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1.  

 
Uwaga ogólna 

Uwzględnienie w planowanych 
kierunkach działań (Rozdział 5 – 
punkt 5.3.2) intensyfikacji procesów 
usuwania azbestu, by zmierzać do 
faktycznej realizacji programu 
oczyszczania kraju z azbestu do 2032 
r.. Wpisanie jako konkretu – 
większego wsparcia finansowego 
samorządów i osób fizycznych w celu 
wymiany pokryć dachowych i innych 
elementów budynków zawierających 
tę substancję niebezpieczną. 
 

Projekt KPGO 2028 lekko sugeruje, że Program 
Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009–2032 
może nie zostać zrealizowany zgodnie z 
założeniami. Jednym z wniosków raportu NIK w 
tej sprawie było zintensyfikowanie prac 
legislacyjnych dotyczących wsparcia finansowego 
osób fizycznych w wykonaniu nowych pokryć 
dachowych w związku z usunięciem starych 
dachów zawierających azbest. Wydaje się, że 
Program powinien uwzględniać nie tylko 
wsparcie w tym względzie ze strony samorządów, 
ale też z budżetu państwa (choćby operatorem 
miały być samorządy).  

  

2.  

 
Uwaga ogólna  
 

Uwzględnienie problemu 
porzuconych odpadów w aspekcie 
zagrożenia dla środowiska. 
Dokument powinien zawierać 
czytelne i sprecyzowane wnioski w 
kwestii wsparcia finansowego 
samorządów ze strony Państwa w 

Wydaje się, że całkowicie pominięty został, 
problem porzuconych odpadów w aspekcie 
zagrożenia dla ludzi i środowiska. Dokument 
powinien zawierać czytelne i sprecyzowane 
wnioski w kwestii wsparcia finansowego (lub 
systemowego zapewnienia środków) ze strony 
Państwa tych samorządów (powiaty, gminy), na 

  



  2 
 

tym zakresie (powiaty, gminy, na 
których spoczywa obowiązek ich 
unieszkodliwienia). 
 

których spoczywa obowiązek ich 
unieszkodliwienia, a które z tym problemem 
borykają się często od lat z uwagi na brak 
środków w budżecie gminy/powiatu. 

 


