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Wstęp

Podstawa opracowania gminnych programów usuwania
azbestu: Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-
2032.

Cel nadrzędny: usunięcie i utylizacja wyrobów azbestowych
do roku 2032.



Zakres PUA

Program Usuwania Azbestu zawiera i omawia m.in.:

charakterystykę Miasta Konin,

ogólne informacje dotyczące właściwości azbestu,

informacje o sposobach postępowania z wyrobami zawierającymi 
azbest,

harmonogram realizacji Programu,

finansowe aspekty realizacji Programu.



Budowa i rodzaje azbestu

Pod pojęciem azbestu rozumie się szereg włóknistych minerałów. Włókna
azbestu w zależności od odmiany azbestu mogą mieć długość kilku
centymetrów. Wyroby zawierające azbest można również podzielić na miękkie
oraz twarde.

Głównymi właściwościami fizykochemicznymi azbestu są:
odporność na wysoką temperaturę,
wysoka odporność na agresywne środowisko chemiczne,
wysoka wytrzymałość mechaniczna oraz wysoka odporność na korozję.



Wpływ azbestu na organizm człowieka

Wpływ azbestu na organizm człowieka związany jest bezpośrednio
z wnikaniem włókien azbestowych do organizmu człowieka poprzez układ
oddechowy. Włókna azbestu gromadzą się i zalegają w płucach. Występuje
także w niewielkim stopniu wchłanianie azbestu przez skórę.

W wyniku przedostania się do organizmu ludzkiego pyłu azbestowego przez
układ oddechowy mogą nastąpić takie zmiany chorobowe jak:

pylica azbestowa – azbestoza,

nowotwory złośliwe – rak płuc i opłucnej,

zgrubienia opłucnej.



Dotychczasowa realizacja PUA

Lp. Rok
Ilość usuniętych wyrobów zawierających 

azbest [Mg]
Wysokość udzielonych dotacji [zł]

1. 2013 28,03 7519,77

2. 2014 19,98 5765,68

3. 2015 26,08 6569,76

4. 2016 42,56 12462,86

5. 2017 35,30 10869,30

6. 2018 18,65 5510,40

Suma: 170,60 48697,77

Jak wynika z powyższej tabeli, w latach 2013-2018 udzielono 48 697,77 zł
dotacji na usunięcie i utylizację 170,60 Mg wyrobów zawierających azbest
zlokalizowanych na terenie Miasta Konina.



Dotychczasowa realizacja PUA

Porównując wyniki inwentaryzacji azbestu z 2013 i 2019 roku, stwierdzono,
iż w latach 2013-2019 usunięto i unieszkodliwiono 610,79 m2 (6,71 Mg) wyrobów zawierających azbest,
występujących na terenie ogródków działkowych.

Zgodnie z danymi przekazanymi przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie
w latach 2013-2019 usunięto i zutylizowano 1 294,6 m rur azbestowo-cementowych o wadze 51,78 Mg.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów Konin S.A. w latach 2013-
2019 nie prowadzono działań mających na celu usunięcie i utylizację wyrobów zawierających azbest. Ilość 
zinwentaryzowanych wyrobów w roku 2013 i 2019 nie uległa zmianie.

Zgodnie z wynikami inwentaryzacji azbestu z 2013 roku, Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa zarządzała
budynkami, gdzie zlokalizowano 1110,40 m2 wyrobów zawierających azbest (12,22 Mg). Zgodnie z informacjami
przekazanymi w 2019 roku, wszystkie powyższe wyroby zostały usunięte i zutylizowane. Aktualnie Konińska
Spółdzielnia Mieszkaniowa nie wykorzystuje wyrobów azbestowych.



Wyroby zawierające azbest na terenie Miasta Konin

Lp. Rodzaj wyrobów Jednostka miary
Ilość w jednostce 

pierwotnej
Masa wyrobów[Mg]

Udział 

procentowy [%]

1 Płyty azbestowo-cementowe m2 146492,57 1611,42 14,44

2 Rury azbestowo-cementowe m 9235,50 369,42 3,31

3

Izolacje natryskowe środkami 

zawierającymi w swoim składzie 

azbest

m2 30605,00 9181,50 82,25

Suma:
177097,57 m2

9235,50 m
11162,34 100,00



Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest
Konin

Charakter składowiska Ogólnodostępne

Nazwa Składowisko odpadów niebezpiecznych Konin

Ograniczenie terenowe 1,30

Województwo Wielkopolskie

Gmina Konin

Miejscowość Konin

Adres 62-510 Konin ul. Sulańska 11

Telefon 63 249 36 24

Całkowita pojemność [m3] 125000

Wolna pojemność [m3] 53000

Kody przyjmowanych odpadów 170601, 170605

Godziny pracy 8:00 - 16:00

Plan rozbudowy -

Planowana pojemność -

Planowana data uruchomienia -

Zarządca/Właściciel/Inwestor Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

Adres właściciela ul. Sulańska 11 62-510 Konin

Telefon stacjonarny 63 249 36 24

Telefon komórkowy -

E-mail sekretariat@utylizacja-konin.pl

Strona www www.zuokonin.pl



Harmonogram realizacji Programu

Zgodnie z Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-
2032, aby zrealizować trzy główne cele jakimi są:

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

Minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych
powodowanych kontaktem z włóknami azbestu.

Likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.



Koszty usunięcia materiałów zawierających azbest

Lp. Usługa
Masa 

wyrobów [Mg]

Koszt 

realizacji 

usługi [netto zł]

1.

Demontaż azbestu, usługowe pakowanie odpadów poza terenem składowiska, 

koszt transportu i unieszkodliwianie odpadów o kodzie 17 06 05* (materiały 

konstrukcyjne zawierające azbest).

1611,42 1 127 994,00

2.
Usunięcie i utylizacja rur azbestowo-cementowych o kodzie 17 06 05* 

(materiały konstrukcyjne zawierające azbest).
369,42 554 130,00

3.
Usunięcie i utylizacja izolacji natryskowych środkami zawierającymi 

w swoim składzie azbest.
9181,50 brak danych



Koszty usunięcia materiałów zawierających azbest

Należy pamiętać, iż na finalną wysokość ceny wpływa wiele czynników,
m.in.:

ilość materiałów zawierających azbest,
rodzaj materiałów zawierających azbest,
lokalizacja wyrobu zawierającego azbest (np. dach lub ściany),
w przypadku pokryć dachowych – rodzaj dachu (np. jedno- lub
dwuspadowy),
odległość od miejsca utylizacji odpadów,
stan materiałów zawierających azbest.



Dofinansowania

Zgodnie z „Programem oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009 – 2032” istnieją
następujące podstawowe instrumenty dofinansowania demontażu, transportu
i unieszkodliwiania usuniętych wyrobów zawierających azbest:

Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Fundusze Unii Europejskiej.
Bank Ochrony Środowiska S.A.

W poszczególnych województwach instrumenty finansowe wspierające bezpieczne
eliminowanie z użytkowania wyrobów azbestowych oferowane są przez następujące
instytucje:

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Bank Ochrony Środowiska S.A. (BOS) we współpracy z WFOŚiGW.
Regionalne Programy Operacyjne dla poszczególnych województw.



Monitoring

Monitoring realizacji Aktualizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest z terenu Miasta Konina na lata 2019-2032 pozwoli na bieżącą analizę, a także
kontrolę zgodności założeń Programu z rzeczywistymi działaniami, które podejmowane
będą przez właścicieli obiektów.

Lp. Wskaźnik monitoringu
Wartość

2019 (rok bazowy) 2032 (rok docelowy)

1.
Ilość wyrobów zawierających azbest w 

postaci płyt azbestowo-cementowych w m2
146492,57 0

2.
Ilość wyrobów zawierających azbest w 

postaci rur azbestowo-cementowych w m
9235,50 0

3.

Ilość wyrobów zawierających azbest w 

postaci izolacji natryskowych środkami 

zawierającymi 

w swoim składzie azbest w m2

30605,00 0

4. Ilość wyrobów zawierających azbest w Mg 11162,34 0



Dziękuję za uwagę


