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1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1.WPROWADZENIE 

Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 maja 2002 roku przyjęła do 

realizacji „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na 

terytorium Polski”. Dokument powstał w wyniku podjęcia przez Sejm Rzeczypospolitej 

Polskiej rezolucji w sprawie programu wycofania azbestu z gospodarki (Monitor Polski                

Nr 38, poz. 373) oraz ustawy z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów 

zawierających azbest (Dz. U. z 2004r., Nr 3 poz. 20 ze zm.). W dniu 14 lipca 2009r. Rada 

Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Program 

Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”. 

Podstawowym założeniem Programu było: 

a) usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, 

b) minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością 

azbestu na terytorium kraju, 

c) likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. 

 

Gmina Santok, w myśl obowiązujących przepisów, podjęła z dniem 30.01.2014r. 

uchwałę Rady Gminy Santok NR XXXV/281/14 w sprawie „Programu usuwania azbestu                    

i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Santok na lata 2014 – 2032” oraz jego 

późniejszą aktualizację, tj. uchwałę Rady Gminy Santok NR III/12/14 z dnia 22.12.2014r.                         

w sprawie „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 

Santok na lata 2014 – 2032 – aktualizacja”. Zatwierdzenie bowiem wskazanych powyższych 

dokumentów stanowi podstawę do ubiegania się o dofinansowanie w przedmiotowym 

zakresie.    

W latach 2014 – 2015 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie (NFOŚiGW) uruchomił program priorytetowy pod nazwą „Gospodarowanie 

odpadami innymi niż komunalne. Część II – Usuwanie wyrobów zawierających azbest na lata 

2014 – 2015”. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Zielonej 

Górze (WFOŚiGW), realizując powyżej wskazany program, udzielał dofinansowania 

jednostkom samorządu terytorialnego na wykonanie zadania, polegającego na demontażu, 

transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest.  

 

1.2. CEL SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA 

Celem sporządzenia niniejszego sprawozdania jest przekazanie informacji o wynikach 

zakończenia przedsięwzięcia w ramach realizacji zapisów wynikających z w/w „Programu 

(…)”, a jego ocena odnosi się do postępów w ramach wypełniania zadań związanych                              

z eliminacją wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Santok za okres dwuletni, tj. za 

rok 2014 i 2015. 
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1.3. PODSTAWA WYKONANIA SPRAWOZDANIA 

Podstawą do sporządzenia sprawozdania z przebiegu jego realizacji są następujące 

akty prawa lokalnego oraz inne dokumenty: 

1. Uchwała Nr XXV/281/14 Rady Gminy Santok z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie 

uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu 

Gminy Santok na lata 2014 – 2032”. 

2. Uchwała NR III/12/14 Rady Gminy Santok z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie 

„Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Santok 

na lata 2014 – 2032 – aktualizacja”. 

3. Uchwała NR III/13/14 Rady Gminy Santok z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie 

„Regulaminu przyznawania osobom fizycznym dofinansowania na usuwanie, 

transport i utylizację azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości 

położonych na terenie Gminy Santok na rok 2015”. 

4. Umowa NR 7/2015 z dnia 29 kwietnia 2015r. zawarta na realizację zadania                            

z Wykonawcą. 

5. Umowa NR 2015/OZ-po-az/072/D z dnia 05.11.2015r w sprawie dotacji zawarta                                 

z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej 

Górze. 

 

2. PRZEBIEG REALIZACJI ZADANIA W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM 

W roku 2014 Gmina Santok nie przystąpiła do programu ogłoszonego przez  

Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ze 

względu na brak niezbędnej dokumentacji, na podstawie której można ubiegać się                                  

o przedmiotową dotację. 

Natomiast w roku 2015, mając odpowiednio opracowane i podjęte akty prawa oraz 

zabezpieczony wkład na realizację zadania, Gmina Santok wystosowała stosowny wniosek do 

w/w organu, celem zakwalifikowania do przedmiotowego programu. Po dokonaniu 

weryfikacji wniesionego podania wskazana powyżej jednostka przyznała Gminie Santok 

wstępną kwotę na działania związane z usuwaniem, transportem i unieszkodliwianiem 

azbestu oraz wyrobów azbestowych w wysokości 31 535,00 zł.  

Fundusz w ramach przedmiotowego programu priorytetowego przyznał do 100% 

refundacji kosztów kwalifikowanych. Kwota dotacji jednak nie mogła przekroczyć iloczynu 

800zł i sumy całkowitego efektu ekologicznego wyrażonego w Mg unieszkodliwionych 

odpadów zawierających azbest. Następnie Gmina Santok przystąpiła do niezwłocznej 

realizacji przedmiotowego zadania, zgodnie z obowiązującą procedurą.  
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2.1. WYKONAWCA DZIAŁAJĄCY NA TERENIE GMINY SANTOK W RAMACH 

PROWADZONEJ INWESTYCJI W ROKU 2015   

Na podstawie przeprowadzonego przetargu w dniu 16 kwietnia 2015r. w wyniku 

stosownej oceny ofert, dokonywanych w oparciu o przyjęte kryteria, tj. warunki wykonania 

usługi oraz cenę, został wyłoniony Wykonawca – firma EXITO Grzegorz Marek z siedzibą 

przy ul. Wełniany Rynek 12/4; 66-400 Gorzów Wielkopolski. 

 

2.2. TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY 

Okres trwania inwestycji przyjmuje się od dnia podpisania umowy na usługę, 

polegającą na wykonaniu prac związanych z usuwaniem, transportem i unieszkodliwianiem 

azbestu oraz wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych budynków 

mieszkalnych i gospodarczych z terenu gminy Santok z Wykonawcą, tj. od dnia 29 kwietnia 

2015r. do dnia 31 lipca 2015r. 

 

2.3. ILOŚĆ WYROBÓW AZBESTOWYCH ODEBRANYCH OD WŁAŚCICIELI 

NIERUCHOMOSCI 

 

W końcowym rozrachunku w roku 2015 usunięto wyroby zawierające azbest                           

łącznie z 18 nieruchomości, w ilości 4793 m
2
, co dało 57,24 Mg, zgodnie z poniższym 

wykazem: 

Tabela Nr 1 – Wykaz ilościowy usuniętego azbestu w trakcie realizacji zadania pod względem miejscowości,                   

w których przeprowadzona została usługa 

 

Lp

. 

 

Miejscowość 

Liczba nieruchomości, z których zostało 

wykonane zadanie w zakresie: 

Łączna ilość 

usuniętego azbestu 

Demontażu, transportu                              

i unieszkodliwienia 

azbestu 

Odbioru                                          

i unieszkodliwienia  

azbestu 

 

m
2
 

 

Mg 

1. JANCZEWO 1 posesja 1 posesja 850 10,46 

2. CZECHÓW 2 posesje - 357 3,88 

3. GRALEWO 4 posesje 1 posesja 1106 13,5 

4. LIPKI WIELKIE 4 posesje 1 posesja 550 6,6 

5. NOWE POLICHNO 1 posesja 1 posesja 940 11,16 

6. STARE POLICHNO 2 posesje - 990 11,64 

R A Z E M 14 posesji 4 posesje 4793 m
2
 57,24 Mg 

 

 

3. ROZLICZENIE FINANSOWE REALIZACJI ZADANIA  

Na podstawie kart przekazania odpadów na składowisko mieszczące się                                         

w m. Chróścik z/s przy ul. Małyszyńskiej 180 w Gorzowie Wlkp., zarządzane przez Zakład 

Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. z/s przy ul. Teatralnej 49, ostateczna ilość  
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azbestu przywieziona przez Wykonawcę do poddania procesowi utylizacji równa                              

jest 57,24 Mg. 

Zważywszy na ilość usuniętego azbestu, w oparciu o kosztorys przedstawiony                           

w ofercie przetargowej przez Wykonawcę, wyliczona została wysokość kwoty zarówno za 

wykonaną usługę, jak i podlegającą refundacji. Kwota wykonania przedmiotu umowy 

wyniosła 28 392,76 zł brutto, która została wypłacona Wykonawcy przez Urząd Gminy                   

w Santoku po wykonaniu usługi oraz prawidłowym, dokonanym przez niego rozliczenia 

zadania. 

Umowa dotacji po złożonej dokumentacji oraz po przeprowadzonej weryfikacji przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze została 

podpisana pomiędzy stronami w dniu 05.11.2015r., z której wynika, że kwota dotacji                      

w wysokości 14.196,38 zł została sfinansowana ze środków zewnętrznych przez Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, a kwota o wartości 14.196,38 zł została 

zrefundowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                           

w Warszawie. 

 

4. KORZYŚCI DLA OCHRONY ŚRODOWISKA 

Przed realizacją zadania na terenie Gminy Santok przypuszczalna ilość odpadów 

zawierających azbest wynosiła 1 159 180,00 kg. W wyniku realizacji zadania usunięto                

57,24 Mg azbestu. Dokonana aktualizacja inwentaryzacji pozwoliła ustalić, że mieszkańcy na 

własną rękę często prowadzili prace rozbiórkowe azbestu i składowali je na paletach,                          

a następnie foliowali. Należy szacować, że pozostała ilość azbestu występująca na terenie 

Gminy Santok wynosi około 1 128 512,00 kg.  

Uzyskany efekt ekologiczny zadania po jego zakończeniu w roku 2015:                                        

- zdemontowanie i przewiezienie do unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych 

zawierających azbest w ilości: 

 57240  kg 

 4793 m
2
 

 57,24 Mg 

 

Uzyskany efekt rzeczowy zadania po jego zakończeniu w roku 2015:  

-  likwidacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Santok. 

 

5.  DZIAŁANIA EDUKACYJNO - INFORMACYJNE SPOŁECZEŃSTWA 

Realizacja działań związanych z edukacją społeczeństwa Gminy Santok została 

rozpoczęta z chwilą przyjęcia „Programu…”, tj. w styczniu 2014r. W siedzibie urzędu 

dostępne były ulotki i broszury wraz z płytami CD odnośnie szkodliwości wyrobów 

zawierających azbest. Wskazane powyżej informacje zawierały szczegółowo opisane  
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procedury, na podstawie których każdy posiadacz azbestu i wyrobów azbestowych na swojej 

nieruchomości powinien kierować się w jego użytkowaniu i likwidacji.  

W momencie uzyskania decyzji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                            

i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze o wstępnym zakwalifikowaniu do programu 

priorytetowego, Urząd Gminy w Santoku przygotował i opublikował na urzędowej stronie 

internetowej, wywiesił na tablicach ogłoszeń oraz rozesłał do sołtysów wszystkich sołectw 

Gminy Santok informacje o naborze wniosków odnośnie dofinansowania na realizacje 

zadania w przedmiocie sprawy wraz z warunkami, jakie należy spełnić podczas ubiegania się                          

o dotację oraz gotowymi drukami formularzy. 

 

6. PODSUMOWANIE  

Jak wynika z zapisów harmonogramu „Programu (…)”obowiązek przedłożenia Radzie 

Gminy w Santoku sprawozdania z jego realizacji opiewa okres dwuletni, tzn. za rok 2014                    

i 2015r. 

W roku 2014 zadanie nie było realizowane ze względu na brak odpowiedniej 

dokumentacji, natomiast w roku 2015 w projekcie uczestniczyły osoby fizyczne z 17 posesji 

oraz jedna osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. W tym okresie zostało 

usuniętych 57,24 Mg azbestu, a do likwidacji z terenu Gminy Santok zgodnie                                       

z przeprowadzoną inwentaryzacją pozostało szacunkowo 1 128,512 Mg przedmiotowego 

odpadu. 

Wykonawcą została firma EXITO Grzegorz Marek z siedzibą przy ul. Wełniany 

Rynek 12/4; 66-400 Gorzów Wielkopolski, wyłoniona w zorganizowanym przez Urząd 

Gminy w Santoku przetargu. 

Zarówno płyty azbestowo – cementowe zdemontowane przez Wykonawcę, jak i te 

które wcześniej zostały zdjęte prze właściciela posesji, zostały odpowiednio zabezpieczone 

przed rozprzestrzenianiem się szkodliwego azbestu w środowisku i przetransportowane na 

składowisko odpadów Chróścik ul. Małyszyńska 180 Gorzów Wlkp., zarządzane przez                                                              

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. z/s przy ul. Teatralnej 49.  

W listopadzie 2015r. Urząd Gminy Santok ogłosił kolejny nabór wniosków na 

realizację przedmiotowego zadania na rok 2016, w ramach programu priorytetowego 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. 

Zakładając, że zasady przyznawania dotacji z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów 

zawierających azbest na kolejne lata nie ulegną zmianie i będą wciąż praktykowane przez 

WFOŚiGW w Zielonej Górze, Gmina Santok będzie corocznie przystępować do udziału                  

w niniejszym przedsięwzięciu aż do roku 2032, tj. do obowiązkowego czasu usunięcia 

azbestu z terytorium Polski. 

 

Strona 5 


