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W związku z Pana interpelacją złożoną w dniu 30 maja 2019 r. dotyczącą 

przeprowadzenia prac, które doprowadzą do pełnej wymiany rur azbestowych na wykonane 

w najnowszej technologii informuję, że w dniu 12 czerwca 2019 r. „Wodociągi i Kanalizacja -

Zgierz" Sp. z o.o. przekazała odpowiedź w przedmiotowej sprawie. Z informacji wynika, iż 

zgodnie z ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających 

azbest (Dz. U. z 2017 r. poz. 2119) do 28 września 1998 r. zakończono w Polsce produkcję 

płyt azbestocementowych, zaś od 28 marca 1999 r. obowiązuje zakaz obrotu azbestem 

i wyrobami zawierającymi azbest. Polski rząd w 2002 r. przyjął program, który m.in. określa 

zadania w zakresie usuwania azbestu i wyrobów go zawierających z obiektów budowlanych, 

obiektów użyteczności publicznej, terenów poprodukcyjnych oraz oczyszczania terenów 

nieruchomości do końca 2032 r. 

W krajach Unii Europejskiej całkowity zakaz stosowania azbestu obowiązuje od 1 stycznia 

2005 r. dlatego po wejściu Polski do UE program został zmodyfikowany i dostosowany 

do prawodawstwa unijnego. 

Wodociągi są sukcesywnie wymieniane, zaś azbestocementowe elementy sieci 

zastępowane są innymi materiałami. Aktualnie prace tę są skorelowane głównie z innymi 

inwestycjami i robotami budowlanymi, przede wszystkim w zakresie budowy, przebudowy 

lub modernizacji dróg lub infrastruktury drogowej oraz infrastruktury towarzyszącej. 

Przykładem są wymiany wodociągów na osiedlu Podleśna w ulicach Orkana, Pawlikowskiej-

Jasnorzewskiej i Trojańskiej. W roku 2019 planowana jest wymiana wodociągu w ulicy 

Malczewskiego oraz przystąpiliśmy do prac projektowych związanych z wymianą wodociągu 

w ulicy Kasprowicza. 

Raport z powyższych prac corocznie jest przedstawiany w sprawozdaniu składanym 

Marszałkowi Województwa Łódzkiego. 
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