
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Środowiska

Data posiedzenia: 16 czerwca 2010 r.

Nr posiedzenia: 46

Posiedzeniu przewodniczył: senator  Zdzisław Pupa – przewodniczący komisji

Porządek posiedzenia: 1. Prawno–organizacyjne aspekty problematyki usuwania azbestu,
rozmieszczenie przestrzenne wyrobów zawierających azbest oraz zagrożenia
dla zdrowia i życia mieszkańców.

2. Ocena dotychczasowych efektów rządowego „Programu usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” z roku
2002 i zadania wynikające z nowego „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu
na lata 2009-2032”.

3. Doświadczenia w tworzeniu wojewódzkiego i gminnego systemu usuwania
wyrobów zawierających azbest na przykładzie województwa lubelskiego.

4. Warunki tworzenia i działania przedsiębiorstw usuwających wyroby
zawierające azbest.

5. Technologie utylizacji azbestu
6. Finansowe uwarunkowania usuwania i utylizacji wyrobów zawierających

azbest.

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Andrzej Miziołek, Jan Olech, Zdzisław Pupa,
Jadwiga Rotnicka, Wojciech Skurkiewicz, Michał Wojtczak.

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Środowiska:

− podsekretarz stanu  Bernard Błaszczyk,
− Ministerstwo Gospodarki:

− główny koordynator Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu Tomasz
Bryzek,

− główny specjalista w Departamencie Instrumentów Wsparcia Izabela
Drelich,

− Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
− starszy specjalista Departament Gospodarki Ziemią Kornelia Kozak-

Matysiak,
− Główny Inspektorat Ochrony Środowiska:

− z-ca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Roman Jaworski,
− główny specjalista w Departamencie Inspekcji i Orzecznictwa Elżbieta

Duch-Szczęsna,
− Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego:

− wicemarszałek Sławomir Sosnowski,
− z-ca dyrektora Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej, Ochrony

Środowiska, i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta Zamość
Przemysław Kozłowski,

− Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
− podinspektor w Wydziale Gospodarki Odpadami Elżbieta Kaczor,
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− Izba Gospodarcza „Ekorozwój”:
− prezes Krzysztof Zaręba,
− wiceprezes prof. Andrzej Jasiński,

− Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW):
− zastępca prezesa Małgorzata Skucha,

− Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Poznaniu:
− prezes  Przemysław Gonera,

− ponadto:
− przedstawiciele urzędów marszałkowskich, urzędów gmin, urzędów

miast, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, naukowcy,
dziennikarze.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1-6 Celem posiedzenia było m. in. upowszechnienie wiedzy na temat możliwości usuwania azbestu

w naszym kraju. Na posiedzenie zostali zaproszeni eksperci i praktycy, którzy przedstawili zagadnienia
związane z m.in.: prawno–organizacyjnymi aspektami problematyki usuwania azbestu,
rozmieszczeniem przestrzennym wyrobów zawierających azbest, z oceną dotychczasowych efektów
rządowego „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium
Polski” z roku 2002, z warunkami tworzenia i działania przedsiębiorstw usuwających wyroby
zawierające azbest, z technologiami utylizacji azbestu oraz z finansowymi uwarunkowania usuwania
utylizacji wyrobów zawierających azbest.
Po przedstawieniu prezentacji odbyła się dyskusja, w której udział wzięli przybyli goście przedstawiając
problemy, z którymi spotykają się w praktyce.
Goście mieli też okazję do zadawania pytań ekspertom i wyjaśniania niektórych problemów. Do
podstawowych problemów zaliczono zbyt małe zachęty finansowe za likwidację wyrobów
zawierających azbest.
Zastępca prezesa NFOŚiGW Małgorzata Skucha, przedstawiła nowe propozycje dofinansowania
przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu. Poinformowała m.in. o planowanych nakładach
finansowych na usunięcie odpadów zawierających azbest, które będą wynosiły ok. 40 mln zł w latach
2010-2012. Poinformowała też o planowanym wzmocnieniu systemu zachęt dla usuwających azbest.
NFOŚiGW (poprzez wojewódzkie fundusze) ma do dyspozycji środki w ramach programu
priorytetowego „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne - Usuwanie wyrobów zawierających
azbest” oraz środki w ramach programu priorytetowego „Przedsięwzięcia wskazane przez GIOŚ –
„bomby ekologiczne” (np. kompleksowe projekty: gmina Szczucin, gmina Ogrodzieniec).
Bank Ochrony Środowiska oferuje 5 linii kredytowych na długoterminowe inwestycje, w tym kredyt na
zakup i montaż urządzeń i wyrobów służących ochronie środowiska.
Środki na realizację Programu są dostępne również z UE w ramach Regionalnych Programów
Operacyjnych i Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich. Ministerstwo Gospodarki
zapewnia finansowanie przygotowania programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.
Jednym z podstawowych kosztów całego Programu jest organizacja odpowiednich składowisk odpadów
azbestowych. Andrzej Jasiński wiceprezes Polskiej Izby Gospodarczej „Ekorozwój” poinformował, że
duże nadzieje wiąże się z wykorzystaniem wyrobisk kopalnianych na takie składowiska. Andrzej
Jasiński przedstawił również mechanizm szkodliwego działania azbestu na ludzki organizm.
Izabela Drelich zastępca przewodniczącego Rady Programowej „Programu oczyszczania kraju z azbestu
na lata 2009-2032” w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę m.in. na fakt, że realizacja Programu
spowoduje ograniczone skutki środowiskowe, przy istotnej poprawie bezpieczeństwa zdrowotnego.
Izabela Drelich przedstawiła również wykaz zmian w odpowiednich ustawach i rozporządzeniach
koniecznych dla prawidłowej realizacji Programu.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


