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Ciężar sfinansowania usunięcia wyrobów zawierających 
azbest spoczywa na właścicielach, użytkownikach wieczystych 
lub zarządcach nieruchomości, a także obiektu, urządzenia 
budowlanego, instalacji przemysłowej lub  innego miejsca 
zawierającego azbest.

Źródłami finansowania usuwania azbestu są:
• środki własne właścicieli obiektów budowlanych,
• środki własne inwestorów prywatnych,
• środki własne jednostek samorządu terytorialnego,
• środki budżetu państwa pozostające w dyspozycji Ministra 

Rozwoju i Technologii,
• środki funduszy ochrony środowiska.

FINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU

AZBEST W TWOIM OTOCZENIU WSPARCIE DLA MIESZKAŃCA GMINY

Aktualne programy dofinansowania usuwania azbestu  
– informacji udzielają urzędy gmin w powiecie płockim.

Gminy realizują przedsięwzięcia w zakresie demontażu, 
zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów 
zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami 
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest i mogą 
uzyskać wsparcie finansowe w ramach „Ogólnopolskiego 
programu finansowania usuwania wyrobów zawierających 
azbest” uruchomionego Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jeśli jesteś mieszkańcem Gminy, który planuje usunąć wyroby 
zawierające azbest ze swojej nieruchomości, zgłoś się do Urzędu 
Gminy. Jeśli Gmina zawarła umowę na wsparcie finansowe  
w zakresie usuwania azbestu  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, informacje o warunkach, 
terminach i formie wsparcia powinny być dostępne na stronie 
internetowej Gminy.

Klienci indywidualni mogą uzyskiwać EKOKredyty w Banku 
Ochrony Środowiska S.A., który jest uniwersalnym bankiem 
komercyjnym specjalizującym się w finansowaniu przedsięwzięć 
proekologicznych. 

Przydatne informacje znajdziesz na stronie internetowej 

www.bazaazbestowa.gov.pl 

• baza firm zajmujących się usuwaniem wyrobów azbestowych  
 czyli tzw. eternitu, 
• lista składowisk odpadów azbestowych, 
• wykaz lokalnych i regionalnych programów usuwania azbestu, 
• a także dane statystyczne oraz wykres aktywności gmin.

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych:  

mazowieckie.ksow.pl,
gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach  

i wsparciu KSOW oraz 

ksow.pl,
gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.

 W przypadku stwierdzenia obecności azbestu właściciel, 
użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, a także 
obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej  
lub innego miejsca zawierającego azbest ma obowiązek:
• sporządzenia na odpowiednim formularzu pn. „Oceny stanu  

i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów 
zawierających azbest”,

• złożenia do 31 stycznia  każdego roku informacji o wyrobach 
zawierających azbest na formularzu pn.: „Informacja  
o wyrobach zawierających azbest” do:

 - właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta -  
informacje składają osoby fizyczne,

 - właściwego marszałka województwa – informacje składają 
osoby prawne i jednostki samorządu  terytorialnego.

Informacje i formularze do wypełnienia znajdziesz  
na stronie: www.bazaazbestowa.gov.pl



www.powiat-plock.plWłókna  azbestu  dostające  się  do  organizmu  człowieka 
podczas  oddychania  na  stałe  pozostają  w  jego  płucach, 
przyczyniając się do powstawania takich chorób jak:

• pylica azbestowa (azbestoza),
• rak płuc,
• międzybłoniak opłucnej (nowotwór złośliwy).

Ze względu na zagrożenie jakie stwarzają wyroby 
zawierające azbest, muszą one zostać usunięte  

do 31 grudnia 2032 r.

usunięcie i unieszkodliwienie  

wyrobów zawierających azbest

minimalizacja negatywnych skutków 
zdrowotnych spowodowanych 
obecnością azbestu na terytorium 
kraju

likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko

GŁÓWNE CELE PROGRAMU

Azbest to nazwa grupy włóknistych minerałów naturalnie 
występujących w przyrodzie. Pod względem chemicznym 
są to uwodnione krzemiany magnezu, sodu, wapnia  
lub żelaza.  Charakterystyczną cechą morfologiczną naturalnie 
występujących minerałów azbestowych jest równoległa 
budowa włókien. 

Badania dowiodły rakotwórcze działanie włókien azbestu, 
które przedostają się do organizmu wraz z wdychanym 
powietrzem. Główną przyczyną aktywności kancerogennej 
azbestu jest wydłużony kształt jego cząstek, a więc kształt 
typu włókno. Krytyczne wymiary włókien respirabilnych 
azbestu to włókna o długości L>5 µm, średnicy  d<3 µm  
i stosunku długości do średnicy włókien L/d ≥3:1. 

AZBEST
W Polsce największe zagrożenia zanieczyszczenia powietrza 

azbestem stanowią powszechnie stosowane w przeszłości 
azbestowo-cementowe materiały budowlane. 

Wśród  wyrobów,  które  mogą  zawierać  włókna  azbestowe, 
znajdują się:

• pokrycia dachowe: eternit i papa dachowa,

• pokrycia podłogowe, płytki PCV,

• płyty elewacyjne i balkonowe,

• kit szklarski,

• kleje, tynki, wypełniacze,

• drobne urządzenia  

w gospodarstwach domowych: żelazka,  

płyty kuchenne, piece akumulacyjne,

• rury do instalacji wodociągowych  

i kanalizacyjnych,

• przewody wentylacyjne i kominowe.

BEZPIECZNE USUWANIE AZBESTU
Prace polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest 

mogą być wykonywane wyłącznie przez wyspecjalizowane firmy 
stosujące odpowiedni sprzęt, odzież ochronną  i zabezpieczenia 
przy pracy z azbestem.

Nie wolno samodzielnie usuwać, demontować  
ani zabezpieczać wyrobów zawierających azbest.  

Mogą to robić tylko wyspecjalizowane firmy.

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 (starosta, 
prezydent miasta na prawach powiatu). W przypadku prac 
polegających na wymianie pokrycia dachowego, zgłoszenia 
trzeba dokonać na co najmniej 30 dni przed planowanym 
terminem rozpoczęcia robót.

Wykonawca prac polegających na usuwaniu wyrobów 
zawierających azbest musi zgłosić zamiar ich przeprowadzenia 
Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, 
Okręgowemu Inspektorowi Pracy oraz Państwowemu 
Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu – w terminie co 
najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac.

Wyroby zawierające azbest z chwilą ich usunięcia z miejsca  
występowania stają się odpadami niebezpiecznymi  

i muszą być unieszkodliwione na wyznaczonych 
składowiskach odpadów azbestowych.


