


Szanowni Państwo, 
 
 Chociaż pierwsze wzmianki dotyczące szkodliwości 
azbestu dla naszego zdrowia pojawiły się już w 1900 roku, 
przez wiele lat azbest był wydobywany i wykorzystywany 
w produkcji. Skutki tych działań odczuwamy do dziś.  Azbest 
znajduje się na dachach domów, budynków gospodarczych, 
a w wielu przypadkach  zalega na posesjach, czy nielegalnych 
wysypiskach. 

 Jak wynika z danych to właśnie w województwie 
lubelskim jest najwięcej wyrobów azbestowych w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca. Niestety, te dane dotyczą także 
gmin członkowskich Związku Komunalnego Gmin Ziemi 
Lubartowskiej. Mając to na uwadze władze samorządowe 
naszych gmin podjęły współpracę w ramach Szwajcarsko-
Polskiego Programu Współpracy. To dzięki funduszom 
szwajcarskim i zaangażowaniu samorządów udało się 
zmniejszyć ilość azbestu na naszym terenie. Zdajemy sobie 
sprawę, że dane przedstawione w tym folderze to tak zwana 
kropla w morzu potrzeb, dlatego też mimo zakończenia 
projektu nadal chcemy naszymi działaniami promować akcję 
likwidacji azbestu i wspierać mieszkańców w działaniach na 
rzecz poprawy stanu naturalnego środowiska. 
 
 W imieniu Zarządu Związku oraz własnym serdecznie 
dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do sprawnej 
realizacji projektu.

Radosław Szumiec
Przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego

Gmin Ziemi Lubartowskiej



 W 2012 roku Związek Komunalny Gmin 
Ziemi Lubartowskiej rozpoczął realizację projektu 
„Budowa nowoczesnego systemu gospodarki 
odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk 
oraz usuwanie azbestu na terenie gmin 
należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi 
Lubartowskiej”. Projekt był współfinansowany 
w ramach szwajcarsko-polskiego programu 
współpracy, a jego istotną częścią była właśnie 
utylizacja azbestu. W ramach projektu odbywał 
się demontaż pokryć dachowych wykonanych z 
elementów zawierających azbest, zbiórka gruzu 
azbestowego zalegającego na posesjach oraz 
transport odpadów na wysypisko 
i unieszkodliwienie go. Wszystkie te działania były 
dla mieszkańców gmin członkowskich bezpłatne.
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O PROJEKCIE
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W ciągu 4 lat (prace związane z utylizacją ruszyły w 2013 
roku) udało się usunąć 3 602,9 Mg azbestu.

DANE  LICZBOWE

2013 r- 989,988 Mg 2014 r.- 878,439 Mg

2015 r.- 606,758 Mg 2016 r.- 1 127,715 Mg

Zdemontowano 116 704 m² pokryć dachowych
zawierających azbest. 

Zrealizowano łącznie

1698 wniosków o usunięcie azbestu.

Miasto Lubartów
638,401 Mg

Miasto i Gmina Ostrów 
Lubelski

669,002 Mg

Gmina Lubartów
814,67 Mg

Gmina Serniki
452,709 Mg

Gmina Ostrówek
433,513 Mg

Gmina Niedźwiada
594,605 Mg



 Projekt skierowany był do mieszkańców sześciu gmin członkowskich Związku 
Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej: Miasta Lubartów, Gminy Lubartów, Miasta 
i Gminy Ostrów Lubelski, Gminy Ostrówek, Gminy Serniki oraz Gminy Niedźwiada, która 
od początku 2016 r. nie jest już członkiem Związku, jednak w myśl zawartego porozumienia 
nadal prowadzono na jej terenie prace związane z usuwaniem azbestu. 
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BENEFICJENCI PROGRAMU

 Jednostki samorządu terytorialnego, spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe 
ponosiły jedynie 15% kosztów wykonywanych prac.
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Przez kilka lat prowadzenia 
projektu mieliśmy szansę lepiej poznać 
mieszkańców naszych gmin. Wielu z nich 
wyrażało chęć udziału w projekcie, jednak 
ze względu na trudną sytuację życiową nie 
mogło pozwolić sobie na wymianę dachu. 
Ponieważ jednym z naszych celów jest 
odpowiadanie na potrzeby mieszkańców 
poczuliśmy się zobowiązani rozwiązać ten 
problem. 
 W ramach projektu zrealizowaliśmy 
dodatkowe zadanie polegające na 
dofinansowaniu pokrycia dachowego dla 
najuboższych mieszkańców oraz jednostek 
samorządu terytorialnego z terenu Związku 
Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.
 W ramach tego zadania 168 rodzin 
otrzymało materiały na nowe pokrycia 
dachowe (blachodachówka, blacha płaska 
do obróbki kominów, gąsiory, blachowkręty, 
taśma kalenicowa pod gąsiory, folia 
paroprzepuszczalna). 
 Do mieszkańców trafiło w sumie 
30363 m² blachodachówki. 

DODATKOWE DZIAŁANIA
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 W 1997 roku w Polsce wprowadzono 
zakaz stosowania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest. Sześć lat później, 
czyli w 2003 roku została wydana unijna 
dyrektywa, która zakazuje wydobycia azbestu 
oraz produkcji i przetwarzania wyrobów 
zawierających azbest. Mimo to w Polsce nadal 
zalegają setki tysięcy ton tej niebezpiecznej 
grupy minerałów. Województwo Lubelskie 
jest na drugim miejscu w kraju pod 
względem ilości nagromadzonych wyrobów 
azbestowych. 
 Zgodnie z założeniami Program 
Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 - 
2032  do 2032 roku musimy uwolnić Polskę 
z azbestu. Oczywiście to zobowiązanie 
to ważna motywacja do realizacji takich 
projektów, jak ten który prowadził Związek 
Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej. 
Jednak przystępując do akcji „Azbest – 
Nasza Operacja – Darmowa Likwidacja” 
kierowaliśmy się przede wszystkim chęcią 
minimalizacji negatywnych skutków 
zdrowotnych spowodowanych przez azbest, 
a także troską o stan środowiska naturalnego. 
 Dzięki naszemu projektowi wiele 
rodzin, których nie stać by było na usunięcie 

eternitu – wymieniło dach na nowy. Nasze 
kampanie informacyjne podniosły wiedzę 
i świadomość mieszkańców naszych gmin 
w zakresie szkodliwości azbestu. W wyniku 
projektu z krajobrazu lubartowskiej ziemi 
zniknęło wiele dzikich składowisk azbestu 
i znacznie poprawił się stan naszego 
środowiska naturalnego.

DLACZEGO TO TAKIE WAŻNE?




