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1. WstĊp
W myĞl rozporządzenia Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2009
jednostki samorządu terytorialnego zostały zobligowane do opracowania programów
usuwania wyrobów zawierających azbest. Zgodnie z w/w rozporządzeniem przyjmuje siĊ
oczyszczenie terytorium Polski z azbestu i usuniĊcie stosowanych od wielu lat wyrobów
azbestowych z terenu Polski do roku 2032.
Realizacja zadaĔ przewidzianych w "Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z
terenu Miasta i Gminy Dobiegniew" wymaga zaangaĪowania administracji publicznej i
róĪnych instytucji działających na poziomach: centralnym, wojewódzkim i lokalnym.
„Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Dobiegniew”
zawiera informacje dotyczące zastosowania i wystĊpowanie wyrobów azbestowych.
Wskazane

zostały

metody

unieszkodliwiania

odpadów

azbestowych

oraz

sposób

postĊpowania z odpadami. Ponadto program zawiera informacje dotyczące postĊpowania przy
usuwaniu wyrobów azbestowych. Przedstawiono równieĪ informacje o wpływie azbestu na
zdrowie człowieka.
W „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy
Dobiegniew” zostały wskazane akty prawne w zakresie uĪytkowania i usuwania wyrobów
zawierających azbest. Przedstawiono takĪe Ĩródła finansowania.
Z uwagi na fakt, iĪ realizacja całoĞciowa programu jest procesem długoterminowym naleĪy
braü pod uwagĊ potrzebĊ jego aktualizacji w celu dostosowania do zmieniających siĊ
warunków i wymogów prawnych, technicznych i technologicznych oraz finansowych.
NiezbĊdna aktualizacja nastĊpowaü bĊdzie w razie stwierdzenia niezgodnoĞci z w/w
warunkami.
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2. UwzglĊdnienie zapisów do programu usuwania azbestu

krajowego i

wojewódzkiego oraz planu gospodarki odpadami programu gminnego
i wojewódzkiego. Podstawy prawne w zakresie uĪytkowania i usuwania
wyrobów azbestowych.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 19 czerwca 1997r uchwalił ustawĊ o zakazie
stosowania wyrobów zawierających azbest. JednoczeĞnie Sejm przyjął RezolucjĊ w sprawie
opracowania programu wycofywania azbestu z gospodarki. Rada Ministrów Rzeczypospolitej
Polskiej w dniu 14 maja 2002 r przyjĊła „Program usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” Okres usuniĊcia wyrobów
azbestowych na terytorium Polski okreĞlono do roku 2032. Obecnie wyĪej wymieniony
„Program „ stracił swą moc prawną, a w jego miejsce Rada Ministrów Rzeczypospolitej
Polskiej w dniu 14 lipca 2009 r. przyjĊła w drodze uchwały nowy „Program Oczyszczania
Kraju z Azbestu”(POKzA)
Opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest to jedno z podstawowych
zadaĔ samorządu gminnego. Usuwanie wyrobów zawierających azbest stanowi w ostatnich
latach priorytet w walce z odpadami niebezpiecznymi ze wzglĊdu na zagroĪenie zdrowia
ludzi i ochronĊ Ğrodowiska.
Niniejszy „Program...” opracowano miĊdzy innymi na podstawie „Programu Oczyszczania
Kraju z Azbestu” i "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla

terenu

województwa lubuskiego". Odnosi siĊ on równieĪ do „Wojewódzkiego planu gospodarki
odpadami” w temacie dotyczącym odpadów niebezpiecznych i wydatnie rozszerza treĞü
punktu dotyczącego problematyki utylizacji odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.
Niniejszy „Program...” opracowano miĊdzy innymi na podstawie "Programu usuwania
wyrobów zawierających azbest dla terenu województwa lubulskiego".
Podstawą do ograniczania iloĞci wyrobów zawierających azbest stała siĊ Dyrektywa Rady
76/769/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliĪenia przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych PaĔstw Członkowskich odnoszących siĊ do ograniczeĔ
we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych
(Dz.Urz. WE L 262 z 27.09.1976, str. 201) oraz wprowadzane w niej kolejne zmiany w latach
1983-1999, jak równieĪ drugi akt europejski: Dyrektywa Rady 83/477/EWG z dnia 19
wrzeĞnia 1983 r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z naraĪeniem
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na działanie azbestu w miejscu pracy (Dz. Urz. WE 263 z 29.09.1983, str. 25) z kolejnymi
zmianami, z których najĞwieĪsza nastąpiła w roku 2003. Z powyĪszych przepisów unijnych
wynikło kolejnych kilka krajowych wprowadzających unijne wytyczne do prawa polskiego.

¾ Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających
azbest (Dz.U.2004.3.20. z póĨn. zm.). Ustawa zakazuje wprowadzania na obszar kraju
azbestu, wyrobów zawierających azbest oraz obrotu azbestem i wyrobami
zawierającymi azbest.

¾ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U.2006.156.1118. tekst
jednolity z póĨn. zm.) zgodnie z art. 30 ust. 3 stanowi: WłaĞciwy organ moĪe nałoĪyü,
w drodze decyzji, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie okreĞlonego
obiektu lub robót budowlanych, objĊtych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w
ust. 1, jeĪeli ich realizacja moĪe naruszyü ustalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego lub spowodowaü: zagroĪenie bezpieczeĔstwa ludzi
lub mienia, pogorszenie stanu Ğrodowiska lub dóbr kultury, pogorszenie warunków
zdrowotno-sanitarnych, wprowadzenie, utrwalenie bądĨ zwiĊkszenie ograniczeĔ lub
uciąĪliwoĞci dla terenów sąsiednich
¾ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony Ğrodowiska (Dz.U.2008.25.150 –
tekst jednolity.). Ustawa ta wprowadziła m.in. obowiązek składania przez wójtów,
burmistrzów, a takĪe osoby prawne stosownych informacji o rodzaju, iloĞci i
miejscach wystĊpowania substancji stwarzających szczególne zagroĪenie dla
Ğrodowiska (w tym równieĪ azbest)

¾ Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach i niektórych innych
ustaw (Dz.U.2010 nr 28 poz.145.). Ustawa ta podtrzymuje m.in. obowiązek uzyskania
przez wytwórcĊ odpadów niebezpiecznych (wykonawcĊ prac usuwania wyrobów
zawierających azbest)zatwierdzenia – przez właĞciwy organ– programu gospodarki
odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest
¾ Ustawa z dnia 28 paĨdziernika 2002 r. o przewozie drogowym towarów
niebezpiecznych (Dz.U.2002.199.1671. z póĨn. zm.).
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Ponadto liczne akty wykonawcze w formie rozporządzeĔ do w/w ustaw m.in.:
¾ Rozporządzenie Ministra ĝrodowiska z dnia 27 wrzeĞnia 2001 r. – w sprawie katalogu
odpadów (Dz.U.2001.112.1206) zamieszcza rodzaje odpadów zawierających azbest na
liĞcie odpadów niebezpiecznych w wymienionych poniĪej grupach i podgrupach z
odpowiednim przypisanym kodem klasyfikacyjnym:
- 06 07 01* - odpady azbestowe z elektrolizy,
- 06 13 04* - odpady z przetwarzania azbestu,
- 10 11 81* - odpady zawierające azbest,
- 10 13 09* - odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo
azbestowych,
- 15 01 11* - opakowania z metali zawierających niebezpieczne, porowate elementy
wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie z pustymi
pojemnikami ciĞnieniowymi,
- 16 01 11* - okładziny hamulcowe zawierające azbest,
- 16 02 12* - zuĪyte urządzenia zawierające wolny azbest,
- 17 06 01* - materiały izolacyjne zawierające azbest,
- 17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawierające azbest.

¾ Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 paĨdziernika 2003 r. w sprawie
rodzajów odpadów, które mogą byü składowane w sposób nieselektywny
(Dz.U.2002.191.1595). W sposób nieselektywny mogą byü składowane odpady o
nastĊpujących kodach:
- 17 06 01* - materiały izolacyjne zawierające azbest
- 17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawierające azbest
Odpady te mogą byü składowane wspólnie, na tym samym składowisku odpadów
niebezpiecznych zawierających azbest. Nie moĪna natomiast mieszaü tych odpadów i
składowaü z innymi odpadami niebezpiecznymi.

¾ Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23
paĨdziernika 2003 r. w sprawie wymagaĔ w zakresie wykorzystywania i
przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeĔ,
w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192 poz. 1876 z póĨn. zm.)
okreĞlające wymagania dotyczące wykorzystywania i przemieszczania wyrobów
azbestowych, oznaczania miejsc, instalacji i urządzeĔ, w których wystĊpują takie
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wyroby, technicznych wymagaĔ oczekiwanych przy oczyszczaniu instalacji w których
był stosowany oraz wykorzystywaniu i przemieszczaniu go. RównieĪ jest to kilka
związanych

ĞciĞle z

bezpieczeĔstwem

pracy przy wyrobach

azbestowych,

stosowanych, produkowanych oraz usuwanych i utylizowanych m.in.

¾ Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia
2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego uĪytkowania i usuwania
wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649)

¾ Rozporządzenie Ministra gospodarki i Pracy z dnia 14 paĨdziernika 2005 r. w sprawie
zasad bezpieczeĔstwa higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów
zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uĪytkowania
takich wyrobów (Dz.U. Nr 216 poz. 1824) okreĞlające warunki i wymagania, jakie
powinny byü spełnione podczas uĪytkowania, usuwania, przemieszczania i
zabezpieczania wyrobów zawierających azbest, aby zapewniü jak najwiĊksze
bezpieczeĔstwo ludziom wykonującym w/w czynnoĞci.

¾ Rozporządzenie Ministra ĝrodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie
szczegółowych wymagaĔ dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamkniĊcia,
25

jakim

powinny

odpowiadaü

poszczególne

typy

składowisk

odpadów

(Dz.U.2003.61.549). OkreĞla m.in. wymagania dotyczące składowania odpadów
zawierających azbest.

¾ Rozporządzenie Ministra Gosp., Pracy i Polityki Społ. z dnia 23 paĨdziernika 2003 r.
w sprawie wymagaĔ w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeĔ, w których był lub jest
wykorzystywany azbest (Dz.U.2003.192.1876). (oraz zmiana- Dz.U.2008 z dnia 10
listopada) Rozporządzenie wprowadza obowiązek inwentaryzacji przez właĞciciela
lub zarządzającego (osobĊ fizyczną) miejsc, gdzie był lub jest wykorzystywany azbest
– oraz składania corocznie stosownych informacji do właĞciwego wójta, burmistrza
lub prezydenta miasta. Osoby prawne składają sprawozdania do wojewody
¾ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu i
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sposobu stosowana przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.
U. Nr 236, poz. 1986 z póĨn. zm.). Przepisy o przewozie drogowym materiałów
niebezpiecznych stosuje siĊ odpowiednio do transportu odpadów niebezpiecznych
spełniających okreĞlone w tych przepisach kryteria klasyfikacyjne dla zaliczenia ich
do jednej z klas towarów niebezpiecznych. Przy przewozach materiałów
niebezpiecznych w kraju obowiązują przepisy zawarte w załącznikach A i B do
Umowy europejskiej dotyczącej miĊdzynarodowego przewozu drogowego towarów
niebezpiecznych ADR - jednolity tekst umowy ADR (Dz. U. Nr 30, poz. 287, z 1999
r.).
Odpady zawierające azbest pochodzące z budowy, remontu i demontaĪu obiektów
budowlanych oraz odpady izolacyjne zawierające azbest zgodnie z ADR zaliczone
zostały do klasy 9 - róĪne materiały i przedmioty niebezpieczne, z czego wynikają
okreĞlone wymagania przy ich transporcie. Posiadacz odpadów zawierających azbest,
który prowadzi działalnoĞü w zakresie zbierania lub transportu odpadów, obowiązany
jest do uzyskania zezwolenia na prowadzenie tej działalnoĞci. Zgodnie z ustawą o
odpadach zezwolenie wydaje, w drodze decyzji starosta, właĞciwy ze wzglĊdu na
miejsce siedziby lub zamieszkania posiadacza odpadów. Transportujący odpady
niebezpieczne obowiązany jest do posiadania karty ewidencji odpadu, dokumentu
obrotu

odpadami

niebezpiecznymi

i

dokumentu

przewozowego

materiałów

niebezpiecznych wg wymagaĔ ADR.

¾ Rozporządzenie Ministra ĝrodowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartoĞci
odniesienia d/a niektórych substancji w powietrzu (Dz. U z 2003 r. Nr 1, poz. 12).
OkreĞla limity stĊĪenia azbestu w powietrzu. WartoĞü odniesienia dla azbestu (włókna
na m3) wynosi uĞredniona 2350 ug/m3 w ciągu godziny i 250 ug/m3 dla roku
kalendarzowego

¾ Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia
2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego uĪytkowania i usuwania
wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 Nr 71, poz. 649). OkreĞla obowiązki
wykonawcy prac polegających na bezpiecznym uĪytkowaniu i usuwaniu wyrobów
zawierających azbest sposoby i warunki bezpiecznego uĪytkowania oraz usuwania
wyrobów zawierających azbest; warunki przygotowania do transportu i transportu
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wyrobów i odpadów zawierających azbest do miejsca ich składowania; wymagania,
jakim powinno odpowiadaü oznakowanie wyrobów i odpadów zawierających azbest.
¾ Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 paĨdziernika 2005 r. w
sprawie zasad bezpieczeĔstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu
wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego
uĪytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824) OkreĞla obowiązki
pracodawcy zatrudniającego pracowników przy usuwaniu wyrobów zawierających
azbest

¾ Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 paĨdziernika 2008 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie wymagaĔ w zakresie wykorzystywania i przemieszczania
azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeĔ, w których był
lub jest wykorzystywany azbest

¾ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 paĨdziernika 2008 r. w sprawie opłat za
korzystanie ze Ğrodowiska (Dz. U. 2008 nr 196 poz. 1217):


06 07 01* - odpady azbestowe z elektrolizy

45,91 zł/Mg



06 13 04* - odpady z przetwarzania azbestu



10 13 09* - odpady zawierające azbest z produkcji elementów azbestowo

45,91 zł/Mg

cementowych

45,91 zł/Mg



10 11 81* - odpady zawierające azbest

45,91 zł/Mg



15 01 11* - opakowania z metali zawierające niebezpieczne, porowate elementy
wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie z pustymi pojemnikami
ciĞnieniowymi

45,91 zł/Mg



16 01 11* - okładziny hamulcowe zawierające azbest

45,91 zł/Mg



16 02 12* - zuĪyte urządzenia zawierające wolny azbest

45,91 zł/Mg



17 06 01* - materiały izolacyjne zawierające azbest

0 zł/Mg



17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawierające azbest

0 zł/Mg

¾ Rozporządzenie Ministra ĝrodowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu

przedkładania marszałkowi województwa informacji o wystĊpowaniu substancji
stwarzających szczególne zagroĪenie dla Ğrodowiska (Dz.U.2009.124.1033) okreĞla
termin oraz formĊ składania informacji o rodzaju, iloĞci i miejscach wystĊpowania
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substancji stwarzających szczególne zagroĪenie dla Ğrodowiska.
¾ Uchwała Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia programu
wieloletniego pod nazwą „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032

3. ZałoĪenia Programu- planowane złoĪenia.
3.1. Cel programu.
Celem opracowania Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy
Dobiegniew na lata 2010-2016 z perspektywą do 2032 jest poprawa warunków Īycia
mieszkaĔców poprzez doprowadzenie do stopniowej eliminacji wyrobów zawierających
azbest z terenu miasta i gminy oraz likwidacjĊ negatywnych skutków oddziaływania azbestu
na Ğrodowisko. Opracowanie to jest jednoczeĞnie skutkiem przyjĊcia przez PolskĊ Rezolucji z
dnia 19 czerwca 1997 w sprawie przyjĊcia programu wycofywania azbestu z gospodarki
(M.P. nr 38 poz. 373), realizacji ustawy z dnia 19 czerwca 1997 o zakazie stosowania
wyrobów zawierających azbest (tj. Dz.U. z 2004 Nr 3 poz. 20 z póĨn. zm.) oraz programów
usuwania azbestu na poszczególnych szczeblach samorządowych, od krajowego, poprzez
wojewódzki do powiatowego.
Zakres programu obejmuje przyczyny i podstawy do koniecznoĞci ustalenia programu, opis
sytuacji związanej z obecnoĞcią azbestu na terenie miasta i gminy oraz plan działaĔ
naprawczych łącznie z ofertą pomocową w stosunku do mieszkaĔców decydujących siĊ na
usuniĊcie szkodliwego materiału z pokryü dachowych. Pomoc ta ma na celu podwyĪszenie
ĞwiadomoĞci oraz powinna stanowiü zachĊtĊ do podejmowania tego typu działaĔ.

3.2. Charakterystyka i opis planowanych działaĔ.
Podstawowym celem programu jest doprowadzenie do całkowitego usuniĊcia wyrobów
zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Dobiegniew i wyeliminowanie negatywnego
ich oddziaływania na zdrowie ludzi i Ğrodowisko. Jego zadaniem jest okreĞlenie warunków
dla sukcesywnego usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy w
okreĞlonym horyzoncie czasowym.
Program zakłada realizacjĊ nastĊpujących działaĔ:
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¾ Inwentaryzacja i utworzenie bazy danych o lokalizacji istniejących wyrobów
zawierających azbest.
¾ Edukacja mieszkaĔców z zakresie szkodliwoĞci azbestu, obowiązków dotyczących
postĊpowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz sposobów bezpiecznego ich
usuwania oraz unieszkodliwiania.
¾ Mobilizowanie właĞcicieli budynków do usuniĊcia wyrobów zawierających azbest
poprzez system pomocy edukacyjnej i finansowej.
¾ Mobilizowanie właĞcicieli obiektów przemysłowych do usuniĊcia wyrobów
zawierających azbest.
¾ Odbiór odpadów azbestowych z nieruchomoĞci osób fizycznych, wspólnot
mieszkaniowych, jednostek budĪetowych i innych.
¾ PodjĊcie działaĔ w kierunku pozyskania funduszy ze Ĩródeł zewnĊtrznych na
realizacjĊ Programu.
¾ Przeznaczenie czĊĞci Ğrodków finansowych z budĪetu miasta i gminy na realizacjĊ
Programu.
¾ Pomoc w poszukiwaniu Ĩródeł finansowania osobom fizycznym, wspólnotom
mieszkaniowym, innym właĞcicielom zasobów mieszkaniowych i przedsiĊbiorcom na
wymianĊ pokryü dachowych i elewacji z azbestu.
¾ UsuniĊcie wyrobów zawierających azbest z obiektów oĞwiatowych, uĪytecznoĞci
publicznej i innych bĊdących własnoĞcią miasta i gminy.
¾ Eliminacja moĪliwoĞci powstawania „dzikich” wysypisk z odpadami zawierającymi
azbest.
¾ Oczyszczenie terenów gminnych i innych terenów publicznych z odpadów
azbestowych.
¾ BieĪący monitoring realizacji Programu i okresowe raportowanie jego realizacji
władzom samorządowym oraz mieszkaĔcom.
¾ Okresowa weryfikacja i aktualizacja Programu.
¾ Stworzenie odpowiednich warunków do stosowania przepisów prawnych
obowiązujących w prawodawstwie polskim i Dyrektywach Unii Europejskiej, a
dotyczących postĊpowania z wyrobami zawierającymi azbest.
¾ Stworzenie odpowiednich podstaw do ograniczenia negatywnego oddziaływania
wyrobów zawierających azbest na zdrowie człowieka i Ğrodowisko naturalne.
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3.3. Koszty planowanych działaĔ.
Podstawowym kosztem jest usuniĊcie wyrobów azbestowych z terenu miasta i gminy.
Składa siĊ on z trzech pozycji:


- demontaĪ płyt azbestowo-cementowych wraz z zapakowaniem w foliĊ na paletach,



- transport na składowisko odpadów azbestowych,



- utylizacja płyt azbestowo-cementowych na składowisku.

Do dokonania szacunkowej kalkulacji kosztów całoĞci przedsiĊwziĊcia został przyjĊty koszt
demontaĪu, odbioru i utylizacji 1 m2 pokrycia dachowego zawierającego azbest na poziomie

20 zł +7%VAT
Szacunkowy koszt usuniĊcia aktualnie zinwentaryzowanej iloĞci azbestu wynosi wiĊc łącznie

74861 x 20 zł/m2 = 1497220 zł (netto)
NaleĪy pamiĊtaü, Īe prace z azbestem mogą wykonaü tylko specjalistyczne firmy posiadające
odpowiednie uprawnienia, specjalistyczne przeszkolenie, techniczny sprzĊt, ubiór ochrony
osobistej oraz zezwolenie na demontaĪ i transport wyrobów z azbestem na terenie danego
powiatu.
Finansowanie zadaĔ niniejszego programu ma byü realizowane ze Ğrodków własnych
właĞcicieli nieruchomoĞci. Ponadto moĪliwe jest uzyskanie pomocy kredytowych m.in.
Ğrodków pomocowych Unii Europejskiej.

4. Diagnoza stanu gospodarowania azbestem.
4.1.Działania podejmowane przez gminĊ i inne instytucje.
Działania gminy, jej zadania w zakresie bezpiecznego postĊpowania z wyrobami i odpadami
zawierającymi azbest obejmują nastĊpujące czynnoĞci:
¾ opracowanie gminnego planu gospodarki odpadami, w tym niebezpiecznymi,
zawierającymi azbest,
¾ opracowanie gminnego programu usuwania azbestu,
¾ inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest,
¾ opiniowanie projektu planu powiatowego gospodarowania odpadami, w tym
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niebezpiecznymi, zawierającymi azbest,
¾ składanie radzie gminy co dwa lata sprawozdania z realizacji planu gospodarki
odpadami, w tym niebezpiecznymi zawierającymi azbest.
Natomiast wójt bądĨ burmistrz:
¾ opiniują dla wojewody lub starosty programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
w tym zawierającymi azbest,
¾ zbierają od osób fizycznych, niebĊdących przedsiĊbiorcami, informacje o rodzaju,
iloĞci i miejscach wystĊpowania substancji stwarzających szczególne zagroĪenie dla
Ğrodowiska, w tym azbestu,
¾ przedkładają wojewodzie informacje o rodzaju, iloĞci i miejscach wystĊpowania
substancji stwarzających szczególne zagroĪenie dla Ğrodowiska, w tym azbestu.

4.2.Działania informacyjno-edukacyjne
Planowane działania informacyjne o postĊpowaniu z wyrobami i odpadami zawierającymi
azbest mają na celu przekazanie rzetelnej i wiarygodnej informacji o azbeĞcie. Mogą zostaü
podjĊte z wykorzystaniem nastĊpujących kanałów dystrybucji:
Tablice informacyjne w UrzĊdzie Miasta i Gminy poprzez zamieszczenie informacji o:
¾ obowiązkach dotyczących postĊpowania z wyrobami zawierającymi azbest,
¾ obowiązku przeprowadzenia inwentaryzacji i złoĪenia informacji o wyrobach
zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania,
¾ obowiązku sporządzenia oceny stanu i moĪliwoĞci bezpiecznego uĪytkowania
wyrobów zawierających azbest,
¾ zagroĪeniach i skutkach dla zdrowia ludzi i Ğrodowiska przyrodniczego
w przypadku niewłaĞciwego uĪytkowania i usuwania wyrobów zawierających.
Zakładka tematyczna na stronie internetowej Miasta i Gminy w której bieĪąco prezentowane
bĊdą:
¾ akty prawne dotyczące obowiązków postĊpowania z wyrobami zawierającymi azbest
oraz regulujących sposób bezpiecznego ich usuwania i unieszkodliwiania,
¾ informacje o zagroĪeniu, jakie niesie za sobą azbest,
¾ informacje o działaniach gminy podejmowanych w celu usuniĊcia wyrobów
zawierających azbest,
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¾ wzory wniosków na dofinansowanie odbioru i składowanie odpadu,
¾ aktualny wykaz firm posiadających koncesje na demontaĪ wyrobów zawierających
azbest i transport powstałych odpadów.

4.3. Podsumowanie inwentaryzacji azbestu
Na terenie Miasta i Gminy Dobiegniew wystĊpują wyroby zawierające azbest w postaci
pokryü dachowych. Są to płyty azbestowo-cementowe zwane eternitem. WystĊpują płyty
faliste i płaskie.
Tabela nr 1.
Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Dobiegniew.
MiejscowoĞü

Powierzchnia zawierająca
azbest
m2

Masa powstających odpadów
azbestowych Mg

CHOMĉTOWO

9524

142,86

CHRAPÓW

428

6,42

DERKACZE

178

2,67

DĉBOGÓRA

253

3,79

DOBIEGNIEW

6300

94,5

GŁUSKO

2380

35,7

GRĄSY

3168

47,52

GRZMIKOŁO

100

1,5

JARYCHOWO

20

0,3

KAMIENNA

80

1,2

KĉPA ZAGAJNA

300

4,5

KOWALEC

200

3

LIPINKA

1070

16,05

LUBIEWKO

1784

26,76

ŁĉCZYN

1071

16,06

ŁUGI

7440

111.6

MIERZĉCIN

2040

30,06

MOCZELE

354

5,31
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MOSTNIKI

20

0,3

NIWY

356

5,34

NOWY MŁYN

320

4,8

OSIEK

5061

75,91

OSTROWIEC

629

9,43

OSTROWITE

520

7,8

PODLESIEC

2063

30,94

PODSZYCE

106

1,59

RADACHOWO

549

8,23

RADĉCIN

3414

51,21

ROLEWICE

3808

57,12

SARBINOWO

1807

27,10

SITNICA

1062

15,93

SŁAWICE

216

3,24

SŁONÓW

6471

97,06

SŁOWIN

3174

47,61

STARCZEWO

2370

35,55

STARE OSIECZNE

2220

33,3

SUCHÓW

30

0,45

ĝWINKI

100

1,5

URSZULANKA

441

6,61

WOŁOGOSZCZ

3272

49,08

ĩELAħNICA

162

2,43

RAZEM

74861

1122,91
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5. Zasady bezpiecznego postĊpowania z azbestem
5.1.Charakterystyka wyrobów zawierających azbest
W Polsce od wielu lat stosowano azbest w róĪnych dziedzinach gospodarki do wielu
wyrobów, które do dziĞ są uĪytkowane. Przeprowadzono szereg badaĔ, które wykazały
jednak, Īe azbest ma groĨne dla człowieka oddziaływanie. Drobne pyłki azbestu
umiejscowione w płucach człowieka draĪnią Ğcianki powodując trwały stan zapalny
prowadzący w koĔcu do stanu nowotworowego pĊcherzyków płucnych. Problem z azbestem
wywołał zakaz jego stosowania i potrzebĊ usuniĊcia juĪ wyprodukowanych wyrobów
zawierających azbest. Niniejszy „Program usuwania wyrobów zawierających azbest”
organizuje bezpieczne usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych.

Popularny „azbest” jest ogólną nazwą handlową szerokiej grupy minerałów w formie
włóknistej, do której naleĪeü mogą:
¾ chryzotyl (azbest biały);
¾ krokidolit (azbest niebieski);
¾ azbest gruenerytowy (amozyt, azbest brązowy);
¾ azbest aktynolitowy;
¾ azbest antofilitowy;
¾ azbest tremolitowy.
Chemicznie są to uwodnione krzemiany metali, w zaleĪnoĞci od jego rodzaju wyróĪniü moĪna
kilka rodzajów, charakteryzujących siĊ róĪnym stopniem szkodliwoĞci dla organizmu
człowieka. NajgroĨniejszy jest azbest niebieski (krokidolit), natomiast najwiĊksze
zastosowanie przemysłowe ma azbest biały (chryzotyl), nastĊpnie azbest niebieski oraz
brązowy (amosyt). Obecnie uĪywane greckiego pochodzenia nazwa „azbest”, odzwierciedla
cechy związane z jego odpornoĞcią na ogieĔ.
Azbest, czyli „niegasnący” jest nazwą stosowaną w jĊzyku angielskim, niemieckim i wielu
innych. Azbest ma teĪ bogatą historiĊ. Ze wglądu na swoje cenne cechy jak miĊkkoĞü,
giĊtkoĞü, odpornoĞü na ogieĔ, postrzegany był w czasach staroĪytnych jako jedwab
tajemniczego Ğwiata minerałów. Nadawano mu wiele nazw, znany był m.in. jako kamieĔ
bawełniany, czy len kamienny, skalny oprzĊd, płótno niepalne. W Ğredniowieczu alchemicy
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przypisywali mu właĞciwoĞci magiczne twierdząc, Īe stanowi on owłosienie ogniotrwałych
salamander.
Stosowanie azbestu okreĞlono juĪ na ok. 4500 lat temu na podstawie wykopalisk dokonanych
w Finlandii. W Europie Południowej znany jest od ponad 2500 lat. Wzmianki w róĪnego
rodzaju kronikach Ğwiadczą, Īe azbest od XV do XIX wieku był dodawany do róĪnorodnych
surowców w celu uzyskania m.in., knotów do Ğwiec, niepalnego papieru, skóry, a takĪe do
wyrobów tekstylnych np. tkanin na płaszcze wojskowe.
W koĔcu XIX wieku rozpoczĊto wydobywanie azbestu na skalĊ przemysłową, początkowo w
Kanadzie, nastĊpnie w Rosji. Dalsze kopalnie powstawały w Afryce na obszarach obecnej
RPA. Po roku 1910 nastąpił szereg dalszych odkryü i eksploatacji złóĪ w róĪnych rejonach
Ğwiata.
W latach 60 – tych ubiegłego stulecia przełomem było wykorzystanie azbestu do wyrobu
niepalnej papy, zwłaszcza w okresie, gdy poĪary budynków były prawdziwą plagą. W
pierwszych latach ubiegłego stulecia mieszaniny azbestu i cementu wkroczyły do przemysłu
materiałów budowlanych w postaci lekkich i wytrzymałych płyt, znanych jako eternit.
Znajdowały one teĪ zastosowanie jako okładziny Ğcienne oraz wytłaczane panele do dekoracji
Ğcian i sufitów.
Minerał stał siĊ jeszcze bardziej popularny dziĊki silnikom parowym, których niezbĊdnym
elementem, poddanym działaniom gorącej pary były róĪnego typu szczeliwa i uszczelki.
Azbest w połączeniu z gumą w pełni spełniał oczekiwania konstruktorów.
DziĊki wspomnianym niepowtarzalnym właĞciwoĞciom azbest był wykorzystywany jako
surowiec w ponad 3000 opisanych technologii. Początkowo, stosowany był do produkcji
wyrobów azbestowo – cementowych, wyrobów włókienniczych, przĊdzy, sznurów, szczeliw,
wyrobów

ciernych,

takich

jak

klocki

hamulcowe,

tarcze

sprzĊgłowe,

wyrobów

hydroizolacyjnych: lepiki, papy dachowe, płytki podłogowe, do filtrów w przemyĞle
piwowarskim i farmaceutycznym oraz masek przeciwgazowych i przeciwpyłowych.
Pomimo udowodnionego działania chorobotwórczego uznawany za mniej szkodliwy od
krokidolitu nadal pozostaje, np. w USA, waĪnym elementem wielu technologii o kluczowym
znaczeniu m.in. jest stosowany w amerykaĔskim programie wahadłowców kosmicznych,
których silniki rakietowe pokrywane są osłoną impregnowaną azbestem, a takĪe w przemyĞle
okrĊtowym.
Historia azbestu zatoczyła wiĊc koło począwszy od zachwytu połączonego z przypisywaniem
mu właĞciwoĞci magicznych w czasach staroĪytnych, róĪnorodnego wykorzystywania
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ogromnych iloĞci surowca na skalĊ przemysłową w pierwszej połowie poprzedniego wieku,
do całkowitego zakazu jego zastosowaĔ w wielu krajach Ğwiata w latach 90-tych.
W Polsce zuĪycie azbestu do celów przemysłowych w latach 70-tych XX wieku wynosiło
około 100 tys. ton w ciągu roku, z czego 90% importowane głównie ze Związku
Radzieckiego, a około 10% RPA. LiczbĊ osób zatrudnionych w zakładach przerabiających
azbest szacowano w tym okresie na około 10 tys. W latach 80-tych poprzedniego stulecia
zuĪycie azbestu wynosiło około 60 tys. ton rocznie, a zatrudnienie zmniejszyło siĊ do około 4
tys. osób, aby w 1991 r. zmniejszyü siĊ do 30 tys. ton. W połowie lat 80-tych ubiegłego wieku
zuĪycie azbestu w przeliczeniu na 1 mieszkaĔca wynosiło w Polsce 1,7 kg (16 miejsce w
Ğwiecie), a najwiĊksze zuĪycie było w ZSRR - 8,3 kg na mieszkaĔca. Około 65% azbestu
zuĪywano do produkcji wyrobów azbestowo-cementowych. W latach 60-tych w Polsce
rozpoczĊły produkcjĊ cztery duĪe zakłady wyrobów azbestowo-cementowych, co
spowodowało wzrost jego zuĪycia. Głównym surowcem stosowanym do produkcji wyrobów
azbestowo-cementowych był azbest chryzotylowy, jednakĪe do połowy lat 80-tych do
produkcji rur ciĞnieniowych stosowane były takĪe inne odmiany. Łączne zuĪycie azbestu do
produkcji wyrobów azbestowo-cementowych w Polsce po II wojnie Ğwiatowej do 1993 r.
szacowano na około 1,4 mln ton. Prawie 72% (około 60 tys. ton) ogólnej iloĞci azbestu
krokidolitowego stosowanego w Polsce w latach 1959-1984 zuĪywał tylko jeden zakład
produkujący rury ciĞnieniowe o duĪej Ğrednicy.
W Polsce zaprzestano od 1985 r. stosowania azbestu krokidolitowego. Natomiast od dnia 19
czerwca 1997 r. obowiązujące ustawa o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest
(Dz. U. z 2004 r Nr 3 poz.20 z póĨn. zm.)

SzkodliwoĞü azbestu dla zdrowia człowieka.
Azbest jest szeroką grupą minerałów w formie włóknistej. Ze wzglĊdu na swoje doskonałe
właĞciwoĞci, przede wszystkim odpornoĞü na czynniki chemiczne (kwasy, zasady, sole) i
fizyczne (skrajne temperatury), wytrzymałoĞü (ogniotrwały oraz elastycznoĞü i sprĊĪystoĞü
był popularnym materiałem stosowanym od wielu lat głownie jako element materiałów
budowlanych, przede wszystkim pokryü dachowych oraz rur, wczeĞniej równieĪ jako
okładziny szczĊk hamulcowych, a nawet w Ğrodkach ochrony układu oddechowego przed
pyłami.
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Od kilkudziesiĊciu juĪ lat znana jest szkodliwoĞü azbestu, stąd liczne wymagania prawne
zabraniające produkcji i uĪytkowania wyrobów z zawartoĞcią azbestu oraz nakazy usuwania i
zamiany na bezpieczniejsze materiały.
RównieĪ usuwanie obecnego jeszcze azbestu nie jest kwestią łatwą. NaleĪy stosowaü
odpowiednie Ğrodki ochrony, trzymaü siĊ okreĞlonych procedur i zachowywaü ostroĪnoĞü.
UsuniĊty azbest musi byü równieĪ zagospodarowany w odpowiedni, bezpieczny sposób. W
chwili obecnej najczĊĞciej jest składowany na składowiskach odpadów niebezpiecznych, ale
znaczenia nabiera równieĪ nowoczesna metoda utylizacji oparta na unieszkodliwianiu
róĪnych rodzajów odpadów niebezpiecznych w wysokiej temperaturze. Metoda ta jest
jednoczeĞnie bezpieczna dla ludzi i Ğrodowiska. Pozwala teĪ na utylizacjĊ odpadów
azbestowych zanieczyszczonych olejami z PCB, farbami czy lakierami, których składowanie
jest zabronione.
SzkodliwoĞü azbestu dla zdrowia ludzkiego wiąĪe siĊ wyłącznie z wdychaniem włókien
zawieszonych w powietrzu. W związku z tym, dopóki włókna są związane i nie nastĊpuje ich
uwolnienie do powietrza, wyroby z zawartoĞcią azbestu nie powinny wywieraü negatywnego
wpływu na zdrowie człowieka. JednoczeĞnie na moĪliwoĞü i rodzaj wywołanej patologii ma
wpływ rodzaj azbestu oraz wymiary i stĊĪenie włókien, jak równieĪ czas naraĪenia.
Rzeczywista agresywnoĞü biologiczna zgromadzonego w płucach azbestu zaleĪy od stopnia
penetracji, liczby włókien oraz ich fizycznych cech, przede wszystkim Ğrednicy. Za Ğrednice
graniczne uwaĪa siĊ 3 ȝm i 5 ȝm. Włókna cienkie, poniĪej 3 ȝm przenoszą siĊ łatwiej i dalej
w układzie oddechowym, a grubsze, powyĪej 5 ȝm osadzają siĊ wyĪej w tym układzie.
NajwiĊksze zagroĪenie stanowią włókna o Ğrednicy poniĪej 3 ȝm i długoĞci powyĪej 5 ȝm,
przy stosunku długoĞü: gruboĞü przynajmniej 3:1. Są to tzw. Włókna respirabilne, trwale
wystĊpujące w powietrzu i przedostające siĊ z nim do pĊcherzyków płucnych. NaraĪenie na
wpływ azbestu moĪe mieü skutek w postaci:
¾ azbestozy (pylicy azbestowej),
¾ zmian opłucnowych,
¾ nowotworowych zmian płuc,
¾ miĊdzybłoniaków opłucnej i otrzewnej.
NajczĊĞciej wystĊpującym w przypadku naraĪenia przemysłowego najczĊĞciej wystĊpują
azbestozy. W latach 1976-96 zanotowano ich 1314 przypadków. W Europie juĪ w XXI w.
rocznie odnotowuje siĊ nadal wiele tysiĊcy przypadków Ğmiertelnych w wyniku
wczeĞniejszych kontaktów z azbestem. Jednak jeĪeli weĨmie siĊ pod uwagĊ czas dojrzewania
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choroby okreĞlany wg róĪnych Ĩródeł na 30 a nawet na 60 lat, moĪna załoĪyü, iĪ liczba
zachorowaĔ bĊdzie rosła jeszcze przez długi czas.
Poza osobami naraĪonymi na wpływ azbestu z zanikającego przemysłu, istnieje wciąĪ
zagroĪenie komunalne: z uszkodzonych pokryü dachowych i elewacyjnych oraz z „dzikich”
wysypisk odpadów. Wtedy najczĊstszym efektem są zmiany miĊdzybłoniakowe i inne
nowotworowe. Dodatkowo zagroĪenie to moĪe siĊ zwiĊkszaü poprzez przeprowadzanie
procesu usuwania azbestu przez nieprofesjonalne, wrĊcz przypadkowe firmy. W związku z
tym utworzony został Krajowy Program Usuwania Azbestu, przewidujący m.in. utworzenie
OĞrodka Referencyjnego badającego zagroĪenie i skutki zdrowotne związane z azbestem.
JeĪeli chodzi o azbest stosowany w instalacjach do przesyłu wody, mimo wczeĞniejszych
podejrzeĔ, nie ma wiĊkszego zagroĪenia, poniewaĪ wg oficjalnego raportu WHO oraz PZH
azbest spoĪyty w wodzie pitnej nie ma negatywnego wpływu na zdrowie człowieka, dlatego
teĪ naleĪy stopniowo wymieniaü podobne rury, ale nie jest to zadanie priorytetowe.

Warunki BHP podczas usuwania azbestu
Pracownikom zatrudnionym przy pracach związanych z zabezpieczaniem i usuwaniem
azbestu naleĪy zapewniü bezpieczne warunki wykonywania pracy, w szczególnoĞci na
podstawie oceny ryzyka zawodowego, stosowaü odpowiednie Ğrodki zapobiegawcze i
ochronne np. zwilĪaü oraz kontrolowaü stopieĔ naraĪenia w Ğrodowisku pracy. NaleĪy
równieĪ zapewniü szkolenie zawierające w swoim programie tematykĊ bezpiecznego
uĪytkowania wyrobów zawierających azbest, (wg załącznika z Rozporządzenia Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 14 paĨdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeĔstwa higieny
pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu
szkolenia w zakresie bezpiecznego uĪytkowania takich wyrobów - Dz.U. Nr 216 poz. 1824).
Ponadto naleĪy sporządziü plan prac zawierający informacje dotyczące okreĞlenia
stosowanych Ğrodków ochrony zbiorowej i indywidualnej, sposobów eliminowania lub
ograniczania uwalniania włókien azbestowych oraz informowania pracowników i innych osób
mogących zostaü naraĪonymi na ekspozycjĊ na azbest podczas prowadzenia wspomnianych
prac, a takĪe koniecznoĞci usuniĊcia materiałów azbestowych przed rozpoczĊciem prac
rozbiórkowych, chyba, Īe wiązałoby siĊ to z wiĊkszym naraĪeniem niĪ w przypadku sytuacji
odwrotnej. Pracodawca zatrudniający pracowników do prac związanych z usuwaniem azbestu
jest równieĪ obowiązany do zapewnienia liczby pracowników ograniczonej do niezbĊdnego
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minimum, w zaleĪnoĞci od zakresu prac, jak równieĪ maszyn i urządzeĔ zapewniających
eliminowanie lub przynajmniej ograniczanie do minimum powstawanie pyłu azbestowego,
szczególnie jego emisji do Ğrodowiska, a takĪe stosowania odpowiednio dobranych Ğrodków
ochrony indywidualnej, zwłaszcza odzieĪy ochronnej i ochron układu oddechowego.
Maszyny i urządzenia powinny byü wyposaĪone w odciągi miejscowe, zaopatrzone w wysoko
efektywne filtry, muszą byü teĪ okresowo poddawane przeglądom i konserwacjom. OdzieĪ
ochronna powinna byü wykonania z materiałów uniemoĪliwiających przenikanie pyłu azbestu
oraz łatwe czyszczenie, a Ğciągacze w rĊkawach i nogawkach muszą ĞciĞle przylegaü do ciała.
ĝrodki ochrony układu oddechowego powinny byü wymieniane po kaĪdej zmianie roboczej
lub gdy opory oddychania odczuwalnie wzrosną. Zmiana filtrów, spoĪywanie posiłków, picie
napojów, palenie tytoniu, przechowywanie rzeczy osobistych są dozwolone wyłącznie po
przemieszczeniu siĊ do strefy niezagroĪonej wpływem azbestu, nigdy w strefie
zanieczyszczonej.
NaleĪy równieĪ zapewniü odpowiednie przerwy na odpoczynek w warunkach nienaraĪenia na
wpływy azbestu, a w przypadku przekroczenia wartoĞci stĊĪeĔ dopuszczalnych wstrzymaü
prace i podjąü działania zmierzające do obniĪenia stĊĪenia do co najmniej dopuszczalnego.
JeĪeli działania takie nie odnoszą skutków, moĪna prowadziü prace z zastosowaniem Ğrodków
ochrony układu oddechowego, jednak tylko w zakresie ograniczonym do minimum, nigdy
stale. ĝrodki ochronne tego typu nie mogą byü jedynym rozwiązaniem zabezpieczającym, ani
zastĊpowaü technicznych rozwiązaĔ ograniczających naraĪenia pracowników na wpływ pyłu
azbestu.
Pracodawca powinien po zakoĔczeniu omawianych prac zapewniü oczyszczenie wysoko
skutecznymi

urządzeniami

filtracyjno-wentylacyjnymi

lub

na

mokro,

w

sposób

uniemoĪliwiający przedostanie siĊ pyłu do powietrza, odzieĪy, obuwia roboczych oraz
Ğrodków ochrony indywidualnej oraz przechowywania ich w sposób wykluczający kontakt z
prywatna odzieĪą pracowników. Nie mogą one byü stosowane poza miejscem pracy. OdzieĪ
zanieczyszczona pyłem azbestu przeznaczona do prania powinna byü pakowana i
oznakowana w sposób okreĞlony w przepisach dot. zakazu stosowania azbestu (wzór w
załączniku).
Podczas wykonywania prac przy usuwaniu i zabezpieczaniu wyrobów zawierających azbest
naleĪy ograniczaü do niezbĊdnego minimum iloĞü odpadów, zwłaszcza drobnych i słabo
związanych. Odpadów zawierających azbest nie wolno mieszaü z innymi rodzajami odpadów.
Stanowiska pracy, na których wystĊpuje ekspozycja na azbest i wysiłek fizyczny naleĪy
ograniczaü do minimum oraz zapewniü brak jednoczesnego naraĪenia na inne czynniki
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rakotwórcze. Po zakoĔczeniu prac naleĪy uprzątnąü teren prac z odpadów zawierających
azbest oraz pyłu azbestowego w sposób zapewniający niemoĪnoĞü przenikanie ich do
Ğrodowiska. Stanowiska pracy, maszyny i urządzenia oraz drogi komunikacyjne powinny byü
czyszczone pod koniec kaĪdej zmiany roboczej, a czynnoĞci te wykonywane z maksymalną
starannoĞcią, z wykorzystaniem podciĞnieniowego sprzĊtu filtracyjno-wentylacyjnego z
wysoko skutecznym filtrem lub metodą „na mokro” niedopuszczalne jest rĊczne zamiatanie
na sucho lub czyszczenie przy uĪyciu sprĊĪonego powietrza. Worki i filtry wykorzystane w
urządzeniach stosowanych przy omawianych pracach powinny byü jednorazowego uĪytku, a
po przepełnieniu naleĪy czyĞciü je z zachowaniem ostroĪnoĞci, stosując odpowiednie Ğrodki
ochrony indywidualnej, a zuĪyte traktowaü jak odpad zawierający azbest.

PostĊpowanie z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest
Sposób postĊpowania z odpadami po demontaĪu azbestowych pokryü dachowych i innych
wyrobów zostało okreĞlone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego
uĪytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649). Do ich
transportu stosuje siĊ przepisy dot. przewozu towarów niebezpiecznych. NaleĪy je oznakowaü
zgodnie z rozporządzeniem (wzór – załącznik 1). Powinny byü one ponadto szczelnie
opakowane, utrzymywane w stanie wilgotnym i zabezpieczone przed dostĊpem osób
niepowołanych. W czasie transportu naleĪy zwracaü szczególną uwagĊ na szczelnoĞü i
odpowiednie umocowanie. Odpady tego typu powinny byü umieszczane na składowiskach
odpadów niebezpiecznych lub wydzielonych kwaterach na składowiskach innych odpadów.
Mają one obowiązek zadbaü o bezpieczne wywiezienie i zutylizowanie odpadów
zawierających azbest usuniĊtych z terenu gminy.
Szczególną uwagĊ naleĪy równieĪ zwróciü na proces przekazywania informacji o sposobie
unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Głównym celem informowania o ryzyku
jest dostarczenie informacji o zagroĪeniu osobom i społecznoĞciom naraĪonym na szkodliwe
dla zdrowia czynniki Ğrodowiskowe zgodnie z zasadami wynikającymi z odpowiednich
przepisów prawnych.
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5.2.Obowiązki właĞcicieli posiadających azbest.
W myĞl Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia
2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego uĪytkowania i usuwania wyrobów
zawierających azbest (Dz.U.2004.71.649) na właĞcicieli lub zarządców obiektów, urządzeĔ
budowlanych, instalacji przemysłowych lub innych miejsc zawierających azbest – nałoĪony
został obowiązek okresowej kontroli stanu tych wyrobów oraz sporządzenia oceny stanu i
moĪliwoĞci uĪytkowania wyrobów zawierających azbest. Wzór Oceny stanu i moĪliwoĞci
bezpiecznego uĪytkowania wyrobów zawierających azbest został załączony do niniejszego
programu (zał. nr.2).
Bezpieczne uĪytkowanie wyrobów z azbestem jest moĪliwe po stwierdzeniu braku
widocznych uszkodzeĔ mogących stwarzaü warunki dla emisji azbestu do Ğrodowiska.
Natomiast niedopuszczalne jest wykorzystywanie wyrobów zawierających azbest w sposób
umoĪliwiający emisjĊ azbestu do Ğrodowiska. OcenĊ stanu i moĪliwoĞci bezpiecznego
uĪytkowania wyrobów właĞciciel wyrobów azbestowych sporządza w dwu egzemplarzach,
zachowując jeden, a drugi egzemplarz. oceny przekazuje właĞciwemu organowi. JeĪeli z
oceny wynika, Īe wyroby z azbestem otrzymały stopieĔ pilnoĞci I – naleĪy bezzwłocznie
przystąpiü do organizowania ich usuniĊcia i zakoĔczenia ich wykorzystywania. Wyroby z
azbestem, które otrzymały stopieĔ pilnoĞci II – naleĪy w czasie do 1 roku ponownie dokonaü
przeglądu i oceny stanu i moĪliwoĞci dalszego bezpiecznego uĪytkowania. W przypadku
otrzymania III stopnia pilnoĞci - naleĪy w czasie do 5 lat ponownie dokonaü przeglądu i
oceny stanu i moĪliwoĞci dalszego bezpiecznego uĪytkowania.
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Procedura 1 – dotycząca obowiązków właĞcicieli i zarządców w czasie uĪytkowania
obiektów, instalacji i urządzeĔ.

Sporządzenie „Oceny stanu i moĪliwoĞci
bezpiecznego uĪytkowania wyrobów
zawierających azbest”

Przeprowadzenie inwentaryzacji
wyrobów zawierających azbest

Opracowanie corocznego planu kontroli
jakoĞci powietrza dla pomieszczeĔ
zawierających azbest

Sporządzenie informacji dla
wójta/burmistrza (corocznie)

Opracowanie instrukcji bezpiecznego
postĊpowania i uĪytkowania
pomieszczenia z wyrobami
zawierającymi azbest

Oznakowanie pomieszczeĔ gdzie
znajdują siĊ urządzenia lub instalacje z
wyrobami zawierającymi azbest

Zaznaczenie na planach sytuacyjnych
terenu miejsc z wyrobami
zawierającymi azbest

Zakres tej procedury obejmuje zakres obowiązków i zasad postĊpowania właĞcicieli
budynków, budowli, instalacji lub urządzeĔ przemysłowych, gdzie znajdują siĊ wyroby
zawierające azbest. Dotyczy ona bezpiecznego uĪytkowania wyrobów zawierających azbest.
WłaĞciciel lub zarządca budynku obowiązany jest:
¾ Wykonaü inwentaryzacjĊ wyrobów zawierających azbest
¾ Sporządziü informacjĊ dla wójta (corocznie)
¾ Oznakowaü miejsca, gdzie znajdują siĊ wyroby zawierające azbest
¾ Sporządziü ocenĊ stanu i moĪliwoĞci dalszego bezpiecznego uĪytkowania wyrobów
¾ Opracowaü corocznie plan kontroli jakoĞci powietrza dla pomieszczeĔ z azbestem
¾ Opracowaü instrukcjĊ bezpiecznego postĊpowania i uĪytkowania pomieszczeĔ z
azbestem
¾ Zaznaczyü na planie sytuacyjnym miejsca z wyrobami zawierającymi azbest
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Procedura 2 – dotycząca obowiązków właĞcicieli i zarządców przy usuwaniu wyrobów
zawierających azbest
PodjĊcie decyzji o usuwaniu wyrobów zawierających azbest

Identyfikacja azbestu w wyrobach przeznaczonych do usuniĊcia przez uprawnione
laboratorium

Zgłoszenie właĞciwemu organowi architektoniczno-budowlanemu
lub powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego – na 30 dni
przed rozpoczĊciem prac zamiaru usuwania wyrobów
zawierających azbest – celem uzyskania pozwolenia na budowĊ
wraz z okreĞlonymi warunkami.

Dokonanie wyboru wykonawcy prac i zawarcie umowy. OkreĞlenie
obowiązków stron, równieĪ w zakresie zabezpieczenia przed emisją
azbestu.

Poinformowanie mieszkaĔców-uĪytkowników obiektu o usuwaniu
niebezpiecznych materiałów i sposobach zabezpieczenia.

Uzyskanie od wykonawcy prac Ğwiadectwa czystoĞci powietrza po
wykonaniu robót oraz jego przechowywanie przez co najmniej 5 lat

Zakres tej procedury obejmuje okres od podjĊcia decyzji o zabezpieczeniu lub usuwaniu
wyrobów zawierających azbest, do zakoĔczenia tych robót i uzyskania stosownego
oĞwiadczenia wykonawcy prac.
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WłaĞciciel lub zarządca budynku zobowiązany jest do:
¾ PodjĊcia decyzji o koniecznoĞci usuniĊcia wyrobów zawierających azbest
¾ Identyfikacji azbestu w wyrobach przeznaczonych do usuniĊcia przez laboratorium
¾ Zgłoszenia właĞciwemu organowi architektoniczno- budowlanemu lub powiatowemu
inspektorowi nadzoru budowlanego na 30 dni przed rozpoczĊciem prac zamiaru
usuwania wyrobów zawierających azbest w celu uzyskania pozwolenia na budowĊ
wraz z okreĞlonymi warunkami.
¾ Dokonania wyboru wykonawcy prac i zawarcie umowy. OkreĞlenie obowiązków stron
¾ Poinformowania mieszkaĔców lub uĪytkowników obiektu o planowanym usuwaniu
materiałów niebezpiecznych i sposobach zabezpieczenia
¾ Uzyskania od wykonawcy prac Ğwiadectwa czystoĞci powietrza po usuniĊciu azbestu,
a umowĊ z wykonawcą i Ğwiadectwo czystoĞci powietrza przechowywaü przez okres
5 lat

5.3. Obowiązki gminy
Gmina w pierwszej kolejnoĞci powinna skupiü siĊ na działaniach edukacyjnoinformacyjnych skierowanych do mieszkaĔców. Na GminĊ nałoĪony został obowiązek
informowania mieszkaĔców na temat negatywnych skutków oddziaływania azbestu na stan
zdrowia mieszkaĔców oraz o moĪliwoĞci usuniĊcia wyrobów zawierających azbest, co ma na
celu skłonienie właĞcicieli nieruchomoĞci do wypełnienia nałoĪonego na nich ustawowo
obowiązku usuniĊcia wyrobów zawierających azbest do 2032 r. Gmina powinna wiĊc zadbaü,
aby formularze, na podstawie których dokonywana ma byü ocena stanu nieruchomoĞci pod
kątem obecnoĞci azbestu i stopnia jego zuĪycia, były dostĊpne w urzĊdzie oraz - o ile istnieje
taka moĪliwoĞü - równieĪ na stronie internetowej gminy. Gmina ma takĪe słuĪyü pomocą
swoim mieszkaĔcom na temat wymaganych procedur usuwania, zabezpieczania, wywoĪenia i
składowania azbestu. Informacje te powinny znaleĨü siĊ na stronie internetowej urzĊdu
gminy, na tablicach informacyjnych w jego budynku, ulotkach i plakatach, a takĪe byü
przekazywane podczas spotkaĔ z mieszkaĔcami. Gmina powinna szukaü sojuszników swoich
działaĔ wĞród lokalnych organizacji pozarządowych, dziennikarzy starając siĊ zainteresowaü
ich tematyką azbestu, szczególnie w skali regionu, oraz słuĪąc informacjami na temat jego
usuwania tak, aby wzmacniaü prowadzone przez siebie działania informacyjno-edukacyjne.
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6. Harmonogram realizacji programu i Ĩródła finansowania.
W pierwszej kolejnoĞci naleĪy usunąü wyroby azbestowe które są w złym stanie technicznym.
NaleĪy równieĪ pamiĊtaü Īe zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej w pierwszej kolejnoĞci
naleĪy usunąü materiały azbestowe z obiektów uĪytecznoĞci publicznej (szkoły, przedszkola,
urzĊdy).

Obowiązuje

bezwzglĊdny

nakaz

natychmiastowego

usuniĊcia

materiałów

azbestowych z obiektów przetwórstwa rolno-spoĪywczego.
Proces usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Dobiegniew
powinien zostaü zakoĔczony do 2032 roku. Ze wzglĊdów organizacyjnych z myĞlą, aby nie
nastąpiło spiĊtrzenie prac utylizacyjnych odpadów zawierających azbest przy koĔcu tego
okresu, podzielono ten okres na trzy podokresy:
¾ - okres I: lata 2011 – 2015 usuniĊcie 20% odpadów azbestu
¾ - okres II: lata 2016 – 2024 usuniĊcie 40% odpadów azbestu
¾ - okres III: lata 2025 – 2032 usuniĊcie 40% odpadów azbestu
W Polsce wystĊpują najczĊĞciej nastĊpujące formy finansowania inwestycji w zakresie
gospodarki odpadami:
¾ fundusze własne inwestorów;
¾ poĪyczki, dotacje i dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów udzielane
przez Narodowy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony ĝrodowiska i Gospodarki
Wodnej;
¾ kredyty preferencyjne udzielane np. przez Bank Ochrony ĝrodowiska (BOĝ S.A.) z
dopłatami do oprocentowania lub ze Ğrodków donatorów, kredyty komercyjne,
kredyty konsorcjalne;
¾ zagraniczna pomoc finansowa udzielana poprzez fundacje i programy pomocowe;
¾ kredyty miĊdzynarodowych instytucji finansowych
¾ kredyty i poĪyczki udzielane przez banki komercyjne;
¾ leasing.
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7. Monitoring-kontroling realizacji programu.
Główną funkcjĊ w proponowanym systemie monitoringu pełni Urząd Marszałkowski.
Monitoring na szczeblu krajowym stanowi:
¾ „ Krajowa Baza Wyrobów i Odpadów Zawierających Azbest” Tutaj gmina ma swoje
miejsce w komputerowej bazie danych, które na bieĪąco powinno byü uzupełniane i
aktualizowane.
Wykonana inwentaryzacja wyrobów z azbestem powinna byü tu wpisana. NastĊpnie po
utylizacji odpadów z azbestem posesje oczyszczone z azbestu naleĪy z bazy wykreĞliü. W ten
sposób koordynator krajowy posiada dane o postĊpie prac związanych z usuniĊciem z terenu
gminy wyrobów z azbestem.
Monitoring na szczeblu wojewódzkim stanowi:
¾ coroczna informacja o rodzaju, iloĞci i miejscach wystĊpowania odpadów
zawierających azbest przedkładana wojewodzie do dnia 31 marca za poprzedni rok
kalendarzowy.
Informacja sporządzana jest przez GminĊ zgodnie z rozporządzeniem Ministra ĝrodowiska z
dnia 9 paĨdziernika 2002 r. w sprawie sposobu przedkładania wojewodzie informacji o
rodzaju, iloĞci i miejscach wystĊpowania substancji stwarzających szczególne zagroĪenie dla
Ğrodowiska (Dz.U.2002.175.1439).
¾ rozliczanie siĊ z otrzymanych dotacji na utylizacjĊ wyrobów zawierających azbest.
Przedkładanie faktur okreĞlających rzeczywiste koszty usuwania azbestu z terenu
gminy w celu otrzymania refundacji poniesionych kosztów.
¾ działalnoĞü kontrolna WIOĝ w sprawach dotyczących azbestu
Monitoring na szczeblu gminnym stanowi:
¾ przyjmowanie przez RadĊ Gminy corocznych sprawozdaĔ z wykonania programu
¾ kontrola efektów wydatkowania gminnych funduszy na wywóz azbestu z terenu
Gminy
Sprawozdanie roczne monitoringu powinno opieraü siĊ na analizie wskaĨników okreĞlających
zmiany iloĞci wyrobów zawierających azbest, oraz iloĞü wydatkowanych funduszy na
realizacjĊ „Programu usuwania wyrobów zawierających azbestu z terenu Miasta i Gminy
Dobiegniew ”
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8. Okresowa aktualizacja
Z uwagi na fakt, iĪ realizacja całoĞciowa programu jest procesem długoterminowym
naleĪy braü pod uwagĊ potrzebĊ jego aktualizacji w celu dostosowania do zmieniających siĊ
warunków i wymogów prawnych, technicznych i technologicznych oraz finansowych.
NiezbĊdna aktualizacja nastĊpowaü bĊdzie w razie stwierdzenia niezgodnoĞci z w/w
warunkami.

9. Podsumowanie
W związku ze znanymi od dłuĪszego czasu, niezwykle negatywnymi skutkami
oddziaływania azbestu na zdrowie ludzkie, oraz, co za tym idzie, wymienionymi wczeĞniej
licznymi wymogami prawnymi na szczeblu europejskim i krajowym przewiduje siĊ
stopniowe usuwanie i neutralizacjĊ tego typu wyrobów z terenu Miasta i Gminy Dobiegniew.
PrzedsiĊwziĊcie to zostanie przeprowadzone w latach 2011-2032 wg wczeĞniej ukazanego
harmonogramu. Finansowanie planu zapewnione zostanie przez Ğrodki własne właĞcicieli
nieruchomoĞci, ewentualnie fundusze unijne czy teĪ fundusze pomocowe i kredytowe.
NiezbĊdne jest rozpowszechnianie informacji o negatywnych skutkach zdrowotnych oraz
szkodach Ğrodowiskowych powodowanych przez wyroby zawierające azbest wĞród
społecznoĞci lokalnej. Wskazane jest takĪe zorganizowanie fachowej pomocy przez samorząd
lokalny dla wszystkich właĞcicieli obiektów przy wypełnianiu arkuszy ocen oraz udzielanie
informacji o moĪliwoĞciach uzyskania pomocy kredytowej i innych.
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¾ Rozporządzenie Ministra ĝrodowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu
przedkładania marszałkowi województwa informacji o wystĊpowaniu substancji
stwarzających szczególne zagroĪenie dla Ğrodowiska (Dz.U.2009.124.1033).

11. Załączniki
11.1.

Wzór oznaczenia wyrobów zawierających azbest, w tym odpadów.

11.2.

Wzorcowy arkusz oceny stanu wyrobów zawierających azbest na podstawie

Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia
2004 w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego uĪytkowania i usuwania
wyrobów zawierających azbest
11.3.

Wzór formularza zawierającego informacjĊ o wyrobach zawierających azbest

wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23
paĨdziernika

2003

w

sprawie

wymagaĔ

w

zakresie

wykorzystywania

i

przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i czyszczenia instalacji lub urządzeĔ,
w których był lub jest wykorzystywany azbest;
11.4.

Program szkolenia bhp pracowników biorących udział w pracach związanych z

usuwaniem i zabezpieczaniem azbestu.
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OZNAKOWANIA INSTALACJI, URZĄDZEē LUB POMIESZCZEē ZAWIERAJĄCYCH
AZBEST LUB WYROBY ZAWIERAJĄCE AZBEST

Wszystkie wyroby zawierające azbest lub ich opakowania powinny byü oznakowane w nastĊpujący
sposób:

a) oznakowanie zgodne z podanym wzorem powinno posiadaü wymiary: co najmniej 5 cm
wysokoĞci (H) i 2,5 cm szerokoĞci,
b) oznakowanie powinno składaü siĊ z dwóch czĊĞci:
czĊĞci górnej (h1 = 40 % H) zawierającej literĊ "a" w białym kolorze na czarnym tle,
czĊĞci dolnej (h2 = 60 % H) zawierającej standardowy napis w białym lub czarnym kolorze
na czerwonym tle; napis powinien byü wyraĨnie czytelny,
c) jeĞli wyrób zawiera krokidolit, standardowo stosowany zwrot "zawiera azbest" powinien byü
zastąpiony zwrotem "zawiera krokidolit/azbest niebieski".
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OCENA STANU I MOĩLIWOĝCI BEZPIECZNEGO UĩYTKOWANIA
WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
Miejsce/ obiekt/ urządzenie budowlane/ instalacja przemysłowa:
Pokrycie dachowe budynku mieszkalnego / gospodarczego* pokryte płytami eternitowymi
Adres miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej:
…............................................................................................................................
Pomieszczenie:
Rodzaj/ nazwa wyrobu1): Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa
IloĞü wyrobu2): ………………….. m2

Grupa
/ Nr
I.

Wyrób – rodzaj

Ocena

PrzyjĊta
punktacja

Sposób zastosowania azbestu
1.

Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)

30

2.

Tynk zawierający azbest

30

3.

Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciĊĪar obj. < 1000 kg/m3)

25

4.

Pozostałe wyroby z azbestem

10

II.

Rodzaj azbestu

5.

Azbest chryzotylowy

5

6.

Inny azbest (np. krokidolit)

15

III.

Struktura powierzchni wyrobu z azbestem

7.

RozluĨniona (naruszona) struktura włókien

30

8.

Mocna struktura włókien, lecz bez albo z niewystarczającą powłoką
farby zewnĊtrznej

10

9.

Pomalowana i nienaruszona powłoka zewnĊtrzna

0

IV.

Stan zewnĊtrzny wyrobu z azbestem
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10.

DuĪe uszkodzenia

30

3)

11.

Małe uszkodzenia

10

4)

12.

Brak

V.

0

MoĪliwoĞü uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestu

13.

Wyrób jest przedmiotem jakiĞ prac

15

14.

Wyrób przez bezpoĞrednią dostĊpnoĞü naraĪony na uszkodzenia (do
wysokoĞci 2 m)

10

15.

Wyrób naraĪony na uszkodzenia mechaniczne

10

16.

Wyrób naraĪony na wstrząsy i drgania

10

17.

Wyrób naraĪony na działanie czynników atmosferycznych

10

18.

Wyrób znajduje siĊ w zasiĊgu silnych ruchów powietrza

10

19.

Wyrób nie jest naraĪony na wpływy zewnĊtrzne

0

VI.

Wykorzystanie pomieszczeĔ

20.

Regularne przez dzieci, młodzieĪ lub sportowców

35

21.

Trwałe lub czĊste przebywanie w pomieszczeniach innych osób

30

22.

Czasowo wykorzystywane pomieszczenie

20

23.

Rzadko wykorzystywane pomieszczenie

10

VII.

Usytuowanie wyrobu

24.

BezpoĞrednio w pomieszczeniu

30

25.

Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem

25

26.

W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)

25

27.

Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad
pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem
wentylacyjnym

10
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Suma punktów oceny: ........................

StopieĔ pilnoĞci: ................................

.............................................

......................................

.............................................

......................................

Oceniający nazwisko i imiĊ

WłaĞciciel/Zarządca

......................................
Adres

Data: …. - ….. 2009 r.

1) Według klasyfikacji wyrobów przyjĊtych w sprawozdaniu rocznym - załącznik nr 2 do rozporządzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 paĨdziernika 2003r. w sprawie wymagaĔ w
zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji
lub urządzeĔ, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876).
2) Zgodnie z inwentaryzacją i sprawozdaniem rocznym - § 7 wymienionego w odnoĞniku 1 rozporządzenia.
3) DuĪe uszkodzenia - widoczne pĊkniĊcia lub ubytki na powierzchni równej lub wiĊkszej niĪ 3 %
powierzchni wyrobu.
4) Małe uszkodzenia - brak widocznych pĊkniĊü, a ubytki na powierzchni mniejszej niĪ 3 % powierzchni
wyrobu.
StopieĔ pilnoĞci I (wymiana lub naprawa wymagana bezzwłocznie) 65 i wiĊcej punktów
StopieĔ pilnoĞci II (ponowna ocena wymagana w czasie do I roku) powyĪej 35 do 60 pkt
StopieĔ pilnoĞci III (ponowna ocena w terminie do 5 lat) do 35 punktów
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ałącznik nr . 3
Wzór formularza wg rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23
paĨdziernika 2003 roku w sprawie wymagaĔ w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu
oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeĔ, w których był lub jest wykorzystywany
azbest (Dz. U. 03.192.1876)
INFORMACJA

O

WYROBACH

ZAWIERAJĄCYCH

AZBEST

I MIEJSCU

ICH

WYKORZYSTYWANIA
1. Miejsce, adres
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
2. WłaĞciciel/zarządca/uĪytkownik*):
a) osoba prawna - nazwa, adres ............................................................................................
.............................................................................................................................................
b) osoba fizyczna - imiĊ, nazwisko i adres ............................................................................
.............................................................................................................................................
3. Tytuł własnoĞci .....................................................................................................................
................................................................................................................................................
4. Nazwa, rodzaj wyrobu (2) ....................................................................................................
................................................................................................................................................
5. IloĞü (m2, tony) (3) ...............................................................................................................
6. PrzydatnoĞü do dalszej eksploatacji (4) ...............................................................................
7. Przewidywany termin usuniĊcia wyrobu:.
a) okresowej wymiany z tytułu zuĪycia wyrobu (5) .............................................................
b) całkowitego usuniĊcia niebezpiecznych materiałów i
substancji ............................................................................................................................
.............................................................................................................................................
8. Inne istotne informacje o wyrobach (6)
................................................................................................................................................

Data ................................

...........................
(podpis)

________
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ObjaĞnienia:
*) Niepotrzebne skreĞliü.
1) Za wyrób zawierający azbest uwaĪa siĊ kaĪdy wyrób o stĊĪeniu równym lub wyĪszym od 0,1 %
azbestu.
2) Przy okreĞlaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest naleĪy stosowaü nastĊpującą klasyfikacjĊ:
- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
- rury i złącza azbestowo-cementowe,
- izolacje natryskowe Ğrodkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
- przĊdza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
- szczeliwa azbestowe,
- taĞmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
- papier, tektura,
- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura.
3) Podaü podstawĊ zapisu (np. dokumentacja techniczna, pomiar z natury).
4) Według "Oceny stanu i moĪliwoĞci bezpiecznego uĪytkowania wyrobów zawierających azbest" załącznik nr 1 do rozporządzenia ministra właĞciwego do spraw gospodarki w sprawie sposobów
bezpiecznego uĪytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest.
5) Na postawie corocznego rozporządzenia ministra właĞciwego do spraw gospodarki w sprawie
dopuszczenia wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar
celny.
5) Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym terenu instalacji lub urządzenia zawierającego
azbest
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Załącznik nr .4
PROGRAM SZKOLENIA W
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

ZAKRESIE

BEZPIECZNEGO

UĩYTKOWANIA

WYROBÓW

Program szkolenia, tj. instruktaĪu stanowiskowego oraz szkolenia okresowego pracowników, którzy w związku
z wykonywanymi pracami są lub mogą byü naraĪeni na działanie pyłu azbestu, oraz pracodawców i osób
kierujących takimi pracownikami, powinien zapewniü wystarczające informacje dotyczące:
1) potencjalnego zagroĪenia zdrowia wynikającego z naraĪenia na działanie pyłu azbestu;
2) dopuszczalnych i faktycznych stĊĪeĔ pyłu azbestu w Ğrodowisku pracy oraz potrzeby monitorowania
zanieczyszczeĔ powietrza;
3) przepisów i zasad bezpieczeĔstwa i higieny pracy w zakresie niezbĊdnym do organizowania i wykonywania
pracy na okreĞlonym stanowisku oraz związanych z tym stanowiskiem obowiązków i odpowiedzialnoĞci w
dziedzinie bezpieczeĔstwa i higieny pracy;
4) organizowania i wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, w tym:
- Ğrodków ostroĪnoĞci związanych ze stosowaniem odzieĪy i obuwia roboczego oraz Ğrodków ochrony
indywidualnej,
-

specjalnych Ğrodków ostroĪnoĞci minimalizujących naraĪenie na działanie pyłu azbestu,

- zachowania przy wykonywaniu pracy wymagaĔ higienicznych, w tym powstrzymywania siĊ od palenia
tytoniu w miejscu pracy;
5) postĊpowania w sytuacjach awaryjnych, a takĪe udzielania pierwszej pomocy osobom, które uległy
wypadkom.


Minimalny czas szkolenia*

Lp.

Temat szkolenia

pracowników na
stanowiskach
robotniczych

pracodawców i
osób kierujących
pracownikami

1

2

3

4

1,0

2,0

Regulacje prawne dotyczące bezpieczeĔstwa i higieny
1 pracy przy wykonywaniu prac w kontakcie z azbestem,
w tym:
a) przepisy działu dziesiątego Kodeksu pracy
oraz aktów wykonawczych dotyczących:
- najwyĪszych dopuszczalnych stĊĪeĔ i natĊĪeĔ
czynników szkodliwych dla zdrowia w
Ğrodowisku pracy,
- czynników rakotwórczych w Ğrodowisku pracy,
b) przepisy w zakresie stosowania wyrobów
zawierających azbest,
c) przepisy dotyczące ochrony i kształtowania
Ğrodowiska naturalnego, z uwzglĊdnieniem
przepisów w zakresie wymagaĔ, jakim powinny
odpowiadaü wyroby ze wzglĊdu na potrzebĊ
ochrony Ğrodowiska

     



Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Dobiegniew
2 Zastosowanie azbestu:
a) właĞciwoĞci azbestu,
b) rodzaje wyrobów (materiałów) mogących
zawieraü azbest:
- budownictwo (z uwzglĊdnieniem wyrobów
azbestowo-cementowych),
- przemysł (z uwzglĊdnieniem materiałów
izolacyjnych, uszczelek),
- inne
Identyfikacja wyrobów i innych materiałów
3 zawierających azbest; metody identyfikacji (pobieranie
próbek i ich analiza)
Przypadki, w których naleĪy zabezpieczyü wyroby z
zawartoĞcią azbestu, oraz przypadki, w których
4 konieczne jest usuwanie takich wyrobów; ocena stanu
technicznego wyrobów i innych materiałów z
zawartoĞcią azbestu
ZagroĪenia dla zdrowia związane z pracami
5 wykonywanymi w stycznoĞci z materiałami
zawierającymi azbest i działania profilaktyczne:
a) Ĩródła naraĪenia na pył azbestowy,
b) oddziaływanie azbestu na zdrowie człowieka:

1,5

1,5

- sposób przenikania azbestu do organizmu,
- wpływ azbestu na stan zdrowia,
c) choroby wywołane oddziaływaniem pyłu z
zawartoĞcią azbestu,
d) profilaktyka zdrowotna:
- badania lekarskie,
- zmniejszenie czasu ekspozycji na działanie
azbestu i liczby naraĪonych osób,
- kontrola naraĪenia na działanie pyłu
azbestu, w tym dopuszczalne i faktyczne
stĊĪenia pyłu azbestu w Ğrodowisku pracy
oraz potrzeba monitorowania zanieczyszczeĔ
powietrza,
- utrzymywanie stĊĪenia pyłów azbestu na
odpowiednio niskim poziomie lub stosowanie
Ğrodków ochrony indywidualnej,
e) postĊpowanie w sytuacjach awaryjnych
SprzĊt techniczny, narzĊdzia i wyposaĪenie stosowane
podczas prowadzenia prac związanych z
6
zabezpieczeniem lub usuwaniem wyrobów z zawartoĞcią
azbestu
Zasady bezpieczeĔstwa i higieny pracy podczas
wykonywania prac w kontakcie z azbestem lub
7 wyrobami zawierającymi azbest, w tym podczas
zabezpieczania lub usuwania wyrobów zawierających
azbest:
a) prace w kontakcie z azbestem lub wyrobami
zawierającymi azbest (podczas zabezpieczania
lub usuwania tych wyrobów):
- właĞciwa organizacja pracy podczas
prowadzenia prac z materiałami
zawierającymi azbest (w tym plan prac),
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- stosowanie maszyn i sprzĊtu eliminujących
lub ograniczających do minimum wydzielanie
siĊ pyłów azbestu (urządzeĔ odpylających,
narzĊdzi zaopatrzonych w urządzenia
odpylające itp.),
- izolowanie stref pracy, w których wystĊpują
pyły azbestu, i ich znakowanie znakami
ostrzegawczymi,
- stosowanie metod pracy i specjalnych
Ğrodków ostroĪnoĞci uniemoĪliwiających lub
ograniczających emisjĊ pyłów azbestu do
Ğrodowiska pracy lub Ğrodowiska
naturalnego,
b) zabezpieczanie wyrobów zawierających azbest:
- materiały stosowane do zabezpieczania
wyrobów i ich wpływ na zdrowie pracowników,
- zasady bezpieczeĔstwa i higieny pracy
związane ze stosowaniem okreĞlonych
materiałów do zabezpieczania wyrobów
zawierających azbest,
c) zasady znakowania wyrobów i innych materiałów
zawierających azbest (znajdujących siĊ w
opakowaniach i nieopakowanych),
d) stosowanie odzieĪy i obuwia roboczego oraz
Ğrodków ochrony indywidualnej:
- dobór odpowiednich do cech
antropometrycznych uĪytkownika oraz do
poziomu naraĪenia na pyły azbestu Ğrodków
ochrony indywidualnej (m.in. ubraĔ
ochronnych, Ğrodków ochrony układu
oddechowego),
- właĞciwe uĪywanie Ğrodków ochrony układu
oddechowego i ograniczenia w ich
stosowaniu,
- Ğrodki ostroĪnoĞci związane ze stosowaniem
Ğrodków ochrony indywidualnej oraz odzieĪy
i obuwia roboczego, w szczególnoĞci:
oczyszczanie i przechowywanie
uniemoĪliwiające zanieczyszczenie
Ğrodowiska naturalnego pyłami azbestu,
zakaz przechowywania odzieĪy stosowanej na
stanowisku pracy obok odzieĪy własnej
(domowej),
e) utrzymanie porządku i czystoĞci w miejscach
pracy:
- oczyszczanie terenu pracy przy usuwaniu lub
zabezpieczaniu wyrobów zawierających azbest
z odpadów i pyłów azbestu, wykluczające
uwalnianie siĊ pyłów do Ğrodowiska pracy
lub Ğrodowiska naturalnego; utylizacja
odpadów zawierających azbest,
- zasady pakowania i transportu odpadów
zawierających azbest, z uwzglĊdnieniem
ochrony Ğrodowiska pracy i Ğrodowiska
naturalnego przed pyłami azbestu
Zasady higieny osobistej i profilaktyki zdrowotnej
8
związane z pracą w kontakcie z azbestem:

     

3,0

2,0
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a) zakaz spoĪywania posiłków, picia napojów i
palenia tytoniu w miejscach wykonywania prac
w kontakcie z pyłem azbestu,
b) utrzymywanie higieny osobistej (kąpiel po
zakoĔczonej pracy, utrzymywanie w czystoĞci
odzieĪy i obuwia oraz Ğrodków ochrony
indywidualnej)
Razem


   

5,5
  

5,5

 

     



