
 

 

 

 

 

Warszawa, dnia 26.04.2013r. 

INFORMACJA PRASOWA 

Co dalej z AZBESTEM? - azbestowa konferencja prasowa  

w siedzibie WFOŚiGW w Warszawie w dniu 26.04.2013r. 

Tytuł: Usuwanie i unieszkodliwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przesmyki 

Gmina Przesmyki jest Gminą wiejską o rolniczym charakterze, wiele zabudowań nadal 

pokrytych jest eternitem w trudzie pozyskanym w poprzednim systemie (z przydziału). 

Inwentaryzacja azbestu została przeprowadzona w 2005 roku przez pracowników tut. Urzędu przy 

czynnym udziale sołtysów. Zinwentaryzowano 274942m
2
 azbestu, w tym na obiektach: osób 

fizycznych 271427m
2 
– 99%, komunalnych 3515m

2 
– 1%. 

Rada Gminy Przesmyki w 2009r. uchwaliła Gminny Program usuwania azbestu…, który zakłada 

usunięcie azbestu do 2032r. 

Realizowany przez WFOŚiGW w Warszawie program pozwolił zutylizować azbest w 138 

gospodarstwach, od 2010 roku 25681m
2
 - 9,5% (2010 - 12791; 2011 – 6564; 2012 – 6326m

2
), 2013r. -

plan 3370m
2
. 

WFOŚiGW w Warszawie przyznał środki dla Gminy Przesmyki w kwocie 212947,70zł. (2010r - 

90875; 2011r - 56713; 2012r - 33880; w 2013r – 31480) 

Podczas realizacji inwestycji w ramach projektów ze środków unijnych zutylizowano 1074,37m
2 

azbestu z obiektów komunalnych: Świetlica w Kamiankach Lackich 223m
2
 (2007r.) – SPO 2004-

2006; Świetlica w Pniewiskach 182m
2
 (2010r.) – PROW 2007-2013; Zespół Szkół w Przesmykach 

670m
2
 (2011r.) – RPO WM 2007-2013. 

Ogółem zutylizowano 26982m
2
 – 9,8% azbestu, w tym na obiektach: o.f. – 25681m

2 
– 10% (ogółu 

o.o.f), komunalnych – 1301m
2
 (14,3t) – 37% (ogółu o.k). 

Do zutylizowania pozostało 247959m
2
 (na obiektach: o.f. – 245745m

2
, k. –2214m

2
). 

Realizacja programu przez WFOŚiGW wpływa na poprawę warunków ochrony zdrowia i życia 

mieszkańców, przynosi korzyści w sferze społecznej, ekologicznej i ekonomicznej. Podstawową 

korzyścią ekologiczną jest stopniowe ograniczanie, a następnie całkowita eliminacja narażenia 

naszego środowiska na azbest. Co roku mieszkańcy przy okazji planowanej wymiany pokrycia 

dachowego chętnie korzystają z Programu. Gmina pięknieje, zmniejsza się emisja włókien azbestu do 

środowiska, nie ma dzikich składowisk azbestu. 

Jednak niepokoi nas fakt, że dochody na wsi spadają i nie stać właścicieli obiektów, na nowe pokrycie 

dachowe. Obserwujemy co roku spadek zainteresowania programem. Jeżeli ta tendencja się utrzyma 

termin zakończenia utylizacji azbestu (2032 rok) jest zagrożony. 

 

 

Andrzej Skolimowski 

Wójt Gminy Przesmyki 

ul. 11 Listopada 13, 08-109 Przesmyki 

http://przesmyki.pl, 256412322  

ugprzesmyki@e-bip.pl 
 


