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PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA



Działania w zakresie usuwania 
wyrobów azbestowych

Od 2006 roku do chwili obecnej wspólnie 
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
i gminami powiatu poznańskiego Powiat 
prowadzi program dofinansowania likwidacji 
wyrobów zawierających azbest



Lp. Gmina

Lata 2006 - 2018

Ilość usuniętych wyrobów 
azbestowych [Mg]

Poniesione koszty [zł]

1 Buk 799,896 401 670,03

2 Czerwonak 427,945 272 068,66

3 Dopiewo 625,771 339 078,10

4 Kleszczewo 605,183 326 738,74

5 Komorniki 574,925 338 715,88

6 Kostrzyn 503,740 266 271,39

7 Kórnik 989,255 567 912,50

8 Luboń 325,236 186 584,74

9 Mosina 815,427 425 357,41

10 Murowana Goślina 623,241 345 425,55

11 Pobiedziska 703,945 376 548,38

12 Puszczykowo 200,843 103 073,78

13 Rokietnica 927,081 469 982,02

14 Stęszew 893,693 472 240,14

15 Suchy Las 747,124 407 116,07

16 Swarzędz 684,226 384 077,45

17 Tarnowo Podgórne 61,937 36 763,84

RAZEM 10 509,467 5 719 624,69



Zasady finansowania

➢ W ramach programu pokrywane jest 100 % wszelkich 
kosztów związanych z likwidacją wyrobów 
zawierających azbest

➢ Koszt nowego pokrycia dachowego oraz koszty 
związane z zabezpieczeniem konstrukcji dachu po 
demontażu wyrobów zawierających azbest w całości 
ponosi właściciel nieruchomości



Wszystkie środki finansowe zebrane w danym 
roku (z WFOŚiGW, Powiatu i gmin) są dzielone 
pomiędzy gminy – proporcjonalnie w 
zależności od ich udziału w zadaniu.

Środki te stanowią limit, do wysokości którego 
może być wykonywane zadanie na terenie 
danej gminy.



Usuwanie wyrobów zawierających 
azbest dotyczy:

➢ demontażu wyrobów zawierających azbest z 
budynków mieszkalnych i gospodarczych,

➢ odbioru wyrobów zawierających azbest 
składowanych na terenie nieruchomości 
mieszkańców gmin powiatu,

➢ transportu i unieszkodliwienia odpadów 
azbestowych poprzez składowanie na 
składowisku odpadów niebezpiecznych.



Corocznie Zarząd Powiatu w Poznaniu 
podejmuje uchwałę w sprawie regulaminu 
określającego zasady likwidacji wyrobów 
zawierających azbest na terenie powiatu 
poznańskiego na dany rok.

Po jej podjęciu rozpoczyna się przyjmowanie  
wniosków od mieszkańców



Procedura przystąpienia 
do programu

1. Zainteresowany składa wniosek (na formularzu) do 
właściwego urzędu gminy ze względu na położenie 
nieruchomości.

2. Gmina weryfikuje wniosek i przesyła do Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu.

3. Starostwo Powiatowe rozpatruje wnioski i przekazuje 
odpowiednie informacje do wykonawcy prac w celu podjęcia 
działań.

4. Po wykonaniu zadania sporządzany jest protokół odbioru 
prac oraz następuje rozliczenie finansowe dokonywane w 
Starostwie Powiatowym.

Złożone wnioski są rozpatrywane według kolejności 

wpływu do wyczerpania limitu.



Wymogi formalne
dot. wnioskodawców

1. Wniosek może być złożony przez osobę posiadającą tytuł 
prawny do nieruchomości.

2. Do wniosku należy załączyć dokument potwierdzający 
posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości np. akt 
notarialny, odpis z księgi wieczystej.

3. W przypadku beneficjentów pomocy de minimis w 
rolnictwie, konieczne jest dołączenie wypełnionego 
formularza oraz oświadczenia dotyczącego ww. pomocy.

4. W przypadku nieruchomości będących przedmiotem 
współwłasności – dołączyć należy zgodę poszczególnych 
współwłaścicieli na wykonanie prac.



Sposób rozliczania

Wykonawca prac przedstawia do Starostwa 
Powiatowego dokumenty świadczące o wykonaniu 
usługi (protokół odbioru prac, kartę przekazania 
odpadu), na podstawie których otrzymuje 
wynagrodzenie. 

Właściciel nieruchomości nie uczestniczy w 
procedurze rozliczenia finansowego.



Nagrody i wyróżnienia

W 2008 roku Starostwo Powiatowe 

w Poznaniu zajęło II miejsce

w I Edycji Konkursu 

„Polska wolna od azbestu”. 

W dniu 25 stycznia 2008 roku 

podczas uroczystej Gali 

wręczony został certyfikat, 

statuetka oraz czek na 20.000 zł.



Program likwidacji wyrobów 

zawierających azbest został 

również doceniony przez 

Kapitułę Konkursu „Wielkopolski 

Gospodarczo-Samorządowy 

HIT 2007”. 

Starostwo Powiatowe 

otrzymało statuetkę oraz dyplom 

honorujący to przedsięwzięcie.



Starostwo Powiatowe w Poznaniu 
zostało laureatem konkursu 
Samorządowy Lider Zarządzania. 
W 2008 roku w edycji, której 

przedmiotem były 

usługi techniczne, 
Powiat Poznański z programem 
"Azbest - produkt non grata" 
zajął I miejsce w dziedzinie 
gospodarki komunalnej, 
w kategorii powiatów ziemskich.



Dziękuję za uwagę


