
INFORMACJA Z REALIZACJI DZIAŁAŃ NA TERENIE GMINY KOŚCIERZYNA 

ZAMIERZAJĄCYCH DO POZBYCIA SIĘ Z TERENU GMINY KOŚCIERZYNA WYROBÓW 

ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 

Realizacja zadań usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kościerzyna 

każdorazowo przebiega zgodnie z zapisami „Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów 

Zawierających Azbest dla Gminy Kościerzyna na lata 2012 – 2032”, przyjętego Uchwałą 

Rady Gminy Kościerzyna nr 123/III/12 z dnia 2 marca 2012 roku (z późniejszymi zmianami). 

Obwiązek opracowania powyższego dokumentu wynika z zapisów "Krajowego Programu 

Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032" przyjętego przez Radę Ministrów 

Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 lipca 2009 r.  

Długoterminowym celem Programu jest eliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych 

u mieszkańców gminy Kościerzyna spowodowanych azbestem. Prace zmierzają do 

stopniowej eliminacji wyrobów zawierających azbest z terenów nieruchomości 

zlokalizowanych w granicach administracyjnych gminy Kościerzyna, aż do całkowitego 

pozbycia się wyrobów azbestowych do 2032 r.  

Gmina Kościerzyna corocznie otrzymuje dotacje na usuwanie wyrobów zawierających azbest 

udzielane przez WFOŚiGW w Gdańsku (https://wfos.gdansk.pl/) z udziałem NFOŚiGW 

(https://www.nfosigw.gov.pl/). 

O dofinansowanie na utylizację azbestu ubiegać się mogą osoby, które złożyły do Urzędu tzw. 

inwentaryzację posiadanych wyrobów zawierających azbest. Aktualne dane z inwentaryzacji 

wyrobów zawierających azbest są podstawą do ubiegania się o środki finansowe na usuwanie 

wyrobów zawierających azbest. Każdy, kto na swojej nieruchomości posiada wyroby 

zawierające azbest, zobowiązany jest do złożenia do Urzędu Gminy (w przypadku osób 

fizycznych) lub Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (w przypadku osób 

prawnych) inwentaryzacji, a następnie chcąc wziąć udział w konkursie w danym roku (jeśli taki 

konkurs zostanie utworzony) należy złożyć wniosek wyrażający chęć udziału w danej edycji 

programu. Złożenie inwentaryzacji nie jest jednoznaczne z chęcią udziału w danej edycji 

konkursu. Informacje o nowych konkursach i naborach wniosków podawana jest na stronie 

internetowej Gminy Kościerzyna oraz na Facebooku. 

W latach 2011 - 2020 zostały zrealizowane zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy Kościerzyna – edycja 2012, 2013, 2014. 2015, 2016, 2017, 2019-

2020 oraz 2020”. 

Zadania obejmowały: 

• demontaż, zbieranie, transport, zabezpieczenie i unieszkodliwienie odpadów 

zawierających azbest – pokryć dachowych, 

lub 

• transport, zabezpieczenie i unieszkodliwienie zmagazynowanych odpadów 

zawierających azbest znajdujących się w miejscach do tego nieprzeznaczonych (na 

posesjach). 

 

 

 

 



W tabeli zestawiono ilości unieszkodliwionych odpadów oraz koszt realizacji zadań wraz  

z kwotą dofinansowania z WFOŚiGW w poszczególnych latach. 

Rok realizacji Koszt zadania [zł] 
Kwota dotacji 
z WFOŚiGW 

w Gdańsku [zł] 

Ilość odpadów 
poddanych 

unieszkodliwieniu 
[Mg] 

2012 41 390,65 28 973,00 28,06 

2013 4 514,00 4 000,00 5,80 

2014 3 116,88 2 870,00 3,70 

2015 31 701,19 26 945,99 73,92 

2016 21 508,07 18 281,85 54,23 

2017 24 128,73 18 096,54 61,62 

2019-2020 47 764,50 24 733,80 105,615 

2020 43 231,20 22 226,00 91,590 

RAZEM 217 355,22 146 127,18 424,535 

 

 

                        

 


