOŚR/G.7635-29/06 
31.03.2016 r. 

1000 
 

NIE NIE 

33 

„HYDROGEOTECHNIKA” 
Sp. z o.o. 
Kielce, ul. Ściegiennego 
262A 

GOŚR/G.7635-30/06 
31.03.2016 r. 

4000 NIE TAK 

34 
P.P.H.U. „EURO-BUD”  
Antoni Matusz 
Brynek, ul. Grabowa 1 

GOŚR/G.7635-37/06 
30.06.2016 r. 

30 NIE NIE 

35 

P.P.H.U>”EKO-MIX”  
Konstanty Spurek 
Wrocław, ul. Grabiszyńska 
163 

GOŚR/G.7635-39/06 
31.07.2016 r. 

1800 NIE TAK 

36 
„POLONICA” Sp. z o.o. 
Kielce, ul. !-go Maja 191 

GOŚR/G.7635-53/06 
30.11.2016 r. 

1000 NIE TAK 

37 
„GAJAWI” P.P.H.U. Gabriel 
Rogut 
Łódź, ul. M. Kopernika 56/60 

GOŚR/G.7635-13/07 
28.02.2017 r. 

2000 NIE TAK 

38 
„ZET” Sp. z o.o. Kędzierzyn 
Koźle ul. J. Matejki 15 

GOŚR/G.7635-21/07 
31.03.2017 r.  

400 NIE NIE 

39 
S.M. GWAREK Tarnowskie 
Góry ul. Staropolska 2 

GOŚR/G.7635-81/08 
30.06.2018 r.  

60 NIE NIE 

40 
„INTER-DACH” Woźniki ul. 
Asfaltowa 175 

GOŚR/G.7635-
135/08 
30.09.2018 r.  

60 NIE NIE 

41 
„EKO BUT” Racibórz ul. 
Skłodowskiej 59  

GOŚR/G. 7635-
175/08/09 
28.02.2019 r.  

21 600 TAK TAK 

42 
WOJT-BUD Wojciech Klica  
Tarnowskie Góry, 
ul. Francuskiej 17c/7 

GOŚR/G.7635-96/09 
31.05.2019 r. 

15 400 NIE NIE 

43 
P.H.U. „OLMET” Andrzej 
Oleś Tarnowskie Góry 
ul. Towarowa 15 

GOŚR/G.7635-12/09 
28.02.2019 r. 

15 400 NIE TAK 

44 
„4PROFI-T” Lubliniec 
ul. Oleska 20 

GOŚR/G.7635-27/09 
31.03.2019 r. 

2 450 NIE NIE 

45 

Zakład Ogólnobudowlany 
Kluge Róża  
Tarnowskie Góry  
ul. Astrów 2 

GOŚR/G.7635-
106/09 
30.06.2019 r. 

20 NIE NIE 

46 
WAF POLSKA SP. z o.o. 
Tarnowskie Góry 
ul. Kaczyniec 12/35 

GOŚR/G.7635-80/09 
30.06.2019 r. 

200 NIE NIE 

 

 

 

 



 

 

 

 


