
                               Gorzyce, 24.02.2022r. 

 

Podsumowanie roczne z realizacji 

„Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na 

terenie gminy Gorzyce” 

za 2021r. 
 

 

W ramach realizowanego „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu 

Gminy Gorzyce” przyjętego uchwałą nr. V/35/15 Rady Gminy Gorzyce z dnia 23.02.2015r. gmina 

Gorzyce w 2021r. po raz kolejny przystąpiła do usuwania wyrobów zawierających azbest                   z 

budynków mieszkalnych, gospodarczych zlokalizowanych na terenie gminy jak również azbestu 

zeskładowanego nigdy niezamonowanego. 

Celem tego programu jest inwentaryzacja azbestu, jego sukcesywne usuwanie, prawidłowa utylizacja 

oraz pomoc mieszkańcom w tym zakresie zgodnie z przepisami prawa. Docelowym terminem 

usunięcia wyrobów zawierającym azbest z terenu gminy jest rok 2032. 

 

Program utworzony w 2015r. zakładał likwidację ok. 649 Mg azbestu. Według stanu na dzień 

31.12.2021r. w ramach bieżącej aktualizacji bazy azbestowej do likwidacji pozostało jeszcze                  

ok. 738, 34 Mg, co sukcesywnie realizowane będzie w kolejnych latach. 

W 2021r. azbest usunięto z 17 nieruchomości w 7 sołectwach: Bluszczowie, Czyżowicach, Gorzycach, 

Gorzyczkach, Rogowie, Turzy Śląskiej oraz Uchylsku. 

Łącznie w 2021 roku usunięto i zutylizowano 28,44 Mg wyrobów, które w swoim składzie posiadają 

niebezpieczny minerał jakim jest chryzotyl i były to płyty azbestowo-cementowe faliste oraz płaskie. 

  

Materiały te usuwała Firma Remontowo - Budowlana „UTIL” Stanisław Zacłona , ul. Dolna 8 

Ryczówek, 32-310 Klucze. Zdemontowane płyty azbestowo-cementowe zabezpieczono przed 

rozprzestrzenianiem się azbestu w środowisku i przewieziono za pośrednictwem usług Seguro              

Sp. z o.o., 41-214 Sosnowiec  ul. Stefana Grota-Roweckiego 129 na składowisko odpadów 

niebezpiecznych zawierających azbest tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. 

z o.o., ul. Grenadierów 21, 41-216 Sosnowiec. 

Firma Remontowo-Budowlana „UTIL” Stanisław Zacłona przedstawiła najkorzystniejszą ofertę: 

- demontaż, transport i utylizacja 1 tony eternitu (budynki mieszkalne i gospodarcze):  

    1 728,00 zł. brutto; 

- transport i utylizacja 1 tony eternitu (azbest zeskładowany, nigdy niezamontowany):  

    972,00 zł. brutto. 



Nie odnotowano żadnych interwencji mieszkańców w zakresie nieprawidłowości przy wykonywaniu 

prac przez firmę. 

 

Mieszkańcy przystępujący do programu (w przypadku stopnia pilności wynoszącego II lub III) 

zobowiązani byli do pokrycia 20% kosztów w\w prac, natomiast 80% kosztów zostało pokryte                   

z budżetu gminy.  Natomiast w przypadku I stopnia pilności mieszkaniec nie pokrywał żadnych 

należności. Koszty te ponoszone były przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Katowicach oraz gminę Gorzyce. 

 

W 2021r. realizacja zadania zamknęła się kwotą  48 940,20  zł. brutto, a środki na jego realizację 

pochodziły z następujących źródeł: 

• budżetu gminy w wysokości: 33 051,60 zł. brutto 

• budżetu NFOŚiGW w wysokości:  6 958,35 zł. brutto 

• budżetu WFOŚiGW w wysokości:  8 930,25 zł. brutto                                                                                                                                                                                                                                            

• środków mieszkańców w wysokości: 0,00 zł. brutto 

 

Wskaźniki monitorowania i oceny skuteczności realizacji programu 

WSKAŹNIKI STANU ŚRODOWISKA ZWIĄZANE 

Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 

Lp. Wskaźnik Jednostka 
Wielkość 

obecna 

Wielkość 

usunięta 

Wielkość 

pozostała 

1. 

Ilość obiektów osób fizycznych                 

z zabudowanymi wyrobami 

zawierającymi azbest wraz ze 

stopniami pilności: I, II, III 

szt. 663 17 646 

2. 
Ilość zinwentaryzowanych wyrobów 

zawierających azbest 
Mg 766,78 28,44 738,34 

 

Tabela została utworzona na podstawie programu usuwania wyrobów zawierających azbest oraz 

zaktualizowanej bazy azbestowej, w której to znajdują się aktualne dane dotyczące wyrobów 

zawierających azbest. 

 


