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1. Wstęp
Nazwa opracowania:
PROGRAM USUWANIA AZBESTU I MATERIAŁÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z
TERENU GMINY BRAŃSK
Zleceniodawca:
Urząd Gminy Brańsk
Autor opracowania:
EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze w Białystok, Stanisław Paniczko

1.1. Wprowadzenie
W dniu 14 lipca 2009 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia
programu wieloletniego pn. "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032".
Program zastępuje dotychczasowy "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest,
stosowanych na terytorium Polski". Utrzymuje dotychczasowe cele i określa nowe zadania
niezbędne do oczyszczenia kraju z azbestu.
Program określa zadania niezbędne do zakończenia procesu oczyszczenia kraju z azbestu,
wynikające ze zmian gospodarczych i społecznych, jakie wystąpiły m.in. w związku z
przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Zadania te, przewidziane do realizacji na poziomie
centralnym, wojewódzkim i lokalnym, ujęto w pięciu blokach tematycznych. Są to działania
legislacyjne, edukacyjno-informacyjne oraz monitorujące realizację Programu przy pomocy
elektronicznego systemu informacji przestrzennej.
Główne cele Programu to:
1. Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.
2. Minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na
terytorium kraju.
3. Likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.
Cele Programu będą realizowane sukcesywnie aż do roku 2032, w którym zakładane jest
oczyszczenie kraju z azbestu.
Program tworzy nowe możliwości, m.in.:
1. Składowanie odpadów azbestowych na składowiskach podziemnych.
2. Wdrażanie nowych technologii umożliwiających unicestwianie włókien azbestu.
3. Pozostawianie w ziemi – w dopuszczonych prawem przypadkach – wyrobów azbestowych
wycofanych z użytkowania.
Zadania przewidziane w Programie są realizowane na trzech szczeblach:
− centralnym (Rada Ministrów, Minister Gospodarki i w strukturze Ministerstwa
Gospodarki Główny Koordynator),
− wojewódzkim (samorząd województwa),
− lokalnym (samorząd powiatowy i samorząd gminny).
W związku z powyższym na gminy, powiaty i województwa nałożony został obowiązek
opracowania „Programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”.
Do zadań samorządu gminnego należy współpraca z marszałkiem województwa w
zakresie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.
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W listopadzie 2008 roku Województwo Podlaskie opracowało „Program usuwania
wyrobów zawierających azbest z terenu województwa podlaskiego”.
Program ten jest wypełnieniem przypisanych Marszałkowi Województwa zadań
dotyczących realizacji „Programu oczyszczania Kraju z azbestu na lata 2008-2032”.
Nadrzędnym długoterminowym celem Programu jest:
Likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na zdrowie człowieka i środowisko.
Osiągnięcie tego celu będzie możliwe w perspektywie długoterminowej (okres do 2032 roku)
poprzez usunięcie z terenu województwa stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających
azbest i ich bezpieczne unieszkodliwienie.
Ogólnym zadaniem programu jest określenie warunków (w tym organizacyjnych i
finansowych) sukcesywnego usuwania wyrobów zawierających azbest i ich unieszkodliwiania.
Zatem w programie ujęto:
− ilości wyrobów oraz ich rozmieszczenie na terenie województwa w układzie powiatów,
− wskazanie najbardziej newralgicznych miejsc ze względu na największą ilość
występujących wyrobów zawierających azbest oraz największe zagrożenie zdrowia
człowieka,
− przewidywaną ilość odpadów zawierających azbest koniecznych do usunięcia w latach:
2008-2012, 2013 - 2022 i 2023 - 2032 oraz konieczna pojemność składowisk w celu
unieszkodliwienia odpadów azbestowych,
− propozycje działań organizacyjnych i inwestycyjnych zmierzających do osiągnięcia
celów Programu wraz z harmonogramem ich wdrażania
− koszty wdrażania Programu i potencjalne źródła finansowania oraz organizację
zarządzania Programem.

1.2 . Podstawa prawna opracowania
Podstawą prawną wykonania programu jest obowiązek wynikający z „Programu
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”
W imieniu Ministra Gospodarki koordynację, monitoring i zarządzanie Programem
prowadzi powołany przez niego Główny Koordynator. Zadaniem Głównego Koordynatora jest
przede wszystkim zapewnienie efektywnej realizacji wszystkich zadań finansowanych
bezpośrednio ze środków budżetowych pozostających w dyspozycji Ministra Gospodarki,
obejmujących m.in.:
a) gromadzenie informacji o ilości, rodzaju i miejscach występowania wyrobów zawierających
azbest na poziomie kraju, na podstawie informacji uzyskanych od marszałków województw;
b) monitorowanie realizacji wszystkich zadań;
c) planowanie corocznych środków budżetowych związanych z realizacją Programu;
d) składanie rocznych raportów Ministrowi Gospodarki i przygotowywanie rocznych informacji
o stopniu wykonania celów i zadań ujętych w Programie, wraz ze szczegółowym
udokumentowaniem wykorzystania środków finansowych, które zostały przeznaczone na ich
wykonanie;
e) prowadzenie działalności edukacyjnej, w tym szkoleń pracowników administracji rządowej i
samorządowej, pracowników ochrony zdrowia w zakresie problematyki oczyszczania kraju z
azbestu;
f) prowadzenie działalności informacyjno-popularyzacyjnej w zakresie bezpiecznego
postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, sposobów ich usuwania oraz szkodliwości
azbestu;
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g) podejmowanie inicjatyw związanych z realizacją Programu oraz organizacją jego zarządzania
w tym zgłaszanie Ministrowi Gospodarki propozycji dokumentów i rozwiązań legislacyjnych;
h) współpracę z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi (m.in. organizację i
uczestnictwo w krajowych i zagranicznych konferencjach, sympozjach, kongresach,
szkoleniach), których działalność związana jest z realizacją zadań wynikających z Programu;
(inspekcja pracy, inspekcja nadzoru budowlanego, inspekcja ochrony środowiska).
Wykaz obowiązujących aktów prawnych .
Tematyka bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów
budowlanych, począwszy od realizacji obowiązku dokonania przeglądu technicznego tych
wyrobów – do zdeponowania wytworzonych odpadów na składowisku, unormowana została w
następujących aktach prawnych:
1. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających
azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 z późn. zm.). Zakazuje ona wprowadzania na
polski obszar celny azbestu, wyrobów zawierających azbest, produkcji wyrobów
zawierających azbest oraz obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi ten surowiec.
Zgodnie z ustawą produkcja płyt azbestowo cementowych została zakończona we
wszystkich zakładach do 28 września 1998 r., a z dniem 28 marca 1999 r. nastąpił zakaz
obrotu tymi płytami. Wyjątek stanowi tylko azbest i wyroby zawierające azbest
dopuszczone do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny spośród
wyrobów określonych w załączniku nr 1 do ustawy. Wykaz tych wyrobów określa
corocznie Minister właściwy do spraw gospodarki w drodze rozporządzenia.
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U. z 2007 Nr 39, poz. 251 z
późn.zm.). Ustawa określa zasady postępowania z odpadami, w sposób zapewniający
ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą
zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu
odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów. W ustawie określone są obowiązki wytwórców i posiadaczy
odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych. Ustawa reguluje całokształt spraw
administracyjnych, związanych z postępowaniem przy zbieraniu, transporcie, odzysku i
unieszkodliwianiu, w tym składowaniu odpadów, a także wymagań technicznych i
organizacyjnych dotyczących składowisk odpadów.
3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
z późn. zm.). Art. 30 ust. 3 ustawy stanowi: właściwy organ może nałożyć, w drodze
decyzji, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót
budowlanych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 tego art. jeżeli
ich realizacja może naruszyć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego lub spowodować:
− zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia
− pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
− pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,
− wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla
terenów sąsiednich.
Zapis ten ma zastosowanie przy wyrobach zawierających azbest.
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25
poz. 150 z późn. zm. )oraz Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy –
Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw
(Dz.U. z 2001 Nr100, poz. 1085, z późn. zm.).
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Ustawy określają zasady ochrony środowiska oraz warunki korzystania z jego zasobów,
z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju. Regulują tryb postępowania
oraz obowiązki podmiotów określanych ustawą. W art. 54 ustawa odnosi się do
odpowiednich zapisów ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów
zawierających azbest. Ustawa udziela delegacji ministrowi właściwemu do spraw
gospodarki, do określenia w drodze rozporządzenia w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw wewnętrznych, ministrem właściwym do spraw transportu oraz
ministrem właściwym do spraw środowiska – sposobów i warunków bezpiecznego
użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.
5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu
odpadów (Dz. U. z 2001 Nr 112, poz. 1206). Zamieszcza rodzaje odpadów
zawierających azbest na liście odpadów niebezpiecznych w wymienionych niżej grupach
i podgrupach z przypisanym kodem klasyfikacyjnym:
06 07 01* - odpady azbestowe z elektrolizy
06 13 04* - odpady z przetwarzania azbestu
10 11 81* - odpady zawierające azbest ( z hutnictwa szkła)
10 13 09*- odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo azbestowych
15 01 11*- opakowania z metali zawierające niebezpieczne, porowate elementy
16 01 11* - okładziny hamulcowe zawierające azbest
16 02 12* - zużyte urządzenia zawierające azbest
17 06 01* - materiały izolacyjne zawierające azbest17 06 05* - materiały konstrukcyjne
zawierające azbest
oraz inne akty prawne dotyczące materiałów zawierających azbest:
1.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac

wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudnienia przy niektórych z tych prac (Dz. U. Nr
200, poz. 2047 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o
oddziaływaniu na środowisko (Dz. U Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.)
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za
korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 196, poz. 1217)
4. Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych
na pobyt ludzi (M.P. Nr 19, poz. 231)
5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu
klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1666, z późn. zm.)
6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie okresowych badań
lekarskich pracowników zatrudnionych w zakładach, które stosowały azbest w produkcji (Dz. U.
Nr 183, poz. 1896)
7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie leczenia
uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr
185, poz. 1920, z późn. zm.)
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8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatów,
czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w
środowisku pracy (Dz. U. Nr 280, poz. 2771, z późn. zm.)
9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru książeczki
badań profilaktycznych dla osoby, która była lub jest zatrudniona w warunkach narażenia
zawodowego w zakładach stosujących azbest w procesach technologicznych, sposobu jej
wypełnienia i aktualizacji (Dz. U. Nr 13, poz. 109)
10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 73, poz. 645, z późn. zm.)
11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2005 r. w sprawie leków związanych z
chorobami wywołanymi pracą przy azbeście (Dz. U. Nr 189, poz. 1603)
12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji
niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. Nr 201, poz. 1674)
13. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. sprawie
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w
środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833, z późn. zm.)
14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów
odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595)
15. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października
2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany
azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876 oraz z 2008 r. Nr 200, poz. 1235)
16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.
w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów
zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649)
17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie ograniczeń,
zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i
preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów (Dz. U. Nr 168, poz. 1762)
18. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów
oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu
(Dz. U. Nr 186, poz. 1553)
19. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest
oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216,
poz. 1824)
20. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie kryteriów oraz
procedur dopuszczania odpadów na składowiska podziemne (Dz. U. Nr 163, poz. 1156)
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21. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 października 2007 r. w sprawie rodzajów
odpadów, które mogą być skierowane nieselektywnie na składowiskach podziemnych (Dz. U.
Nr 209, poz. 1514)
22. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu
odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)
23. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji
mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych
albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055)
24. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu
przedkładania marszałkowi województwa informacji o występowaniu substancji stwarzających
szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 124, poz. 1033)
25. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2003 r. Nr 1, poz. 12)
26. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu,
sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. Nr 220, poz.
1858)
27. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych
wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny
odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549 oraz z 2009 r. Nr
39, poz. 320)
28. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania
planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620)
29. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w
których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, poz. 1347)
30. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie podziemnych
składowisk odpadów (Dz. U. Nr 110, poz. 935)
31. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów
emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 260, poz. 2181)
32. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 30, poz. 213)
33. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. Nr 49, poz. 356)
34. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zakresu informacji
oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień
danych (Dz. U. Nr 101, poz. 686)
35. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie rodzajów
odpadów, których przewóz w celu unieszkodliwiania jest zabroniony (Dz. U. Nr 119, poz. 769)
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36. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w
zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U.
Nr 206, poz. 1291)
37. Oświadczenie Rządowe z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie wejścia w życie zmian do
załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego
towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. Nr
99, poz. 667)
38. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953, z późn. zm.)
39. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu i
sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu
odpadów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 236, poz. 1986)
40. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie świadectwa
dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 237, poz.
2011, z późn. zm.)
41. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126)
42. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2005 r. w sprawie kursów
dokształcających dla kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. Nr 187,
poz. 1571)
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2.Cel opracowania i realizacji programu
W celu realizacji tego zadania został opracowany „Programu usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Brańsk”.
Dokument ten w sposób przejrzysty ujmuje zagadnienia ściśle związane z realizacją nałożonych
na gminę obowiązków. Wskazuje m.in. jego cele i zadania, ramy prawne i polskie regulacje
prawne w tym zakresie w odniesieniu do zagadnień gospodarowania azbestem na terenie
Gminy. Wskazuje ponadto aktualny stan w zakresie wyrobów zawierających azbest oraz określa
harmonogram realizacji programu. Nadrzędnym celem Programu jest bezpieczne dla zdrowi i
ludzi usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brańsk oraz
zdeponowanie ich na wyznaczonych składowiskach lub unieszkodliwienie innymi metodami
spełniającymi wymagania najlepszych dostępnych technik, a przez to wyeliminowanie ich
negatywnego oddziaływania na zdrowie ludzi i środowisko naturalne.
Celem programu jest:
a. spowodowanie oczyszczenia obszaru gminy z azbestu oraz usunięcie stosowanych od
wielu lat wyrobów zawierających azbest,
b. wyeliminowanie szkodliwego wpływu i niebezpiecznych dla zdrowia skutków działania
azbestu,
c. spowodowanie sukcesywnej likwidacji oddziaływania azbestu na środowisko i
doprowadzenie, w określonym horyzoncie czasowym, do spełnienia wymogów ochrony
środowiska,
d. stworzenie odpowiednich warunków do wdrożenia przepisów prawnych oraz norm
postępowania z wyrobami zawierającymi azbest,
e. pomoc mieszkańcom gminy w realizacji kosztownej wymiany płyt cementowo –
azbestowych w sposób zgodny z przepisami prawa.
Zadaniem programu jest określenie warunków sukcesywnego usuwania wyrobów
zawierających azbest. W programie zawarte zostały:
a. zinwentaryzowane ilości wyrobów azbestowych oraz ich rozmieszczenie na terenie
gminy,
b. szacunki jednostkowych kosztów usuwania dachowych pokryć azbestowych i płyt
azbestowo cementowych,
W programie opisano również ogólne mechanizmy oraz zasady pomocy, której Gmina
planuje udzielić osobom decydującym się na usunięcie elementów zawierających azbest z
budynków lub budowli. Pomoc ta ma na celu zachęcić do podejmowania tego rodzaju działań
oraz zmniejszyć ryzyko związane z nieprawidłowym ich wykonaniem.
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3. Charakterystyka wyrobów zawierających azbest i oddziaływanie azbestu
na zdrowie człowieka
3.1.Klasyfikacja wyrobów zawierających azbest
Azbest są to naturalnie występujące, włókniste minerały krzemianowe, powstałe na
drodze procesów metamorficznych. Charakterystyczną cechą morfologiczną naturalnie
występujących minerałów azbestowych jest równoległa budowa włókien. Wyróżnia się dwie
grupy minerałów azbestowych:
− serpentynity – należą do nich: antygoryt, lizardyt i chryzotyl,
− amfibole – w skład tej grupy wchodzi bardzo dużo minerałów, a ich główne formy
włókniste to: amozyt, krokidolit, azbest antofylitowy, termolitowy i aktynolitowi.
Azbest znalazł szerokie zastosowanie w przemyśle dzięki swoim właściwościom, tj.:
− niepalność - temperatura topnienia chryzotylu wynosi 1500-1550°C, amfiboli 9301150°C
− odporność na czynniki chemiczne (kwasy i zasady) – szczególnie w przypadku amfiboli
− wysoka wytrzymałość mechaniczna
− niskie przewodnictwo cieplne i elektryczne
− łatwość łączenia się z innymi materiałami (cement, tworzywa sztuczne)
− możliwość przędzenia włókien
− dobre właściwości sorpcyjne.
Klasyfikację wyrobów zawierających azbest przeprowadza się na podstawie trzech kryteriów:
−
zawartość azbestu,
− stosowane spoiwo
− gęstość objętościowa wyrobu.
Wyroby zawierające azbest dzielimy na dwie klasy:
Klasa I – wyroby o gęstości objętościowej mniejszej od 1000 kg/m3 definiowane, jako
„miękkie”, zawierające powyżej 20% (do 100%) azbestu. Są podatne na uszkodzenia
mechaniczne, przez co uwalniają duże ilości włókien azbestowych do otoczenia. Głównie
stosowane były w wyrobach tekstylnych w celach ochronnych oraz jako koce gaśnicze,
szczeliwa plecione, tektury uszczelkowe, m.in. w sprzęcie AGD, płytki podłogowe PCV oraz
materiały i wykładziny cierne.
Klasa II – obejmuje wyroby o gęstości objętościowej powyżej 1000 kg/m3 definiowane, jako
„twarde”, zawierają poniżej 20% azbestu. Włókna są ze sobą mocno związane, więc w
przypadku mechanicznego uszkodzenia emisja azbestu do otoczenia jest niewielka. Zagrożenie
dla środowiska i zdrowia ludzi stwarza obróbka tych wyrobów (cięcie, wiercenie otworów) oraz
rozbijanie w wyniku zrzucania z wysokości w trakcie prac remontowych. Najczęściej w Polsce
stosowanymi wyrobami z tej klasy są płyty azbestowo-cementowe faliste i płyty azbestowocementowe typ „karo” stosowane, jako pokrycia dachowe oraz płyty płaskie wykorzystywane,
jako elewacje w budownictwie wielokondygnacyjnym. W mniejszych ilościach produkowane i
stosowane były rury azbestowo-cementowe służące do wykonywania instalacji wodociągowych
i kanalizacyjnych oraz w budownictwie, jako przewody kominowe i zsypowe.
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Tabela 1. Zastosowanie wyrobów zawierających azbest
Rodzaj wyrobu zawierającego azbest
Płyty azbestowo – cementowe faliste
Płyty azbestowo – cementowe płaskie

Zastosowanie
Pokrycia dachowe
Ściany osłonowe, działowe, okładziny zewnętrzne, osłona ścian i
przewodów windowych, szybów wentylacyjnych i instalacyjnych,
chłodnie kominowe i wentylatorowe
Płyty azbestowo – cementowe płaskie typu „karo” pokrycia dachowe, okładziny zewnętrzne
Płyty azbestowo – cementowe autoklawizowane Okładziny
zewnętrzne,
osłony
kanałów
wentylacyjnych
i
płaskie „acekol”, „kolorys”
klimatyzacyjnych, ściany działowe
Płyty azbestowo – cementowe konstrukcyjne Osłony ogniochronne i przeciwpożarowe w budynkach i obiektach
ogniochronne
przemysłowych, izolacja urządzeń grzewczych
Rury azbestowo – cementowe (ciśnieniowe i Przewody wodociągowe i kanalizacyjne, rynny spustowe zsypów na
bezciśnieniowe)
śmieci, przewody kominowe
Otuliny azbestowo – cementowe
Izolacja urządzeń ciepłowniczych
Kształtki budowlane azbestowo – cementowe
Przewody
wentylacyjne,
podokienniki,
osłony
rurociągów
ciepłowniczych, osłony kanałów spalinowych i wentylacyjnych
Masy azbestowe natryskowe
Izolacja ogniochronna konstrukcji stalowych, przegród budowlanych,
izolacja akustyczna obiektów użyteczności publicznej

Tabela 2. Kierunki wykorzystywania azbestu
Rodzaje
wyrobów
Wyroby
azbestowo
cementowe

Wyroby

Udział
azbestu
wyrobie
Płyty
dekarskie,
rury 5-30 %
– ciśnieniowe,
płyty
okładzinowe i elewacyjne

Wyroby
izolacyjne

Wata, włóknina, sznury, 75-100%
tkanina
termoizolacyjna,
taśmy

Wyroby
uszczelniające

Tektura, płyty azbestowo- 75-100%
kauczukowe,
szczeliwa
plecione

Wyroby cierne

Okładziny cierne, klocki 30 %
hamulcowe
Wyroby
Lepiki
asfaltowe,
kity 20-40 %
hydroizo-lacyjne uszczelniające,
zaprawy
gruntujące, papa dachowa,
płytki podłogowe
Inne
Materiał
filtracyjny
w
przemyśle piwowarskim i w
farmacji,
wypełniacz
lakierów
i
izolacji
przewodów
grzewczych,
produkcja
masek
przeciwgazowych

% Zastosowanie
w

Zalety wyrobu

pokrycia dachowe, elewacje, Ogniotrwałość, odporność na
wodociągi i kanalizacje
korozję i gnicie, wytrzymałe
mechanicznie, lekkie, trwałe,
nie wymagają konserwacji
Izolacje kotłów parowych, Odporne
na
wysoką
silników,
rurociągów, temperaturę, trwałe
wymienników
ciepła,
zbiorników, ubrania i tkaniny
termoizolacyjne
Uszczelnienia narażone na Odporność
na
wysokie
wysoką temperaturę, wodę i temperatury, wytrzymałość na
parę, kwasy i zasady, oleje, ściskanie, dobra elastyczność,
gazy spalinowe
odporność chemiczna
Chroni
elementy
przed
Elementy napędów
przegrzaniem
Materiały
stosowane
w
budownictwie

Stosowany
przemysłach

w

różnych

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. – w sprawie
katalogu odpadów (Dz. U. 2001, Nr 112, poz. 1206) odpady zawierające azbest klasyfikowane
są, jako odpady niebezpieczne o kodach:
06 07 01* - odpady azbestowe z elektrolizy,
06 13 04* - odpady z przetwarzania azbestu,
10 11 81* - odpady zawierające azbest (z hutnictwa szkła),
10 13 09* - odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo - azbestowych,
15 01 11* - opakowania z metali zawierające niebezpieczne, porowate elementy wzmocnienia
konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi,
16 01 11* - okładziny hamulcowe zawierające azbest,
16 02 12* - zużyte urządzenia zawierające azbest,
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17 06 01* - materiały izolacyjne zawierające azbest,
17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawierające azbest.
Azbest jest wyrobem twardym, nieuszkodzony nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi
związanego z emisją włókien do powietrza. Problem szkodliwości takich wyrobów zaczyna
istnieć z chwilą pojawienia się jakichkolwiek ich uszkodzeń. Destrukcja płyt może być
powierzchniowa jak również obejmować głębsze partie materiału z azbestem i być wynikiem
oddziaływania czynników atmosferycznych oraz ingerencji człowieka. Na naruszenie i
niszczenie struktury płyt (głównie powierzchniowej) duży wpływ mają warunki klimatyczne
oraz zanieczyszczenia chemiczne powietrza atmosferycznego. W wyniku przemarzania płyt w
okresie zimowym i silnego nagrzewania płyt w okresie letnim, połączonego z okresowymi
szokami termicznymi spowodowanymi opadami deszczu, dochodzi do erozji płyt, tworzenia się
na powierzchni wżerów, odpryskiwania warstw materiału zawierającego azbest i w mniejszym
stopniu pękania płyt na całej grubości. Zjawisko to przyspieszane jest dodatkowo przez kwaśne
deszcze występujące głównie na terenach przemysłowych. W wyniku oddziaływania tych
czynników dochodzi do kruszenia materiału, osłabienia więzi włókien z matrycą i w efekcie
końcowym do emisji włókien azbestu do powietrza. Płyty takie cechują się nierówną
powierzchnią i łatwym odspajaniem kolejnych warstw materiału, nawet pod wpływem niezbyt
silnych oddziaływań mechanicznych. Drugim rodzajem uszkodzeń płyt dachowych i
elewacyjnych są ich pęknięcia, odłamania naroży, wykruszenia krawędzi, dziury. Uszkodzenia
te powstają na skutek oddziaływania czynników mechanicznych spowodowanych uderzeniami
twardymi przedmiotami lub odłamaniem. Również błędy w montażu płyt mogą być przyczyną
powstawania uszkodzeń np. przybijanie ich gwoździami bez uprzedniego wywiercenia otworów
w płycie, brak odstępów dylatacyjnych. Powoduje to destrukcję materiału z azbestem
(pęknięcia). Powstawaniu uszkodzeń towarzyszy odrywanie elementów płyt, które zalegają
wokół obiektów i stanowią poważne źródła emisji włókien azbestowych do otoczenia, co
wynika z rozkruszania fragmentów płyt np. przez bawiące się nimi dzieci lub przejeżdżające
pojazdy.

3.2.Szkodliwość azbestu i postępowanie z odpadami zawierającymi azbest
Deklaracja Brukselska.
W dniu 22 – 23 września 2005r. w Brukseli odbyła się Europejska Konferencja nt.
azbestu. W wyniku obrad przedstawiono Deklarację Brukselską (Rezolucję wstępną) dotyczącą
azbestu. W preambule Deklaracji stwierdzono, że azbest pozostaje w Europie głównym
czynnikiem rakotwórczym w środowisku pracy. Wyroby azbestowe obecnie są głównym
czynnikiem rakotwórczym w środowisku pracy. Wyroby azbestowe obecnie są w europejskich
domach, budynkach użyteczności publicznej i w infrastrukturze, a odpady azbestowe w naszym
środowisku w dalszym ciągu, w stopniu trudnym do oszacowania są przyczyną chorób i
umieralności.
Deklaracja Brukselska w zakresie prewencji przed narażeniem na ekspozycję azbestu
zaleca między innymi:
− Rygorystyczne przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących wszystkich aspektów
zdrowotnych i bezpieczeństwa pracy z azbestem.
− Zmianę oznakowania wyrobów azbestowych: wszystkie powinny być opatrzone etykietą z
czaszką i skrzyżowanymi piszczelami, podobnie jak inne czynniki rakotwórcze, stosowane
obecnie oznakowanie „A” nie stanowi dostatecznego ostrzeżenia.
− Wprowadzenie obowiązkowych audytów budynków użyteczności publicznej do roku 2007 i
budynków mieszkalnych do roku 2008.
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− Usunięcie z regulacji prawnych Unii Europejskiej określenia „sporadyczne i na niskim
poziomie” narażenie na azbest, bowiem żadne narażenie na azbest nie jest bezpieczne.
Deklaracja Brukselska stwierdza również, że „prawa człowieka i zniesienie kary śmierci są
podstawowymi wartościami Unii Europejskiej, jednak setki tysięcy Europejczyków jest
pozbawiona prawa do zdrowia z powodu ekspozycji azbestu.
W wielu przypadkach narażenie jest równoznaczne z wyrokiem śmierci. Konieczne są
działania na rzecz ochrony podstawowego prawa do pracy i życia w bezpiecznym środowisku.

3.2.1.Właściwości fizykochemiczne azbestu
Przez azbest należy rozumieć grupę włóknistych krzemianów, naturalnych minerałów o
budowie krystalicznej, tj.
− azbest chryzotylowy – chryzotyl (azbest biały)
− azbest krokidolitowy – krokidolit (azbest niebieski)
− azbest amozytowy – amozyt
− azbest antofilitowy – antofilit
− azbest termolitowy – temolit
− azbest aktynolitowy – aktynolit
Główne cechy azbestu to odporność na wysoką temperaturę i wysoka odporność na działanie
środowiska agresywnego, chemicznego. Azbest odznacza się również wysoką wytrzymałością
mechaniczną i wysoką odpornością na korozję.
Największe znaczenie ze względu na swoje właściwości posiada azbest biały – chryzotyl i
azbest niebieski – krokidolit.
Włóknisty charakter azbestu wraz z ww. cechami to główne właściwości fizyko-chemiczne,
które pozwoliły na jego szerokie zastosowanie. Włókna azbestu w zależności od odmiany
azbestu mają długość kilku centymetrów i średnicę kilku milimetrów, osiągając wartości
submikronowe.
Główne zastosowanie znalazł azbest biały – chryzotyl, azbest niebieski - krokidolit i azbest
amozytowy. Biorąc pod uwagę różnicę w budowie włókien azbestu chryzotylowego i azbestu
krokidolitowego oraz amozytowego, pył azbestu chryzotylowego jest mniej groźny od pyłu
azbestu krokidolitowego i amozytowego w odniesieniu dla zdrowia ludzi. Włókna chryzotylu są
znacznie dłuższe od krokidolitu i amozytu, natomiast średnica chryzotylu jest mniejsza od
krokidolitu i amozytu. Włókna chryzotylu są dłuższe i miękkie, natomiast krokidolitu i amozytu
są krótkie twarde i grube.
Tabela 3. Charakterystyka właściwości fizykochemicznych wybranych odmian azbestu
Właściwości
Barwa
Główny składnik
chemiczny /%/

Chryzotyl
Krokidolit
Biała do jasno zielonej, żółta
Niebieska, lawendowa, zielona
SiO2; 38 – 42
SiO2; 38 – 42
MgO; 38 – 42
MgO; 38 – 42
Fe2O2; 0 –5
Fe2O2; 13 - 18
FeO; 0 -3
FeO; 3 - 21
Struktura Włókna
Bardzo liczne włókna, łatwo rozdzielanewłókniste
Długość włókien /mm/
0,2 - 200
0,2 - 17
Średnica włókien/mm/
0,03 – 0,08
0,06 – 1,2
Powierzchnia /m2 / mg/ 10 - 27
2 - 15
Gęstość (g/cm3)
2,55
3,3 – 3,5
Temperatura rozkładu (0C) 450 - 800
400 - 800
Temperatura topnienia (0C)1515
1170
Twardość wg Mosha
2,5 – 4,0
4,0
Odporność na kwasy
Bardzo słaba
dobra
Odporność na zasady
Bardzo dobra
dobra
Tekstura
Elastyczna, jedwabista, twarda
Elastyczna do łamliwej
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Amozyt
Brązowa, szara
SiO2; 49 - 52
MgO; 5 - 7
Fe2O2; 0 - 5
FeO; 35 - 40
Blaszkowate, grube
0,4 - 40
0,15 – 1,5
1-6
3,4 – 3,5
600- 900
1395
5,5 – 6,0
Dość dobra
dobra
łamliwa

Strona 14

PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY BRAŃSK

3.2.2.Szkodliwość azbestu
Azbest staje się zagrożeniem dla zdrowia, gdy dojdzie do korozji lub uszkodzenia
wyrobów zawierających azbest (łamanie, kruszenie, cięcie, szlifowanie itp.). Wówczas
uwalniane są do powietrza włókna azbestu, które mogą zostać przeniesione przez układ
oddechowy do płuc. Chorobotwórcze działanie azbestu powstaje w wyniku wdychania włókien
zawieszonych w powietrzu. Dopóki włókna nie są uwalniane do powietrza i nie występuje ich
wdychanie, wyroby z udziałem azbestu nie stanowią zagrożenia dla zdrowia. Na typ patologii
wpływa rodzaj azbestu, wymiary tworzących go włókien i ich stężenie oraz czas trwania
narażenia. Istotne znaczenie dla wielkości poziomu zanieczyszczenia powietrza włóknami
azbestu, jakie powstają np. podczas prac demontażowych, ma zasada obniżania emisji pylenia:
przez nawilżanie wyrobu przed oraz w trakcie demontażu, zaniechanie w miarę możności
obróbki i destrukcji mechanicznej demontowanego wyrobu, nie posługiwanie się narzędziami
napędzanymi elektrycznie (np. piły, wiertarki), wyzwalającymi znaczną emisję, ale narzędziami
ręcznymi - najlepiej wolnoobrotowymi o specjalnie wyprofilowanych ostrzach, zaopatrzonych w
odsysanie pyłu i przeznaczonych dla obróbki wyrobów azbestowych. Podczas prac wymagana
jest staranność i dokładność wszelkich czynności, wykonywanie ich według z góry
przygotowanego planu. Oddychanie powietrzem skażonym włóknami azbestowymi prowadzi do
szeregu chorób układu oddechowego: pylicy azbestowej (azbestozy), łagodnych zmian
opłucnowych, raka płuc (najpowszechniejszy nowotwór złośliwy powodowany przez azbest),
międzybłoniaka opłucnej i otrzewnej (nowotwory o wysokiej złośliwości). Zachorować mogą
osoby, które miały kontakt z azbestem ze względu na rodzaj wykonywanej pracy oraz osoby
narażone na długotrwałe wdychanie włókien azbestowych o małym stężeniu, jak też osoby
narażone na krótkotrwałe przebywanie w miejscu o dużym stężeniu włókien azbestowych.
Nieznana jest minimalna ilość pyłu azbestowego, która wywołuje choroby. Wiadomo natomiast,
że im więcej włókien azbestu wdychanych jest do układu oddechowego, tym większe jest
ryzyko choroby. Choroby mogą wystąpić nawet po 30 latach od momentu kontaktu z pyłem
azbestowym. Pierwsze objawy mogące sygnalizować chorobę to: ból w klatce piersiowej, silny
kaszel, duszności.
Wszystkie rodzaje azbestu umieszczone są na liście czynników rakotwórczych
stanowiącej załącznik 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z
11.09.1996r. (Dz. U. Nr 121, poz. 571) w sprawie czynników rakotwórczych w środowisku
pracy oraz nadzoru nad stanem zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki. Dla
uniknięcia groźby chorób organizm nie powinien być eksponowany na powietrze znacznie
zanieczyszczone tymi pyłami. Ekspozycja nieznaczna, przypadkowa wydaje się nieunikniona,
tak z uwagi na rozpowszechnienie wyrobów azbestowych do niedawna będących w
powszechnym użyciu, jak z powodu konsekwencji tego rozpowszechnienia – stałej obecności
zmiennych na ogół niewielkich poziomów pyłów azbestu, występujących w powietrzu
atmosferycznym w sposób naturalny. Zanieczyszczenia te w obszarach zindustrializowanych
występują w nieco wyższych poziomach. Wyróżniamy trzy rodzaje narażenia na pyły
azbestowe, a mianowicie ekspozycję:
− zawodową – związaną z pracą w kopalni oraz w zakładach produkujących i stosujących
wyroby azbestowe; również praca w warsztatach samochodowych i praca przy usuwaniu
wyrobów i materiałów zawierających azbest,
− parazawodową – dotyczy mieszkańców terenów sąsiadujących z kopalniami i zakładami
przetwarzającymi azbest oraz pracowników tych zakładów,
− środowiskową – związana z występowaniem azbestu w powietrzu atmosferycznym, wodzie
pitnej i artykułach spożywczych.
Pomimo tego, że azbest był wykorzystywany od czasów starożytnych, to jego szkodliwy
wpływ na organizm człowieka rozpoznano dopiero na początku XX w.
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Biologiczna agresywność pyłu azbestowego jest zależna od stopnia penetracji i liczby
włókien, które uległy retencji w płucach, jak również od fizycznych i arodynamicznych cech
włókien. Szczególne znaczenie ma w tym przypadku średnica włókien. Włókna cienkie o
średnicy poniżej 3 µm przenoszone są łatwiej i docierają do końcowych odcinków dróg
oddechowych, podczas gdy włókna grube o średnicy powyżej 5 µm, zatrzymują się w górnych
odcinkach dróg oddechowych. Skręcone włókna chryzolitu o dużej średnicy mają tendencję do
zatrzymywania się wyżej, w porównaniu z igłowymi włóknami azbestów amfibolowych, z
łatwością przenikających do obwodowych części płuc. Największe zagrożenie dla organizmu
ludzkiego stanowią włókna respirabilne, tzn. takie, które mogą występować w trwałej postaci w
powietrzu i przedostawać się z wdychanym powietrzem do pęcherzyków płucnych. Są one
dłuższe od 5 µm, mają grubość mniejszą od 3 µm, a stosunek długości włókna do jego grubości
nie jest mniejszy niż 3:1. Ze względu na to, że włókna azbestu chryzotylowego są łatwiej
zatrzymywane w górnych partiach układu oddechowego w porównaniu z włóknami azbestów
amfibolowych oraz ze względu na fakt, że są także skuteczniej usuwane z płuc, narażenie na
kontakt z azbestem amfibolowym niesie za sobą ryzyko zdrowotne. Krótkookresowe narażenie
na działanie azbestu może prowadzić do zaburzeń oddechowych, bólów w klatce piersiowej oraz
podrażnienia skóry i błon śluzowych. Chroniczna ekspozycja na włókna azbestowe może być
przyczyną takich chorób układu oddechowego jak:
pylica azbestowa (azbestoza) – rodzaj pylicy płuc spowodowanej wdychaniem włókien
azbestowych, powodują uszkodzenia i zwłóknienia tkanki płucnej,
zmiany opłucnowe – występują już przy niewielkim narażeniu na włókna azbestowe, powodują
ograniczenie funkcjonowania płuc, zwiększają ryzyko zachorowania na raka oskrzeli i
międzybłoniaka opłucnej, rak płuc – najczęściej spowodowanym przez azbest nowotworem dróg
oddechowych jest rak oskrzeli.
Ekspozycja na azbest powoduje powstawanie międzybłoniaków opłucnej i otrzewnej.
Jest to postępująca choroba prowadząca do śmierci. Okres rozwoju może wynosić nawet 25 – 40
lat, a śmierć następuje po dwóch latach od wystąpienia objawów.
Dopuszczalne stężenie pyłu azbestu w powietrzu atmosferycznym w Polsce wynosi 1000
włókien/m3 powietrza w pomiarach 24-godzinnych. Na obszarze analizowanej Gminy nie
prowadzono podobnych badań, dlatego brak danych dotyczących stężeń włókien azbestu na tym
terenie. Nie ma w Polsce dokładnych danych dotyczących liczby osób w przeszłości narażonych
zawodowo oraz w przeszłości i obecnie narażonych środowiskowo. Nadal istnieje skażenie
środowiska pyłem azbestu pochodzącym z tzw. „dzikich” wysypisk odpadów – szczególnie w
lasach i odkrytych wyrobiskach. Nadal ma miejsce pylenie - w coraz większym stopniu – z
uszkodzonych powierzchni płyt na dachach i elewacjach budynków.
Polska powinna zostać objęta stałym monitoringiem stanu zdrowia ludności narażonej na
oddziaływanie azbestu, gdyż zagrożenie to stale zwiększa się na skutek nie usunięcia przyczyn
zachorowalności.
Usuwanie z dachów i elewacji wyrobów zawierających azbest przez przypadkowe i
nieprofesjonalne firmy lub na własną rękę zwiększa zagrożenie pyłem azbestowym dla
mieszkańców.

3.3. Postępowanie z odpadami zawierającymi azbest
Demontaż pokryć azbestowo-cementowych jest ściśle regulowany przepisami prawnymi.
Według obowiązującego prawa prace polegające na usuwaniu lub naprawie wyrobów
zawierających azbest mogą być wykonywane wyłącznie przez wykonawców posiadających
odpowiednie wyposażenie techniczne do prowadzenia takich prac oraz zatrudniających
pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy usuwaniu i
wymianie materiałów zawierających azbest.
CZERWIEC 2010
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Wykonawcy prac powinni posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności, w wyniku,
której powstają odpady niebezpieczne. Prace przy naprawie wyrobów zawierających azbest w
obiektach i urządzeniach budowlanych lub prace mające na celu jego usunięcie z obiektu lub
urządzenia budowlanego powinny być poprzedzone zgłoszeniem tego faktu właściwemu
organowi nadzoru budowlanego. Wykonawca prac, polegających na naprawie lub usuwaniu
wyrobów zawierających azbest z obiektów i urządzeń budowlanych, zobowiązany jest do:
− izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie odpowiednich osłon,
− ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów komunikacyjnych
dla osób pieszych, nie mniejszej niż 1 m przy stosowaniu osłon,
− umieszczenia tablic ostrzegawczych o treści: „Uwaga! Zagrożenie azbestem”, „Osobom
nieupoważnionym wstęp wzbroniony”,
− zastosowania odpowiednich środków technicznych celem zmniejszenia emisji włókien
azbestu.
Prace związane z usuwaniem azbestu lub wyrobów zawierających azbest muszą być
prowadzone w taki sposób, aby wyeliminować uwalnianie azbestu lub, co najmniej
zminimalizować pylenie do dopuszczalnych wartości stężeń w powietrzu regulowanych
przepisami szczególnymi. Zapewnienie powyższego wymaga:
− nawilżania wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem lub demontażem i
utrzymywania w stanie wilgotnym przez cały czas pracy,
− demontażu całych wyrobów (płyt, rur, kształtek) bez jakiegokolwiek uszkadzania (łamanie,
kruszenie, cięcie, szlifowanie itp.), tam gdzie jest to technicznie możliwe,
− odspajania materiałów trwale związanych z podłożem przy stosowaniu wyłącznie narzędzi
ręcznych lub wolnoobrotowych, wyposażonych w miejscowe instalacje odciągające
powietrze.
Demontaż wyrobów zawierających azbest nierozerwalnie związany jest z procesem
powstawania odpadów. Obecnie jedyną metodą unieszkodliwiania odpadów zawierających
azbest jest ich składowanie na odpowiednich składowiskach odpadów niebezpiecznych.
Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest należy do właściciela
nieruchomości. Jednak poważną przeszkodą jest brak środków finansowych, co uniemożliwia
większości właścicielom nieruchomości podejmowanie działań związanych z usuwaniem
azbestu, który występuje m.in. w płytach eternitowych pokrywających dachy budynków.
Jednym ze sposobów przyspieszenia przez mieszkańców procesu usuwania wyrobów
zawierających azbest i jednocześnie zabezpieczenia środowiska przed zagrożeniem
spowodowanym nieodpowiednim postępowaniem z odpadami zawierającymi azbest jest pomoc
w sfinansowaniu ze źródeł zewnętrznych np. kosztów usuwania, transportu i unieszkodliwiania
powstałych przy tym odpadów.

3.3.1. Procedury dotyczące
zawierającymi azbest

postępowania

z

wyrobami

i

odpadami

Procedury te zostały opracowane w oparciu o obowiązujące Przepisy prawa i opublikowane
na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki www.mg.gov.pl
Grupa I. Procedury obowiązujące właścicieli i zarządzających obiektami, instalacjami
lub urządzeniami zawierającymi azbest lub wyroby zawierające azbest.
Procedura 1.Obowiązki i postępowanie właścicieli oraz zarządców, przy użytkowaniu obiektów
i terenów z wyrobami zawierającymi azbest.
Procedura 2. Obowiązki i postępowanie właścicieli i zarządców, przy usuwaniu wyrobów
zawierających azbest z obiektów lub terenów.
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Grupa II. Procedury obowiązujące wykonawców prac polegających na usuwaniu
wyrobów zawierających azbest – wytwórców odpadów niebezpiecznych.
Procedura 3. Postępowanie przy pracach przygotowawczych do usuwania wyrobów
zawierających azbest.
Procedura 4. Prace polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, wytwarzaniu
odpadów niebezpiecznych, wraz oczyszczeniem obiekty, terenu, instalacji.
Grupa III. Procedura obowiązująca prowadzących działalność w zakresie transportu
odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.
Procedura 5. Przygotowanie i transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.
Grupa IV. Procedura obowiązująca zarządzających składowiskami odpadów
niebezpiecznych zawierających azbest.
Procedura 6. Składowanie odpadów na składowiskach lub wydzielonych
kwaterach
przeznaczonych do wyłącznego składowania odpadów zawierających azbest.
P R O C E D U R A 1. Obowiązki i postępowanie właścicieli oraz zarządców, przy
użytkowaniu obiektów i terenów z wyrobami zawierającymi azbest.
1. Cel procedury
Celem procedury jest przedstawienie zakresu obowiązków i zasad postępowania właścicieli i
zarządców budynków, budowli, instalacji lub urządzeń oraz terenów gdzie znajduje się azbest
lub wyroby zawierające azbest. Procedura dotyczy bezpiecznego ich użytkowania.
2. Zakres procedury
Zakres procedury obejmuje cały okres, w którym budynek, budowla, instalacja lub
urządzenie przemysłowe oraz teren, niezależnie od ich wielkości lub stanu, charakteryzuje się
tym, że znajdują się tam wyroby zawierające azbest.
3. Opis szczegółowy
Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia technicznego oraz
terenu, gdzie znajdują się wyroby zawierające azbest, ma obowiązek sporządzenia – w 2
egzemplarzach „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających
azbest” ( załącznik 1). Właściciele lub zarządcy, którzy spełnili ten obowiązek wcześniej –
sporządzają następne „Oceny...” w terminach wynikających z warunków poprzedniej „Oceny...”
tzn.:
- po 5-u latach, jeżeli wyroby zawierające azbest są w dobrym stanie technicznym i
nieuszkodzone,
- po roku, jeżeli przy poprzedniej „Ocenie...” ujawnione zostały drobne (do 3% powierzchni
wyrobów) uszkodzenia.
Wyroby, które posiadały lub posiadają duże i widoczne uszkodzenia – powinny zostać
bezzwłocznie usunięte.
Jeden egzemplarz „Oceny...” właściciel lub zarządca zobowiązany jest złożyć właściwemu
terenowo organowi architektoniczno -budowlanemu lub powiatowemu inspektorowi nadzoru
budowlanego – w terminie do 30-u dni od dnia jej sporządzenia. Drugi egzemplarz zachowuje
przy dokumentacji budynku, budowli, instalacji lub urządzenia przemysłowego oraz terenu – do
czasu sporządzenia następnej „Oceny..”.
Właściciel lub zarządca obowiązany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji (spisu z natury)
wyrobów zawierających azbest. Wyniki inwentaryzacji powinny służyć do sporządzenia
informacji dla wójta, burmistrza lub prezydenta miasta – właściwego dla miejsca znajdowania
się budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu z wyrobami zawierającymi azbest.
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Wzory informacji w/g załączników:
Załącznika nr 2 – Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich
wykorzystywania.
Załącznika nr 3 – Informacja o wyrobach zawierających azbest, których
wykorzystywanie zostało zakończone.

Informacje przedkłada się corocznie, celem wykazania ewentualnych zmian w ilości
posiadanych wyrobów zawierających azbest, – co pozwoli na ocenę zagrożenia dla ludzi i
środowiska w danym rejonie. Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub
urządzenia oraz terenu, gdzie występują wyroby zawierające azbest, ma ponadto obowiązki:
- oznakowania pomieszczeń, gdzie znajdują się urządzenia lub instalacje z wyrobami
zawierającymi azbest – odpowiednim znakiem ostrzegawczym dla azbestu,
- opracowania i wywieszenia na widocznym miejscu instrukcji bezpiecznego
postępowania i użytkowania pomieszczenia z wyrobami zawierającymi azbest,
- zaznaczenia na planie sytuacyjnym terenu miejsc z wyrobami zawierającymi azbest.
Ponadto, jeżeli w budynku, budowli, instalacji lub urządzeniu oraz na terenie znajdują się
wyroby zawierające azbest o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000 kg/m3 (tzw. „miękkie”),
lub, jeżeli wyroby zawierają azbest krokidolit, a także, jeżeli te wyroby znajdują
się w zamkniętych pomieszczeniach, lub istnieje uzasadniona obawa dużej emisji azbestu do
środowiska – właściciel lub zarządca powinien opracować plan kontroli jakości powietrza
(monitoringu), a jego wyniki uwzględnić przy dalszej eksploatacji lub usuwaniu wyrobów
zawierających azbest.
P R O C E D U R A 2. Obowiązki i postępowanie właścicieli i zarządców, przy usuwaniu
wyrobów zawierających azbest z obiektów lub terenów.
1. Cel procedury
Celem procedury jest przedstawienie zakresu obowiązków i postępowania właścicieli,
zarządców budynków, budowli, instalacji lub urządzeń oraz terenów z wyrobami zawierającymi
azbest – przed i w czasie wykonywania prac usuwania lub zabezpieczania takich wyrobów.
2. Zakres procedury
Zakres procedury obejmuje okres od podjęcia decyzji o zabezpieczeniu lub usuwaniu
wyrobów zawierających azbest, do zakończenia tych robót i uzyskania stosownego
oświadczenia wykonawcy prac.
3. Opis szczegółowy
Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu, gdzie
znajduje się azbest lub wyroby zawierające azbest, powinien dokonać identyfikacji rodzaju i
ilości azbestu w wyrobach, przez uprawnione do takich prac laboratorium. Identyfikacja azbestu
powinna nastąpić w okresie użytkowania wyrobów, jeszcze przed rozpoczęciem wykonywania
prac zabezpieczenia lub usuwania takich wyrobów, o ile informacja ta, nie jest podana w innych
dokumentach budowy przedmiotowego obiektu.
Identyfikacja azbestu jest obowiązkiem właściciela lub zarządcy, wynikającym z tytułu
własności oraz odpowiedzialności prawnej, dotyczącej ochrony osób trzecich od szkód
mogących wynikać z nieodpowiedniej eksploatacji przedmiotu stanowiącego własność. Wyniki
identyfikacji azbestu powinny być uwzględniane przy:
- sporządzaniu „Oceny...”,
- sporządzaniu informacji dla wójta, burmistrza, prezydenta miasta,
- zawieraniu umowy na wykonanie prac zabezpieczania lub usuwania wyrobów
zawierających azbest z wykonawcą tych prac – wytwarzającym odpady niebezpieczne.
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Właściciel lub zarządca może zlecić innym – odpowiednio przygotowanym osobom lub
podmiotom prawnym – przeprowadzenie czynności wykonania identyfikacji azbestu w
wyrobach. W każdym przypadku powinno to mieć miejsce przed rozpoczęciem prac
zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających azbest.
Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu z
wyrobami zawierającymi azbest, ma obowiązek zgłoszenia na 30 dni przed rozpoczęciem prac,
wniosku o pozwolenie na budowę (remont), wraz z określonymi warunkami. Wniosek powinien
być sporządzony z uwzględnieniem przepisów wynikających z art. 30, ust. 7 ustawy – Prawo
budowlane. Zatajenie informacji o występowaniu azbestu w wyrobach, które będą
przedmiotem prac remontowo -budowlanych skutkuje – na podstawie ustawy Prawo ochrony
środowiska – odpowiedzialnością prawną. Po dopełnieniu obowiązków formalnoprawnych,
właściciel lub zarządca dokonuje wyboru wykonawcy prac- wytwórcy odpadów
niebezpiecznych. Zawiera umową na wykonanie prac zabezpieczenia lub usuwania wyrobów
zawierających azbest oraz oczyszczenia budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu
z azbestu. W umowie powinny być jasno sprecyzowane obowiązki stron, również w zakresie
zabezpieczenia przed emisją azbestu w czasie wykonywania prac.
Niezależnie od obowiązków wykonawcy prac, właściciel lub zarządca powinien
poinformować mieszkańców lub użytkowników budynku, budowli, instalacji lub urządzenia
oraz terenu, o usuwaniu niebezpiecznych materiałów zawierających substancje stwarzające
szczególne zagrożenie dla ludzi oraz o sposobach zabezpieczenia przed tą szkodliwością.
Na końcu właściciel lub zarządca powinien uzyskać od wykonawcy prac, pisemne
oświadczenie o prawidłowości wykonania robót i oczyszczenia z azbestu, a następnie
przechowywać je przez okres, co najmniej 5-lat, wraz z inna dokumentacją budynku, budowli,
instalacji lub urządzenia oraz terenu.
P R O C E D U R A 3. Postępowanie przy pracach przygotowawczych do usuwania
wyrobów zawierających azbest.
1. Cel procedury
Celem procedury jest przedstawienie zasad postępowania podczas prac
przygotowawczych do zabezpieczania lub usuwania wyrobów zawierających azbest.
2. Zakres procedury
Zakres procedury obejmuje całokształt prac oraz postępowania dotyczącego
przygotowania do zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających azbest.
3. Opis szczegółowy
W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2002 r. O zmianie ustawy o odpadach
oraz niektórych innych ustaw (art. 1 pkt 1) „wytwórcą odpadów powstających w wyniku
świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub
urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba, że
umowa o świadczeniu usługi stanowi inaczej”. A więc wykonawca prac polegających na
zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest.
Z powyższej definicji wynika, że wytwórcą odpadów może być np. Właściciel lub
zarządzający, który we własnym zakresie wykonuje prace zabezpieczenia lub usuwania
wyrobów zawierających azbest i zleca do wykonania tylko część robót. W takim przypadku na
nim też spoczywać będą wszystkie obowiązki wynikające z przepisów i procedur postępowania
z odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest. Wytwórcę odpadów obowiązuje
postępowanie określone przepisami ustawy o odpadach. Podstawową czynnością dla
przedsiębiorcy, który zamierza podjąć działalność w zakresie wytwarzania odpadów
niebezpiecznych zawierających azbest, w ilości powyżej 100 kg rocznie, jest opracowanie
programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi i zawierającymi azbest oraz uzyskanie jego
zatwierdzenia przez właściwego, ze względu na miejsce wytwarzania odpadów
niebezpiecznych, wojewodę lub starostę.
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Wojewoda zatwierdza programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a starosta dla pozostałych
przedsięwzięć.
Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi dołączony do wniosku o wydanie decyzji
zatwierdzającej program, powinien zawierać:
- wyszczególnienie rodzajów odpadów niebezpiecznych, przewidzianych do wytwarzania,
a w przypadku, gdy określenie rodzaju nie jest wystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie
mogą powodować odpady niebezpieczne, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę
do podania składu chemicznego i właściwości odpadów,
- określenie ilości odpadów niebezpiecznych poszczególnych rodzajów przewidzianych do
wytworzenia w ciągu roku,
- informacje wskazujące na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów niebezpiecznych
lub ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
- szczegółowy opis sposobów gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania,
transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych,
- wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów.
Wytwórca odpadów (wytwarzający rocznie do 0,1 Mg odpadów niebezpiecznych) na 30
dni przed rozpoczęciem działalności powodującej powstawanie odpadów, opracowuje i składa
właściwemu wojewodzie lub staroście informację w 3-ch egzemplarzach, o wytwarzanych
odpadach oraz sposobach gospodarowania. Informacja powinna zawierać:
- wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, a w przypadku, gdy
określenie rodzaju nie jest wystarczające, do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą
powodować, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego
składu chemicznego i właściwości odpadów,
- określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w
ciągu roku,
- informacje wskazujące na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania
ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
- szczegółowy opis sposobów gospodarowania odpadami z uwzględnieniem zbierania,
transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
- wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów
Do rozpoczęcia działalności powodującej powstawanie odpadów można przystąpić,
jeżeli organ właściwy do przyjęcia informacji, w terminie 30 dni od dnia złożenia informacji nie
wniesie sprzeciwu, w drodze decyzji. Wytwórca odpadów może zlecić wykonanie obowiązku
gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadów. Posiadacz odpadów może je
przekazywać wyłącznie podmiotom, które uzyskały zatwierdzenie właściwego organu na
prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami, chyba, że działalność taka wymaga
zezwolenia.
Po dopełnieniu obowiązków wynikających z ogólnych zasad postępowania wykonawca
prac uprawniony jest do przyjęcia zlecenia i zawarcia umowy na wykonanie prac zabezpieczenia
lub usuwania wyrobów zawierających azbest, wraz z oczyszczaniem miejsca prac z azbestem.
Dla prawidłowego zawarcia umowy, koniecznym jest określenie stanu środowiska przed
przystąpieniem do prac, w tym strefy przyszłych prac. Pozwoli to na
określenie stopnia narażenia na azbest w miejscu pracy oraz prawidłowe przygotowanie planu
prac.
Plan pracy powinien być sporządzony zgodnie ze stosownymi przepisami i zawierać
między innymi:
- określenie miejsca wykonywania prac oraz charakteru prac i przewidywanego czasu ich
trwania,
- określenie rodzaju azbestu w wyrobach przeznaczonych do usunięcia,
- aktualną „Ocenę stanu...”,
CZERWIEC 2010

Strona 21

PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY BRAŃSK

-

przewidywaną ilość wytwarzanych odpadów do usunięcia,
ustalenie odpowiednich sposobów usuwania wyrobów zawierających azbest,
określenie rodzajów i metod pracy, z uwzględnieniem technicznych środków,
określenie sposobów eliminowania lub ograniczenia uwalniania się pyłu azbestu do
powietrza,
- zapewnienie pracownikom niezbędnej ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy,
- charakterystykę środków ochronnych użytych do ochrony pracowników i innych osób
znajdujących się w miejscu pracy. Następnie powinien zostać opracowany plan bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia,zwany „planem bioz”, obejmujący m. in.:
- informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń, występujących podczas realizacji robót
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia,
- informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robót budowlanych, stosownie
do rodzaju zagrożenia,
- informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych w tym:
− określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
− konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej,
zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,
zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi, przez
wyznaczone w tym celu osoby,
- określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji
oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy,
- wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia
lub w ich sąsiedztwie. Pracodawca jest obowiązany zapoznać pracowników lub ich
przedstawicieli z planem prac, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca prac jest obowiązany przeszkolić wszystkie osoby pozostające w kontakcie
z azbestem, pracowników bezpośrednio zatrudnionych, kierujących i nadzorujących prace w
zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy postępowaniu z wyrobami zawierającymi
azbest i ich odpadami. Szkolenie powinno być przeprowadzone zgodnie z przepisami
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej, oraz przez upoważnioną instytucję i
potwierdzone odpowiednim świadectwem lub zaświadczeniem.
Pracodawca jest obowiązany do zapewnienia pracownikom odpowiednich ubrań
roboczych w takiej ilości, aby zabezpieczyć pracowników przez cały czas trwania robót i
oczyszczania terenu po tych robotach.
Pracodawca będący wytwórcą odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest
obowiązany jest do przygotowania, prowadzenia i przechowywania rejestru pracowników
narażonych na działanie azbestu.
Ważną sprawą jest przygotowanie miejsca i sposobu tymczasowego magazynowania
odpadów niebezpiecznych na placu budowy, po ich demontażu, a jeszcze przed transportem na
składowisko. Miejsce takie powinno być wydzielone i zabezpieczone przed dostępem osób
niepowołanych oraz oznakowane znakami ostrzegawczymi o treści: „Uwaga! Zagrożenie
azbestem!”, „Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”.
Na potrzeby ewidencji odpadów niebezpiecznych, wytwórca odpadów przygotowuje
dokumenty, którymi są:
- karta ewidencji odpadu – załącznik 4,
- karta przekazania odpadu - załącznik 5.
Celem zapewnienia składowania odpadów niebezpiecznych powstałych po usuwaniu
wyrobów zawierających azbest, wytwórca odpadów powinien przed przeprowadzeniem robót,
zawrzeć porozumienie z zarządzającym składowiskiem, odpowiednim dla odpadów
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niebezpiecznych zawierających azbest (składowanie oddzielne lub przygotowana kwatera na
innym składowisku). Ważne znaczenie dla prawidłowego przygotowania robót ma
skompletowanie wyposażenia technicznego, w tym narzędzi ręcznych i wolnoobrotowych,
narzędzi mechanicznych, urządzeń wentylacyjnych oraz podstawowego sprzętu
przeciwpożarowego. Na tym etapie należy też zabezpieczyć techniczne środki zapobiegające
emisji azbestu w miejscu pracy oraz środowisku, w zależności od określenia stanu środowiska,
przed przystąpieniem do wykonywania prac.
Jeżeli usuwane są wyroby o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000kg/m3, lub inne,
mocno uszkodzone, a także zawierające krokidolit oraz wyroby znajdujące się w
pomieszczeniach zamkniętych, to niezbędne jest zawarcie umowy z laboratorium
upoważnionym do prowadzenia monitoringu powietrza. Duże znaczenie ma również
przygotowanie i organizacja zaplecza budowy, w tym części socjalnej, obejmującej:
− urządzenia sanitarno -higieniczne, z możliwością umycia się i natrysku po pracy w
kontakcie z azbestem,
− pomieszczenia na szatnie - czyste i brudne,
− pomieszczenia dla spożywania posiłków oraz regeneracji.
W planie prac – w zależności od wielkości lub specyfiki budynku, budowli, instalacji lub
urządzenia, a również terenu, gdzie prowadzone będą prace zabezpieczenia lub usuwania
wyrobów zawierających azbest, także występującego stopnia narażenia na azbest – mogą zostać
określone również inne niezbędne wymagania.

P R O C E D U R A 4. Prace polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest,
wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych, wraz z oczyszczaniem obiektu, terenu, instalacji z
azbestu.
1. Cel procedury
Celem procedury jest przedstawienie zakresu obowiązków i zasad postępowania
wykonawców (wytwórców odpadów) prac polegających na zabezpieczeniu lub usuwaniu
wyrobów zawierających azbest.
2. Zakres procedury
Zakres procedury obejmuje działania od rozpoczęcia do zakończenia prac polegających
na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest, wytwarzaniu
odpadów niebezpiecznych, wraz z oczyszczaniem budynku, budowli, instalacji lub urządzenia i
terenu z pozostałości azbestu.
3. Opis szczegółowy
Na początku należy wykonać odpowiednie zabezpieczenia obiektu, będącego
przedmiotem prac i miejsc ich wykonywania, a także terenu wokół – przed emisją pyłu azbestu,
która może mieć miejsce w wyniku prowadzenia prac.
Teren należy ogrodzić, zachowując bezpieczną odległości od traktów komunikacyjnych
dla pieszych, nie mniej niż 2 m przy zastosowaniu osłon. Teren prac należy ogrodzić poprzez
oznakowanie taśmami ostrzegawczymi w kolorze biało-czerwonym i umieszczenie tablic
ostrzegawczych z napisami „Uwaga! Zagrożenie azbestem!”, „Osobom nieupoważnionym wstęp
wzbroniony” lub „Zagrożenie azbestem krokidolitem”.
Przy pracach elewacyjnych powinny być stosowane odpowiednie kurtyny zasłaniające
fasadę obiektu, aż do gruntu, a teren wokół objęty kurtyną, powinien być wyłożony grubą folią,
dla łatwego oczyszczania po każdej zmianie roboczej.
Ogólne zasady postępowania przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest określają
następujące wymagania:
- nawilżanie wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem i utrzymywanie w
stanie wilgotnym przez cały czas pracy,
- demontaż całych wyrobów (płyt, rur, kształtek itp.) bez jakiegokolwiek uszkodzenia, tam
CZERWIEC 2010

Strona 23

PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY BRAŃSK

gdzie jest to technicznie możliwe,
odspajanie wyrobów trwale związanych z podłożem przy stosowaniu wyłącznie narzędzi
ręcznych lub wolnoobrotowych narzędzi mechanicznych, wyposażonych w miejscowe
instalacje odciągające powietrze,
- prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza, w przypadku występowania stężeń
pyłu azbestu, przekraczających dopuszczalne wartości dla miejsca pracy,
- po każdej zmianie roboczej, usunięte odpady zawierające azbest, powinny zostać
szczelnie opakowane i składowane na miejscu ich tymczasowego magazynowania,
- codzienne, staranne oczyszczanie strefy prac i terenu wokół, dróg wewnętrznych oraz
maszyn i urządzeń, z wykorzystaniem podciśnieniowego sprzętu odkurzającego,
zaopatrzonego w filtry o dużej skuteczności ciągu (99,99% lub na mokro).
Niedopuszczalne jest ręczne zamiatanie na sucho, jak również czyszczenie pomieszczeń i
narzędzi pracy przy użyciu sprężonego powietrza.
W przypadku prowadzenia prac z wyrobami azbestowo -cementowymi, których gęstość
objętościowa wynosi mniej niż 1000kg/m3 (tzw. miękkie), a także z innymi wyrobami, których
powierzchnia jest w widoczny sposób uszkodzona lub zniszczona lub, jeżeli prace prowadzone
są na obiektach, z wyrobami zawierającymi azbest krokidolit, lub też w pomieszczeniach
zamkniętych, to powinny być zastosowane szczególne zabezpieczenia strefy prac i ochrony
pracowników oraz środowiska, niezależnie od ogólnych zasad postępowania. Są to m. in.:
komory dekontaminacyjne (śluzy) dla całych pomieszczeń lub stanowiące łącznik izolacyjny
między miejscem stanowiącym strefę prac, a miejscem na zewnątrz obiektu, zaostrzone rygory
przestrzegania stosowania środków ochrony osobistej, inne metody, określone na etapie prac
przygotowawczych.
W obiekcie przylegającym do strefy prac, należy zastosować odpowiednie
zabezpieczenia, w tym uszczelnienie otworów okiennych i drzwiowych, a także inne, właściwe
dla stopnia narażenia środki zabezpieczające.
Wszystkie zdemontowane wyroby zawierające azbest powinny być szczelnie opakowane
w folie z polietylenu, lub polipropylenu o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm i zamykane w
sposób uniemożliwiający przypadkowe otwarcie (zgrzewem ciągłym lub taśmą klejącą).
Niedopuszczalne jest stosowanie worków papierowych. Odpady powstałe z wyrobów o gęstości
objętościowej większej niż 1000kg/m3, a więc płyty i rury azbestowo-cementowe, lub ich części
powinny być szczelnie opakowane w folie. Pył azbestowy oraz odpady powstałe z wyrobów o
gęstości objętościowej mniejszej niż 1000kg/m3 powinny być zestalone przy użyciu cementu lub
żywic syntetycznych i po związaniu spoiwa szczelnie zapakowane w folię. Pakowanie
usuniętych wyrobów zawierających azbest powinno odbywać się wyłącznie do opakowań
przeznaczonych do ostatecznego składowania i wyraźnie oznakowane, w sposób określony dla
azbestu. Etykiety i zamieszczone na nich napisy powinny być trwałe, nieulegające zniszczeniu,
pod wpływem warunków atmosferycznych i czynników mechanicznych. Dla usuniętych
odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz ich transportu na składowisko odpadów
niebezpiecznych, wypełnia się:
- kartę ewidencji odpadu,
- kartę przekazania odpadów.
Po zakończeniu prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest –
wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych – wykonawca prac ma obowiązek dokonania
prawidłowego oczyszczenia strefy prac i otoczenia z pozostałości azbestu. Oczyszczenie
powinno nastąpić przez zastosowanie urządzeń filtracyjno -wentylacyjnych z wysoko skutecznym filtrem (99,99%) lub na mokro. Wykonawca prac ma obowiązek przedstawienia
właścicielowi lub zarządcy obiektu, będącego przedmiotem prac, oświadczenia stwierdzającego
prawidłowość wykonania prac i oczyszczenia z azbestu. W przypadku, kiedy przedmiotem prac
były wyroby o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000kg/m3 lub wyroby mocno uszkodzone i
zniszczone lub prace obejmowały wyroby zawierające azbest krokidolit lub prowadzone były w
-
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pomieszczeniach zamkniętych, wykonawca prac ma obowiązek przedstawienia wyników
badania powietrza, przeprowadzonego przez uprawnione do tego laboratorium lub instytucję.

P R O C E D U R A 5. Przygotowanie i transport odpadów niebezpiecznych
zawierających azbest
1. Cel procedury
Celem procedury jest przedstawienie zakresu obowiązków i zasad postępowania
dotyczących przygotowania i transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.
2. Zakres procedury
Zakres procedury obejmuje działania począwszy od uzyskania zezwolenia na transport
odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, poprzez pozostałe czynności i obowiązki
transportującego takie odpady – aż do ich przekazania na składowisko odpadów, przeznaczone
do wyłącznego składowania odpadów zawierających azbest.
3. Opis szczegółowy
Posiadacz odpadów, który prowadzi działalność w zakresie zbierania lub transportu
odpadów jest obowiązany uzyskać zezwolenie na prowadzenie tej działalności. Zezwolenie na
prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów wydaje starosta, właściwy ze
względu na miejsce siedziby lub zamieszkania posiadacza odpadów – po zasięgnięciu opinii
właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
Wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu
odpadów powinien zawierać:
- wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania lub transportu, w
przypadku, gdy określenie rodzaju jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te
odpady mogą powodować dla środowiska, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do
podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów.
- Oznaczenie obszaru prowadzenia działalności.
- Wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów.
- Wskazanie sposobu i środków transportu odpadów.
- Przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie
wykonywać działalność w zakresie zbierania lub transportu odpadów.
- Przewidywany okres wykonywania działalności w zakresie zbierania lub transportu
odpadów.
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów
jest wydawane w drodze decyzji przez właściwy organ na czas oznaczony nie dłuższy niż 10 lat.
Transportem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest może zajmować się
wytwórca odpadów lub inny, uprawniony do tego podmiot prawny. W każdym przypadku
konieczne jest uzyskanie od właściwego starosty zezwolenia na transport odpadów
niebezpiecznych zawierających azbest.
Przekazanie partii odpadów zawierających azbest przez wytwórcę odpadów innemu
posiadaczowi odpadów niebezpiecznych, np. W celu ich dalszego transportu odbywa się z
zastosowaniem karty przekazania odpadu – sporządzonej przez wytwórcę odpadów.
Do obowiązków posiadacza odpadów niebezpiecznych prowadzącego działalność
wyłącznie w zakresie ich transportu na składowisko należy:
- posiadanie karty przekazania odpadu z potwierdzeniem przejęcia odpadu,
- posiadanie dokumentu przewozowego z opisem towarów (odpadów) niebezpiecznych,
- posiadanie świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu odpadów niebezpiecznych,
- posiadanie przez kierowcę zaświadczenia ADR o ukończeniu kursu dokształcającego dla
kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne,
- oznakowanie pojazdu odblaskowymi tablicami ostrzegawczymi,
- utrzymanie czystości skrzyni ładunkowej pojazdu,
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sprawdzenie stanu opakowań i ich oznakowanie literą „a”,
sprawdzenie umocowania sztuk przesyłki z odpadami w pojeździe.
Transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, należy prowadzić z
zachowaniem przepisów dotyczących transportu towarów niebezpiecznych spełniając określone
w tych przepisach kryteria klasyfikacyjne.
Odpady zawierające azbest pochodzące z budowy, remontu i demontażu obiektów
budowlanych oraz odpady izolacyjne zawierające azbest, zgodnie z ADR zaliczone zostały do
klasy 9 – różne materiały i przedmioty niebezpieczne, z czego wynikają określone wymagania
przy transporcie. Posiadacz odpadów, dokonujący ich transportu, obowiązany jest do posiadania
dokumentu przewozowego materiałów niebezpiecznych, który według ADR powinien zawierać:
- numer rozpoznawczy odpadu nadawanego do przewozu i jego pełną nazwę,
- klasę, do której należy odpad nadawany do przewozu,
- liczbę sztuk przesyłki,
- całkowitą ilość przewożonych odpadów,
- nazwy i adresy nadawcy oraz odbiorcy przewożonych odpadów (składowiska).
Do przewożenia odpadów zawierających azbest mogą być używane samochody
ciężarowe z nadwoziem skrzyniowym, bez przyczepy lub z jedną przyczepą. Pojazdy
przewożące odpady niebezpieczne powinny być zaopatrzone w świadectwo dopuszczenia
pojazdu do przewozu towarów niebezpiecznych. Świadectwo to wystawiane jest przez
Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego na podstawie badania technicznego pojazdu
dokonanego przez okręgową stację kontroli pojazdów oraz sprawdzenia dokonanego przez
Transportowy Dozór Techniczny. Kierowca wyznaczony do przewozu odpadów zawierających
azbest, obowiązany jest posiadać – poza prawem jazdy – zaświadczenie ADR ukończenia kursu
dokształcającego kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne, wydane przez
podmiot posiadający zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie takiej działalności.
Każdy pojazd przewożący odpady zawierające azbest powinien być oznakowany dwiema
odblaskowymi tablicami ostrzegawczymi bez numerów rozpoznawczych. Tablice te powinny
być prostokątne, o wymiarach 30x40 cm, barwy pomarańczowej odblaskowej, dookoła otoczone
czarnym nieodblaskowym paskiem o szerokości nieprzekraczającej 15mm. Po wyładowaniu
odpadów tablice te nie mogą być widoczne na pojeździe stojącym lub poruszającym się po
drodze.
Przed każdym załadunkiem odpadów, skrzynia ładunkowa pojazdu powinna być
dokładnie oczyszczona, w szczególności z ostrych i twardych przedmiotów (np. gwoździ, śrub)
niestanowiących integralnej części nadwozia pojazdu Wskazane jest wyłożenie podłogi skrzyni
ładunkowej folią, w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniom opakowań. Załadunek i
rozładunek odpadów (palet, pojemników typu big-bag) powinny odbywać się przy
wykorzystaniu dźwigu lub podnośnika. Transportujący odpady powinien odmówić przyjęcia
przesyłki odpadów, która nie posiada oznakowania wyrobów i odpadów zawierających azbest
oraz w przypadku, gdy opakowanie zostało uszkodzone przy załadunku. Sztuki przesyłki z
opadami zawierającymi azbest powinny być ułożone i umocowane na pojeździe tak, aby w
czasie ich przewozu nie przesuwały się oraz nie były narażone na tarcie, wstrząsy, przewracanie
się i wypadnięcie z pojazdu. W trakcie przewozu ładunek powinien być dokładnie
zabezpieczony folią lub plandeką przed uszkodzeniem.
Po każdym wyładunku odpadów z pojazdu, należy dokładnie sprawdzić, czy na
powierzchni skrzyni ładunkowej nie znajdują się pozostałości po przewożonych odpadach. W
razie stwierdzenia takiej pozostałości należy niezwłocznie ją usunąć oraz dokładnie oczyścić
pojazd i jego wyposażenie z zachowaniem zasad przewidzianych dla prac przy usuwaniu
azbestu.
Odpady niebezpieczne zawierające azbest transportowane są na składowisko
przeznaczone do wyłącznego składowania odpadów zawierających azbest. Tam następuje ich
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przekazanie następnemu posiadaczowi odpadów –
potwierdzenie tego faktu na karcie przekazania odpadu.

zarządzającemu

składowiskiem

i

P R O C E D U R A 6. Składowanie odpadów na składowiskach lub w wydzielonych
kwaterach przeznaczonych do wyłącznego składowania odpadów zawierających azbest
1. Cel procedury
Celem procedury jest przedstawienie zakresu i zasad postępowania dotyczących
składowania na składowiskach odpadów lub w wydzielonych kwaterach na terenie innych
składowisk odpadów, przeznaczonych do wyłącznego składowania odpadów niebezpiecznych
zawierających azbest.
2. Zakres procedury
Zakres procedury obejmuje działania począwszy od przyjęcia partii odpadów
niebezpiecznych zawierających azbest na składowisko, poprzez dalsze czynności, aż do
sporządzenia rocznego zbiorczego zestawienia danych o rodzaju i ilości przyjętych odpadów.
3. Opis procedury
Do obowiązków zarządzającego składowiskiem odpadów niebezpiecznych zwierających
azbest należy:
- przeszkolenie pracowników w zakresie bezpiecznych metod postępowania z odpadami
zawierającymi azbest,
- potwierdzenie w karcie przekazania odpadów przyjęcia partii odpadów na składowisko,
- sporządzenie zbiorczego zestawienia danych o rodzaju i ilości odpadów przyjętych na
składowisko,
- składowanie odpadów zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych
zawierających azbest oraz zatwierdzoną instrukcją eksploatacji składowiska,
- zapewnić deponowanie odpadów w sposób niepowodujący uszkodzenia opakowań odpadów,
- wykorzystać racjonalnie pojemność eksploatacyjną składowiska. Odpady zawierające azbest
pochodzące z budowy, remontu i demontażu obiektów budow lanych oraz infrastruktury
drogowej oznaczone w katalogu odpadów kodami 17 06 01* i 17 06 05* mogą być
unieszkodliwiane przez składowanie na składowiskach lub wydzielonych kwaterach na
terenie innych składowisk, przeznaczonych do wyłącznego składowania tych odpadów.
Składowiska lub kwatery buduje się w specjalnie wykonanych zagłębieniach terenu ze
ścianami bocznymi zabezpieczonymi przed osypywaniem się.
Zarządzający składowiskiem powinien uzyskać pozwolenie na użytkowanie składowiska
po zatwierdzeniu instrukcji eksploatacji oraz po przeprowadzeniu kontroli przez wojewódzkiego
inspektora ochrony środowiska. Instrukcję eksploatacji składowiska odpadów niebezpiecznych
zatwierdza, w drodze decyzji wojewoda.
Kierownik składowiska powinien posiadać świadectwo stwierdzające kwalifikacje w
zakresie gospodarowania odpadami i m.in. Obowiązany jest do prowadzenia ewidencji ilości
odpadów przyjmowanych na składowisko.
Zarządzający składowiskiem pobiera od posiadacza odpadów zawierających azbest,
opłatę za korzystanie ze środowiska, którą odprowadza na rachunek urzędu marszałkowskiego,
właściwego ze względu na miejsce składowania odpadów. Zarządzający składowiskiem
posiadającym wydzielone kwatery powinien zapewnić selektywne składowanie odpadów
zawierających azbest, w izolacji od innych odpadów, a miejsce składowania powinno być
oznakowane i zaznaczone na planie sytuacyjnym składowiska. Odpady powinny być
deponowane na składowiskach zlokalizowanych na terenach oddalonych od budynków
mieszkalnych i izolowanych pasem zieleni.
Prace związane z deponowaniem odpadów zawierających azbest należy prowadzić w
sposób zabezpieczający przed emisją pyłu azbestowego do powietrza, a podstawowym zadaniem
jest niedopuszczenie do rozszczelnienia opakowań odpadów. Opakowania z odpadami należy
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zdejmować z pojazdu przy użyciu urządzeń dźwigowych i ostrożnie układać w kwaterze
składowiska. Niedopuszczalne jest zrzucanie lub wysypywanie odpadów z samochodów.
Warstwa zdeponowanych odpadów powinna być zabezpieczona przed uszkodzeniem
opakowań przez przykrycie folią lub warstwą gruntu o grubości około 5cm.
Opakowania z odpadami powinny być układane zgodnie z technologią składowania
zatwierdzoną w instrukcji eksploatacji składowiska, uwzględniającą racjonalne wykorzystanie
pojemności obiektu.
Niedopuszczalne jest kompaktowanie odpadów zawierających azbest, ani poruszanie się
pojazdów mechanicznych po powierzchni składowanych odpadów.
Dla składowisk odpadów zawierających azbest o kodach 17 06 01* i 17 06 05* nie
stosuje się rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. W sprawie zakresu,
czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów.
Po zakończeniu składowania odpadów zawierających azbest na poziomie 2 m poniżej
terenu otoczenia i wypełnieniu gruntem do poziomu terenu, zarządzający składowiskiem
powinien złożyć wniosek do właściwego organu w celu uzyskania zgody na zamknięcie
składowiska lub jego wydzielonej części.
Zgodę na zamknięcie składowiska odpadów niebezpiecznych wydaje w drodze decyzji
wojewoda po przeprowadzeniu kontroli składowiska przez wojewódzkiego inspektora ochrony
środowiska.

4.Obowiązki gminy, właścicieli, zarządców lub użytkowników nieruchomości
oraz wykonawców prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów
zawierających azbest
Na terenie Polski od 1997 r. obowiązuje zakaz produkcji, handlu oraz stosowania wyrobów

zawierających azbest. Zakaz taki wprowadzono ustawą z 19 czerwca 1997 r. o zakazie
stosowania wyrobów zawierających azbest ( Dz. U. 1997. Nr 101, poz.628).
Dopuszcza się jednak wykorzystywanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest w
użytkowanych budynkach, instalacjach lub urządzeniach nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032
roku. Przepisy określają również wymagania dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami
azbestowymi, obowiązki organów administracji, a także właścicieli i zarządców nieruchomości
w tym zakresie oraz obowiązki wykonawców prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu
wyrobów zawierających azbest.

4.1 Obowiązki gminy
W Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na
terytorium Polski znajdują się wytyczne dla jednostek samorządu terytorialnego dotyczące
przygotowania planów gospodarki odpadami w zakresie usuwania wyrobów zawierających
azbest. Przedstawione zostały tam szczegółowe zadania, z których powinny wywiązać się
samorządy gminne.
Zadaniami tymi są:
− opracowanie, przyjęcie i aktualizacja planu gospodarki odpadami. Azbest oraz wyroby
zawierające azbest zaliczane są do odpadów niebezpiecznych, dlatego też w tych planach
powinny znajdować się stosowne zapisy dotyczące usuwania odpadów tego typu.
− gromadzenie informacji dotyczących oceny ilościowej i jakościowej materiałów
zawierających azbest oraz miejsca ich wykorzystywania. Informacje te powinny być
przekazywane przez właścicieli i zarządców nieruchomości,
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przedkładanie marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach
występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska w tym
azbestu.

4.2 Obowiązki właścicieli, zarządców lub użytkowników nieruchomości
− kontrola wyrobów zawierających azbest znajdujących się w obiektach, urządzeniach
budowlanych, urządzeniach przemysłowych lub innych miejscach zawierających azbest,
− sporządzenie i przedłożenie organowi nadzoru budowlanego oceny stanu i dokumentacji
miejsca zawierającego azbest,
− zgodne z prawem usuwanie wyrobów zawierających azbest zakwalifikowanych zgodnie z
oceną do wymiany na skutek nadmiernego zużycia wyrobu lub jego uszkodzenia,
− sporządzenie (corocznie) planu kontroli jakości powietrza obejmującej pomiar stężenia
azbestu, dla każdego pomieszczenia, w którym znajdują się instalacje lub urządzenia
zawierające azbest lub wyroby zawierające azbest,
− przegląd i oznakowanie, w sposób przewidziany przez prawo, miejsc, w których był lub jest
wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest,
− sporządzenie inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest poprzez
sporządzenie spisu z natury,
− sporządzenie i przedłożenie marszałkowi województwa (dot. przedsiębiorców) lub wójtowi
gminy (dot. osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami) oraz coroczna aktualizacja
informacji o:
− wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania,
− wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone, zgłoszenie
właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu prac polegających na
− zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z przepisami
budowlanymi.

4.3 Obowiązki wykonawców prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu
wyrobów zawierających azbest
− uzyskanie pozwolenia, decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami
niebezpiecznymi albo złożenie organowi informacji o wytwarzanych odpadach oraz o
sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi (zależnie od ilości wytwarzanych
odpadów),
− przeszkolenie przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników i osób kierujących
lub nadzorujących, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i
usuwaniu tych wyrobów oraz w zakresie przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego
postępowania z wyrobami zawierającymi azbest,
− opracowanie przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu prac usuwania wyrobów
zawierających azbest, obejmującego w szczególności identyfikację azbestu w
przewidzianych do usunięcia materiałach, na podstawie udokumentowanej informacji od
właściciela lub zarządcy obiektu albo też na podstawie badań przeprowadzonych przez
akredytowane laboratorium,
− informacje o metodach wykonywania planowanych prac,
− zakres niezbędnych zabezpieczeń pracowników oraz środowiska przed narażeniem na
szkodliwość emisji azbestu, w tym problematykę określoną przepisami dotyczącymi planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
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− ustalenie niezbędnego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza;
− posiadanie niezbędnego wyposażenia technicznego i socjalnego zapewniającego
prowadzenie określonych planem prac oraz zabezpieczeń pracowników i środowiska przed
narażeniem na działanie azbestu.
− zgłoszenie prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających
azbest z obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, właściwemu
organowi nadzoru budowlanego oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy.
− zapewnienie warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest z miejsca
ich występowania w sposób określony w § 8 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków
bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest,
− złożenie właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub zarządcy nieruchomości,
urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest,
pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu
azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.
Warunkiem koniecznym bezpiecznego dla ludzi i środowiska użytkowania i usuwania
wyrobów zawierających azbest jest rzetelnie sporządzona inwentaryzacja wyrobów
zawierających azbest i ocena ich stanu, określająca, w zależności od rodzaju, stanu i sposobu
zastosowania azbestu, stopień pilności wymiany wyrobów zawierających azbest.
Aby zwiększyć tempo usuwania wyrobów zawierających azbest, szczególnie z terenów
wiejskich Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 wprowadził instrument
umożliwiający usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu własnej nieruchomości bez
korzystania z usług wyspecjalizowanych firm, o ile osoby usuwające wyroby azbestowe zostaną
odpowiednio przeszkolone i będą dysponować środkami technicznymi eliminującymi narażenie
na kontakt z włóknami azbestu, a prace te będą wykonywać incydentalnie. W ramach prac
przygotowawczych do uruchomienia tego instrumentu przygotowano wykaz niezbędnych zadań
legislacyjnych oraz zaplanowano finansowanie odpowiednich szkoleń lokalnych. Usunięcie
wyrobów zawierających azbest przyniesie korzyści społeczne, ekonomiczne i ekologiczne
polegające na:
1. zmniejszeniu emisji włókien azbestu,
2. uzyskaniu poprawy ochrony zdrowia mieszkańców,
3. poprawie wyglądu zewnętrznego obiektów budowlanych i ich stanu technicznego.
Od 2004 r. właściciele i zarządcy obiektów zobligowani są do przekazywania
marszałkowi województwa i wójtowi gminy Brańsk informacji o wyrobach zawierających
azbest i miejscu ich wykorzystywania oraz informacji o wyrobach, których wykorzystanie
zakończono.
W przypadkach nieprzestrzegania nałożonych na jednostki organizacyjne i osoby
fizyczne obowiązków w zakresie bezpiecznego wykorzystania i usuwania wyrobów
zawierających azbest oraz obowiązków sprawozdawczości w tym zakresie mają zastosowanie
zapisy tytułu VI ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Przewidują one
w takich przypadkach odpowiedzialność karną, tj. kary aresztu, ograniczenia wolności lub
grzywny orzekane na podstawie przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia
oraz odpowiedzialność administracyjną poprzez wstrzymanie prowadzonej przez podmiot
korzystający ze środowiska lub osobę fizyczną działalności powodującej pogorszenie stanu
środowiska w znacznych rozmiarach lub zagrażającej życiu lub zdrowiu ludzi.
Ponadto do odpowiedzialności za szkody spowodowane oddziaływaniem na środowisko,
w tym również powstałe w wyniku postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, mają
zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
CZERWIEC 2010

Strona 30

PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY BRAŃSK

4.4. Unieszkodliwianie i utylizacja odpadów zawierających azbest
W wyniku demontażu wyrobów zawierających azbest powstaną odpady niebezpieczne,
do odbioru których uprawnione są wyłącznie wyspecjalizowane firmy posiadające stosowne
zezwolenia na odbiór i transport odpadów niebezpiecznych. Odbiór odpadów musi być
potwierdzony wystawieniem Karty przekazania odpadu stwierdzający ten fakt.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu
odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). określa rodzaje odpadów zawierających azbest na liście
odpadów niebezpiecznych w wymienionych niżej grupach i podgrupach z przypisanym kodem
klasyfikacyjnym:
06 07 01* - odpady azbestowe z elektrolizy
06 13 04* - odpady z przetwarzania azbestu
10 11 81* - odpady zawierające azbest ( z hutnictwa szkła)
10 13 09* - odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo azbestowych
15 01 11* - opakowania z metali zawierające niebezpieczne, porowate elementy wzmocnienia
konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
15 01 11* - okładziny hamulcowe zawierające azbest
16 02 12* - zużyte urządzenia zawierające azbest
16 06 01* - materiały izolacyjne zawierające azbest
17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawierające azbest
Najpopularniejszym sposobem zagospodarowania odpadów zawierających azbest jest ich
składowanie (aktualna lista składowisk przyjmujących odpady zawierające azbest znajduje się
na stronie www.bazaazbestowa.pl). Na terenie województwa podlaskiego znajdują się 1
składowisko odpadów mające zezwolenie na przyjmowanie i składowanie odpadów
zawierających azbest. Jest to Składowisko Odpadów Miastkowo pow. Łomża.

5.Diagnoza stanu istniejącego, bilans wyrobów zawierających azbest na
terenie Gminy
5.1. Ogólna charakterystyka gminy
Gmina Brańsk położona jest w północno – wschodniej części Polski, na południowym
skraju województwa podlaskiego, w obszarze „Zielonych Płuc Polski”. Jest jedną z
największych gmin w powiecie bielskim. Sąsiaduje z gminami: Rudka, Wyszki, Bielsk Podlaski,
Poświętne, Nowe Piekuty, Boćki, Grodzisk i miasto Brańsk. Leży na ważnym szlaku
komunikacyjnym Warszawa – Białowieża, wśród rozciągających się dookoła lasów liściastych i
iglastych.
Typowo wiejska gmina w skład której wchodzą 43 sołectwa. Gmina liczy 7295
mieszkańców, jednak z roku na rok stan ludności maleje, głównie w wyniku niskiego przyrostu
naturalnego oraz migracji. Jej powierzchnia wynosi 227,2 km2. Siedzibą gminy jest miasto
Brańsk.
Dominującymi gruntami są użytki rolne, które zajmują 78,1 % powierzchni. Lasy
stanowią 15,6 % powierzchni. 93 % gruntów należy do sektora prywatnego. Główną funkcją
gminy jest produkcja rolna w oparciu o lepszą niż w województwie wartość rolniczej przestrzeni
produkcyjnej. Dominuje tu uprawa zbóż oraz hodowla bydła i trzody chlewnej. Ludność
utrzymuje się głównie z rolnictwa.
Środowisko przyrodnicze nie jest zdegradowane. Niepokój może budzić stan czystości
wód.

CZERWIEC 2010

Strona 31

PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY BRAŃSK

Gmina dysponuje sporymi zasobami surowców mineralnych (kruszyw) – w małym
stopniu eksploatowanych.
Gmina Brańsk za wyjątkiem nieznacznych fragmentów południowej części obszaru
położona jest w obrębie Równiny Bielskiej, stanowiącej jedną z ośmiu jednostek fizycznogeograficznych w randze mezoregionów obszaru województwa podlaskiego, wchodzących w
skład wielkiego regionu, jakim jest Nizina Północno-Podlaska.
Pod względem hydrograficznym obszar gminy należy do dorzecza Bugu i położony jest
w obrębie zlewni Nurca. Sieć rzeczna tego obszaru jest ściśle związana z formami rzeźby
polodowcowej.

5.2.Bilans wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brańsk
W 2010 roku Gmina Brańsk zleciła wykonanie inwentaryzacji wyrobów azbestowych z
terenu gminy poprzez spis z natury. Spis ten został wykonany przez firmę EkoExpert Doradztwo
Ekologiczne i Gospodarcze.
Przedmiotowa inwentaryzacja stanowi załącznik do przedmiotowego Programu.
Podlegać ona będzie corocznej aktualizacji.
.
Tabela 4. Zestawienie ilościowe płyt azbestowo-cementowych na terenie Gminy Brańsk
L.p.
Miejscowość
Zestawienie ilościowe płyt
Stopień pilności wymiany kg]
(nazwa)
azbestowo-cementowych,
(w rozbiciu na stopnie: I, II, III, bd)
[m2 /kg]
I
II
III
bd/uwagi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Bronka
Burchaty
Brzeźnica
Chojewo
Dębowo
Domanowo
Ferma
Glinnik
Holonki
Kadłubówka
Kalnica
Kiersnowo
Kiersnówek Majorowizna
Klichy
Kiewłaki
Koszewo
Lubieszcze
Markowo
Mień
Nowosady
Oleksin
Olszewek
Olszewo
Olędzkie
Pace
Patoki
Pietraszki
Płonowo
Poletyły
Popławy
Pruszanka Baranki
Pruszanka Stara
Puchały Nowe
Puchały Stare
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12023
3172
13639
16038
4615
12939
3306
7176
2971
12358
4577
5876
7809
12698
2686
5964
12789
5241
4095
6226
6603
7013
6583
15052
7202
8214
8495
5683
2110
4495
7350
4659
3898
6817

132253
34892
150029
176418
50765
142329
36366
78936
32681
135938
50347
64636
85899
139678
29548
65599
140679
57651
45045
68486
72633
77143
72413
165572
79222
90354
93445
62513
23210
49445
80850
51249
42878
74987

-

3086
80
126
194
350
-

132253
34892

146943
176338
50639
142329
36366
78936

32487
135938
50347
64636
85899
139678
29548
65599
140679
57651
45045
68486
72283
77143
72413

165572
68992
90354
93445
62513
23210
49445
80850
51249
42878
74987

-
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35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Spieszyn
Szmurły
Ściony
Świrydy
Widźgowo
Załuskie Koronne
Załuskie Kościelne
Zanie

SUMA

4193
15790
5466
13658
6421
9766
10525
1348

46123
173690
60126
150238
70631
107426
115775
14828

317539

3492926

-

46123
173690
60126

81
107

150157
70524
107426
115775
14828

0

4024

3488902

-

Źródło: obliczenia własne, inwentaryzacja z 2010 r.

Według ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia(WHO) oraz stanowiska
Państwowego Zakładu Higieny czynne przewody wodociągowe wykonane z rur azbestowocementowych nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi. Nie ma udokumentowanych dowodów
świadczących o szkodliwym wpływie na zdrowie odbiorców wody przesyłanej rurociągami
azbestowo-cementowymi. Eksperci WHO nie widzą konieczności natychmiastowej eliminacji
już istniejących instalacji azbestowo-cementowych. Dlatego zastępowanie rur azbestowocementowych w instalacjach ziemnych wyrobami bezazbestowymi powinno następować
sukcesywnie, w ramach np. modernizacji sieci wodociągowej. Biorąc powyższe pod uwagę
przyjęto, że niniejszy program nie będzie dotyczył rur azbestowo-cementowych występujących
w instalacjach ziemnych.
Wyroby zawierające azbest na terenie Gminy Brańsk to eternit płaski i falisty
pokrywający dachy budynków mieszkalnych, inwentarskich, gospodarczych, jak również
obiektów użyteczności publicznej.
Na terenie Gminy (zgodnie z danymi z Urzędu Gminy) nie występują „dzikie”
wysypiska odpadów zawierających azbest. Odpady zawierające azbest będą powstawać na
terenie Gminy w wyniku prowadzenia prac rozbiórkowych lub remontowych w budownictwie
mieszkaniowym, obiektach i instalacjach komunalnych.
Z przeprowadzonej w 2010 r. na terenie Gminy Brańsk inwentaryzacji obiektów i
instalacji zawierających azbest wynika, iż łączna ilość prognozowanych tu do wytworzenia
odpadów azbestowych wynosi 317539 m2 tj. 3492,9 Mg, (płyty azbestowo – cementowe).
Na ogólną sumę zabudowanych na terenie gminy płyt azbestowo –cementowych składają
się:
pokrycia dachowe budynków mieszkalnych- 47207m2/519,3Mg
pokrycia dachowe budynków gospodarczych (np. stodoła, garaż) -181369m2/1995,1Mg
pokrycia dachowe budynków inwentarskich- 88965m2/ 978,6Mg
Wykaz zabudowanych płyt azbestowo- cementowych w podziale na sposób użytkowania.
Tabela 5. Zestawienie ilościowe płyt azbestowo-cementowych na terenie Gminy Brańsk według sposobu ich
użytkowania
Sposób wykorzystania [kg] w rozbiciu na budynki:
L.p.
Miejscowość
mieszkalny
gospodarczy inwentarski
1
12969
62315
56969
Bronka
2
7084
19448
8360
Burchaty
3
11902
90838
47289
Brzeźnica
4
34529
114224
27665
Chojewo
5
1353
7568
41844
Dębowo
6
10637
99605
32087
Domanowo
7
3168
26895
6303
Ferma
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Glinnik
Holonki
Kadłubówka
Kalnica
Kiersnowo
Kiersnówek Majorowizna
Klichy
Kiewłaki
Koszewo
Lubieszcze
Markowo
Mień
Nowosady
Oleksin
Olszewek
Olszewo
Olędzkie
Pace
Patoki
Pietraszki
Płonowo
Poletyły
Popławy
Pruszanka Baranki
Pruszanka Stara
Puchały Nowe
Puchały Stare

13607
3102
37554
14223
4906
23672
25355
3036
9207
17028
5170
5456
12133
9966
1100
10406
24662
14718
11858
12969
9856
2178
4136
8745
6996
5852
7524
6666
31163
9306
30525
13871
17468
20570
2651
519277

49995
8602
58916
22451
43857
42075
83259
16216,2
43430,2
78529
44473
23716
38060
35772
61919
37103
91773
52613
42515
47454
37906
10142
31130
59455
40007
27368
43769

15334
20977
39468
13673
15873
20152
31064
10296
12966
45122
8008
15873
18304
26895
14124
24904
49137
11891
35981
33022
14751
10890
14179
12650
4246
9658
23694

26664
12793
Spieszyn
36
91960
50567
Szmurły
37
39314
11506
Ściony
38
80498
39215
Świrydy
39
36311
20460
Widźgowo
40
66451
23507
Załuskie Koronne
41
50512
44693
Załuskie Kościelne
42
9955
2222
Zanie
Razem
1995063
978612
Źródło: obliczenia własne, inwentaryzacja z 2010r.
Wykres 1. Udział procentowy zabudowanych płyt azbestowo-cementowych w podziale na sposób użytkowania
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W przypadku demontażu ww. wyrobów powstaną odpady zawierające azbest. W dalszej
części Programu obliczono koszty związane z ich usunięciem i unieszkodliwieniem.
W celu zakwalifikowania wyrobów zawierających azbest do dalszego użytkowania lub
usunięcia oraz określenia stopnia pilności działań naprawczych, właściciele obiektów z
zabudowanymi wyrobami zawierającymi azbest wykonali ocenę stanu i możliwości
bezpiecznego użytkowania wyrobów według załącznika 2 do Rozporządzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 71, poz. 649).
Z danych wynika, że jakość płyt dachowych na terenie Gminy Brańsk jest w dobrym stanie.
Tabela 6. Stopień pilności usuwania wyrobów azbestowych (płyt azbestowo - cementowych) zabudowanych na terenie Gminy
Brańsk
Stopień pilności*
I stopień pilności
II stopień pilności
III stopień pilności
Razem:
Źródło: Oprac. na podstawie inwentaryzacji
* zgodnie z Dz.U. 2004 Nr 4, poz. 71

Masa w kg
0
4024
3488902
3492926

Udział w %
0
1
99
100

I stopień pilności – wymiana lub naprawa wymagana bezzwłocznie,
II stopień pilności – ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku,
III stopień pilności – ponowna ocena w terminie do 5 lat.

6. Rzeczowy harmonogram realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy
W ramach niniejszego programu Gmina Brańsk zakłada usunięcie materiałów zawierających
azbest z terenu gminy do dnia 31 grudnia 2032 roku. W Programie założono realizację
następujących zadań:
− gromadzenie przez wójta informacji o ilości, rodzaju i miejscach występowania wyrobów
zawierających azbest oraz przekazywanie jej marszałkowi województwa z wykorzystaniem
dostępnego narzędzia informatycznego www.bazaazbestowa.pl;
− przygotowywanie i aktualizacja programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest, także w ramach planów gospodarki odpadami;
− organizowanie szkoleń lokalnych w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest z
terenu nieruchomości;
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− organizowanie usuwania wyrobów zawierających azbest przy wykorzystaniu pozyskanych
na ten cel środków krajowych lub unijnych;
− inspirowanie właściwej postawy mieszkańców w zakresie obowiązków związanych z
usuwaniem wyrobów zawierających azbest;
− współpraca z marszałkiem województwa w zakresie inwentaryzacji wyrobów zawierających
azbest oraz opracowywania programów usuwania wyrobów zawierających azbest, w
szczególności w zakresie lokalizacji składowisk odpadów zawierających azbest oraz
urządzeń przewoźnych do przetwarzania odpadów zawierających azbest;
− współpraca z mediami w celu propagowania odpowiednich inicjatyw społecznych oraz
rozpowszechniania informacji dotyczących zagrożeń powodowanych przez azbest;
− współpraca z organizacjami społecznymi wspierającymi realizację Programu;
− współpraca z organami kontrolnymi (inspekcja sanitarna, inspekcja pracy, inspekcja nadzoru
budowlanego, inspekcja ochrony środowiska).
Tabela 7. Harmonogram realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Brańsk
l.p.
Zadania
Termin realizacji
1.
Działania informacyjno – edukacyjne
2011 – 2012 r.
1.1
1.2
1.3

2.
3.

4.
5.
6.

Informacja na temat zarejestrowanych firm posiadających zezwolenie na zbieranie i transport odpadów
zawierających azbest
Działalność informacyjna i edukacyjna skierowana do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków i
instalacji zawierających azbest.
Inne działania informacyjno - edukacyjne m.in.: informacja w lokalnej prasie, na stronie internetowej gminy,
ogłoszenia w UG, na tablicach ogłoszeń, ulotki, informowanie mieszkańców w Urzędzie Gminy, zajęcia w
szkołach)
Coroczna aktualizacja bazy danych dotyczącej ilości azbestu i wyrobów zawierających 2011 – 2032 r.
azbest na terenie gminy
Demontaż wyrobów zawierających azbest, odbiór odpadów zawierających azbest (płyty 2012 – 2032 r.
azbestowo – cementowe) z nieruchomości osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych,
jednostek budżetowych, zakładowych, obiektów użyteczności publicznej i innych;
transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.
Pozyskiwanie funduszy na realizację Programu
2011– 2032 r.
Raporty okresowe z realizacji Programu – w ramach raportowania Gminnego Planu co 2 lata* / lub co 1
Gospodarki Odpadami – przedstawiane Radzie Gminy
rok
Aktualizacja Gminnego Planu Gospodarki Odpadami z uwzględnieniem zadań 2014 r.
dotyczących odpadów zawierających azbest wynikających z Programu usuwania azbestu

*Raporty z realizacji Programu usuwania azbestu - zsynchronizować z Raportami z Gminnego Planu Gospodarki Odpadami
Gmina podejmie działania w kierunku pozyskania funduszy ze źródeł zewnętrznych na
realizację Programu, tj.:
− Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
− Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
− i innych.
Wszyscy zainteresowani poszukiwaniem źródeł finansowania będą mogli skorzystać z
pomocy i informacji udzielanych przez pracowników Urzędu Gminy.
Usunięcie wyrobów zawierających azbest z obiektów oświatowych i użyteczności Publicznej.
−
Gmina Brańsk usunie wyroby azbestowe z obiektów oświatowych i użyteczności
publicznej oraz innych będących własnością Gminy.
Eliminacja powstawania „dzikich” wysypisk z odpadami zawierającymi azbest
− Działania informacyjno – edukacyjne skierowane do społeczeństwa Gminy związane z
postępowaniem z odpadami azbestowymi, co powinno wyeliminować powstawanie
„dzikich” wysypisk tych odpadów.
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−
−

Monitoring występowania „dzikich” wysypisk – na bieżąco.
Likwidacja „dzikich” wysypisk w przypadku stwierdzenia ich występowania.

Oczyszczenie terenów Gminy i innych terenów publicznych z wyrobów zawierających azbest
− Gmina Brańsk będzie starała się o pozyskanie środków finansowych na oczyszczanie
terenów Gminy z wyrobów i odpadów zawierających azbest. Środki na ten cel pochodzić
będą z zewnętrznych źródeł finansowania.
Bieżący monitoring realizacji Programu i okresowe raportowanie jego realizacji Radzie Gminy
− Elementem zarządzania Programem jest jego systematyczne monitorowanie. W ramach
działań monitoringowych określone zostaną zmiany ilości wyrobów zawierających
azbest w Gminie w kolejnych latach realizacji Programu, tj.: ilości usuniętych i
unieszkodliwionych w danym roku odpadów zawierających azbest; ilości wyrobów
azbestowych pozostałych jeszcze do usunięcia. Monitorowanie i raportowanie Programu
zostanie zsynchronizowane z raportowaniem Gminnego Planu Gospodarki Odpadami.
Komisja będzie przedkładała Radzie Gminy, co 2 lata (lub corocznie) raport
przedstawiający wyniki realizacji Programu.
− Okresowa weryfikacja i aktualizacja Programu
Realizacja Programu jest procesem długofalowym, w związku z tym zakłada się jego
aktualizację celem dostosowania do zmieniających się warunków prawnych, finansowych i
możliwości realizacyjnych.

7. Monitoring realizacji programu
Interdyscyplinarność Programu powoduje konieczność koordynacji wszystkich jednostek
i instytucji przedmiotowo odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań lub pośrednio
biorących udział w ich realizacji. Dlatego też zadania będą realizowane na trzech poziomach:
− Centralnym – Rada Ministrów, minister właściwy do spraw gospodarki i w strukturze
ministerstwa Główny Koordynator KPUA,
− Wojewódzkim – marszałek województwa, zarząd województwa,
− Lokalnym – samorząd powiatowy, samorząd gminny.
W ramach monitoringu poprawności wykonania zadań wynikających z Planu planowane
jest przyjmowanie rocznych sprawozdań rzeczowo - finansowych z realizacji zadań Programu
oraz zatwierdzanie harmonogramu rzeczowo – finansowego na rok następny (lub na kolejne 2
lata).
Raport z realizacji Programu winien być wykonany przy uwzględnieniu podanych w
tabeli poniżej wskaźników monitorowania.
Tabela 8. Wskaźniki monitorowania Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
Lp.
Wskaźnik
Jednostka
A.
Wskaźniki efektywności realizacji Programu i zmiany presji na środowisko
Ilość usuniętych płyt azbestowo – cementowych
Mg/rok
Ilość unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest
Mg/rok
Stopień usunięcia płyt (procentowa ilość usuniętych odpadów
%
zawierających azbest w stosunku do ilości zinwentaryzowanej przed
realizacją Programu)
Stopień wykorzystania środków finansowych zaplanowanych na
realizację Programu w danym roku
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Ilość odpadów zawierających azbest w przeliczeniu na km2 powierzchni Mg/km2/rok
gminy
Nakłady poniesione na usunięcie odpadów zawierających azbest

B.

zł/rok

Ilość i powierzchnia „dzikich” wysypisk odpadów zaw. azbest na terenie szt., ha
gminy
Wskaźniki świadomości społecznej
Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz realizacji Programu
%
Ilość wniosków zgłaszanych przez mieszkańców ad. zadań wynikających szt.
z Programu
Ilość, skuteczność kampanii edukacyjno - informacyjnych
szt. / opis

W oparciu o analizę wskaźników grupy A i grupy B będzie możliwa ocena efektywności
realizacji Programu. Lista wskaźników podanych w tabeli powyżej nie jest ostateczna i może
ulec rozszerzeniu.

8. Koszty usuwania wyrobów azbestowych z terenu gminy
Koszt usunięcia i unieszkodliwienia potencjalnych odpadów azbestowych z obszaru
Gminy Brański określono wg założeń przyjętych do obliczeń w „Programie usuwania azbestu i
wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” (KPUA) i przy
uwzględnieniu średnich cen rynkowych (na podstawie analizy cen firm z kraju, w tym z
regionu). Ponadto do obliczeń przyjęto dane wg KPUA, tj.: średnia masa 1 m2 płyty azbestowocementowej 11 kg, średnia objętość 1 tony składowanych odpadów azbestowych 0,82 m3.
W celu ustalenia kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest uzyskano informację
od kilku firm posiadających zezwolenia na odbiór i transport tego typu odpadów. Pod uwagę
wzięta została cena demontażu wyrobów zawierających azbest, pakowanie, transport i
unieszkodliwianie na najbliższym składowisku. Opierając się o uzyskane dane ustalono iż
szacunkowy koszt wykonania usługi wynosi 30zł netto/m2.
Na kwotę tę składa się:
2
− średni koszt demontażu wynosi: 10 zł/m
2
− średni koszt transportu wynosi: 7 zł/m (100km)
2
− średni koszt unieszkodliwiania wynosi: 13 zł/m
Przy utylizacji dużych ilości azbestu cena podlega negocjacji. Cena demontażu
uzależniona jest również od wysokości budynku, gdyż przy zabudowie wysokiej konieczne jest
rozstawienie rusztowań, co także wiąże się z dodatkowymi kosztami.
W KPUA założono, że do 2032 r. w województwie podlaskim niezbędnych będzie 5
składowisk odpadów azbestowych.
Budowa tych składowisk wpłynie na obniżenie kosztów transportu i składowania
odpadów azbestowych usuwanych z terenu Gminy.
Obecnie najbliższe składowisko odpadów azbestowych, do które kierowane są odpady z
terenu gminy znajduje się w miejscowości Rachocin, gm. Sierpc, woj. Mazowieckie, które
znajduje się w odległości 230 km o terenu gminy Brańsk.
Usuwanie azbestu i wyrobów go zawierających jest kosztownym przedsięwzięciem.
Szacunkowy koszt łączny usunięcia (demontażu i transportu) oraz unieszkodliwienia
(składowania) odpadów azbestowych z terenu Gminy Brańsk, na podstawie przeprowadzonej
inwentaryzacji szacuje się na kwotę 9 526 170 zł netto. Zakładając realizację zadania od
2012roku do roku 2032, roczny koszt kształtuje się na poziomie około 476 308,5zł netto.
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Usuwanie i wymiana wyrobów zawierających azbest jest zadaniem długotrwałym ze
względu na dużą ilość wyrobów, a także wysokość potrzebnych środków finansowych. Zadanie
usuwania wyrobów, instalacji zawierających azbest, które stanowią potencjalne odpady
azbestowe przewidziane jest zgodnie z „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest na terytorium Polski” do zrealizowania do roku 2032. Program ten zakłada, iż właściciele
obiektów, wyrobów zawierających azbest powinni dokonać usuwania i unieszkodliwiania tych
wyrobów na własny koszt.
Planuje się, iż na terenie Gminy Brańsk wyroby zawierające azbest będą sukcesywnie
usuwane w zależności od zużycia, wykonania ich konserwacji oraz zabezpieczenia w okresie
2012 – 2032 r.
Z uwagi na wysoki koszt usuwania i unieszkodliwiania odpadów azbestowych istotne
jest dofinansowanie przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych,
podejmowanych przez osoby fizyczne, m.in. ze środków publicznych oraz środków
pomocowych Unii Europejskiej. Dodatkowo udzielenie wsparcia finansowego ze środków
WFOŚiGW w przypadku usuwania wyrobów azbestowych z obiektów użyteczności publicznej
oraz rozszerzenie możliwości uzyskania pożyczek z częściowym umorzeniem dla prywatnych
właścicieli.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami demontaż, odbiór i transport ww. wyrobów może
być wykonywany wyłącznie przez firmy specjalistyczne posiadające w tym zakresie
odpowiednie zezwolenia. Odpady zawierające azbest mogą być unieszkodliwiane wyłącznie
przez składowanie na składowiskach odpadów azbestowych. Firmy ww. powinny przekazać po
wykonaniu prac demontażowych właścicielowi nieruchomości oświadczenie o usunięciu
wyrobów zawierających azbest (np. zdjęciu płyt azbestowo – cementowych) zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Odpady zawierające azbest powinny być transportowane zgodnie z
„zasadą bliskości” wyrażoną w ustawie o odpadach - na najbliższe składowisko odpadów
azbestowych.
W niniejszym Programie zakłada się możliwość dofinansowania przez Urząd Gminy
Brańsk części kosztów: usuwania wyrobów zawierających azbest (demontażu, odbioru,
transportu) i unieszkodliwiania (składowania) odpadów zawierających azbest dla mieszkańców
Gminy w przypadku pozyskania przez Gminę na ten cel środków unijnych lub krajowych
funduszy celowych.
W przypadku pozyskania ww. środków - Urząd Gminy w Brańsku w drodze przetargu
wyłoni firmę specjalistyczną posiadającą odpowiednie zezwolenia, która wykona usługę w
zakresie: demontaż, odbiór, transport do składowania, a cenę za składowanie na składowisku
odpadów azbestowych wkalkuluje w cenę usługi. Urząd Gminy w Brańsku pokryje całość lub
część kosztów usługi (koszt transportu i składowania) – wariant I.
Alternatywnie (wariant II) właściciel obiektu z zabudowanymi wyrobami zawierającymi
azbest wybierze firmę posiadającą odpowiednie zezwolenia, która po wykonaniu usługi
demontażu, odbioru, transportu i przekazania do unieszkodliwiania odpadów azbestowych
wystawi rachunek (fakturę), po przedłożeniu, której wraz z odpowiednim wnioskiem do Urzędu
Gminy w Brańsku i skontrolowania faktu usunięcia ww. wyrobów– Urząd Gminy dokona
zwrotu części lub całości poniesionych przez ww. właściciela kosztów w zależności od ustaleń
podjętych przez Gminę przed przystąpieniem do realizacji Programu w zakresie wysokości
jednostkowego dofinansowania.
Decyzja odnośnie udzielenia dofinansowania przez Gminę, jego wysokości, sposobu
udzielenia, wyboru rozwiązania (ww. warianty) lub inne rozwiązanie w zakresie usuwania
wyrobów zawierających azbest będzie ostatecznie uzależniona od pozyskania środków.
Wskazane byłoby przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Gminy zainteresowanymi
usuwaniem wyrobów azbestowych.
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Szacunkowy ogólny koszt związany z usunięciem wszystkich wyrobów azbestowych z
terenu Gminy Brańsk wynosi:
317539 m2 x 30 zł/m2 = 9 526 170 zł netto

9. Finansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest
Źródłami finansowania usuwania azbestu są środki budżetu państwa pozostające w
dyspozycji Ministra Gospodarki, środki własne właścicieli obiektów budowlanych, środki
własne inwestorów prywatnych, środki funduszy ochrony środowiska, środki pomocowe Unii
Europejskiej, środki własne jednostek samorządowych oraz kredyty.
W ramach środków budżetu państwa pozostających w dyspozycji Ministra Gospodarki
planowane jest finansowanie zadań wspierających realizację Programu w latach 2009-2032.
Środki z krajowych funduszy ochrony środowiska mogą być wykorzystywane m.in. na
finansowanie działań dotyczących oczyszczania kraju z azbestu. Beneficjentami środków mogą
być jednostki samorządu terytorialnego, które zlecanym przez nie zadaniem usuwania wyrobów
zawierających azbest mogą objąć zarówno obiekty użyteczności publicznej, jak i nieruchomości
właścicieli prywatnych. Środki funduszy ochrony środowiska mogą być pozyskiwane z:
− Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
− Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Województwo Podlaskie
Instrumenty oferowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Białymstoku
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Gospodarki Wodnej w
Białymstoku
ul. Sw. Rocha 5, 15-879 Białystok
tel. (085) 74-60-241, faks (085) 74-60-166
e-mail: biuro@wfosigw.bialystok.pl
www.wfosigw.bialystok.pl
Na liście przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków
WFOSiGW w Białymstoku na 2009 r. w ramach Priorytetu 4 Ochrona powierzchni ziemi
uwzględniono realizacje przedsięwzięć związanych z usuwaniem unieszkodliwianiem
azbestu.
Beneficjenci
Beneficjentami wsparcia w ramach dofinansowania usuwania azbestu przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mogą być:
1. osoby fizyczne za pośrednictwem gmin,
2. gminy i powiaty.
Koszty kwalifikowane
W ramach zadań związanych z usuwaniem azbestu dofinansowywane są koszty dotyczące
demontażu, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów azbestowych.
Forma wsparcia
Fundusz oferuje dofinansowanie usuwania azbestu w formie dotacji.
Warunki dofinansowania
Wojewódzki Fundusz udziela wsparcia finansowego na podstawie umów zawartych przez
gminy i powiaty. Dotacja na przedsięwzięcia dotyczące usuwania azbestu wynosi 60%, 70% i
80%. Jej wysokość zależy od zasobności gminy.
Termin i miejsce złożenia wniosku
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Informacje o naborze wniosków na rok 2011 dostępne są w Biurze Funduszu.
Instrumenty oferowane przez BOS we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
Oddział BOS w Białymstoku
15-282 Białystok, ul. Piekna 1
tel. (0-85) 742-21-56, faks (0-85) 742-94-56
e-mail: bialystok@bosbank.pl
BOS Oddział w Białymstoku współpracuje z WFOSiGW w zakresie kredytowania
preferencyjnego inwestycji związanych z usuwaniem azbestu i realizowanych na terenie
województwa podlaskiego. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.
Podmioty uprawnione
Kredyty preferencyjne z dopłatami do oprocentowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej są przeznaczone dla:
1. osób prawnych,
2. osób fizycznych, w tym prowadzących działalność gospodarcza.
Przedmiot kredytowania
Przedmiotem kredytowania objęte mogą być inwestycje związane z usuwaniem
unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest.
Warunki kredytowania
1. oprocentowanie: zmienne [0,4 lecz nie mniej niż 4%],
2. kwota kredytu: do 50.000 zł dla osób fizycznych oraz do 100.000 zł dla osób prawnych i osób
fizycznych prowadzących działalność gospodarcza,
3. okres kredytowania: do 3 lat,
4. okres karencji: zgodnie z indywidualnymi zapisami umownymi.
Termin i miejsce złożenia wniosku
Aktualnie obowiązujący wzór wniosku wraz z wykazem niezbędnych załączników można
odebrać w Oddziale Banku. Wszelkich informacji na temat kredytu, wniosku i niezbędnych
załączników udziela Główny Ekolog Oddziału. Wnioski można składać w oddziale Banku w
dowolnym terminie. Ważne jest to, aby wnioskodawca nie dokonał płatności za zakupy i usługi,
ponieważ Bank w przypadku kredytów preferencyjnych nie refunduje poniesionych kosztów.
Wypłata środków kredytu dokonywana jest bezgotówkowo, na rachunek dostawców i
wykonawców, pod przedłożeniu faktury lub inne dokumenty finansowe. Decyzje o udzieleniu
kredytu preferencyjnego podejmuje Bank po wcześniejszym zaakceptowaniu danego zadania
przez Wojewódzki Fundusz.
Instrumenty oferowane przez Regionalny Program Operacyjny dla Województwa
Podlaskiego
Instytucja Zarządzająca RPO dla Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Zarząd Województwa Małopolskiego poprzez
Departament Zarządzania RPO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w
Białymstoku
ul. Handlowa 6, 15-399 Białystok
tel. (085) 654-83-99 faks (085) 654-82-04
www.rpowp.wrotapodlasia.pl
e-mail: sekretariat.rpo@wrotapodlasia.pl
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W ramach RPO dla Województwa Podlaskiego nie przewidziano możliwości
współfinansowania inwestycji związanych z bezpiecznym usuwaniem wyrobów zawierających
azbest. Koszty usuwania i unieszkodliwiania azbestu nie są kosztami kwalifikowanymi.

10.Wytyczne dotyczące przepisów BHP w zakresie bezpiecznego usuwania
wyrobów azbestowych
Właściciel (zarządca) obiektów i urządzeń budowlanych z zabudowanymi wyrobami
zawierającymi azbest powinien dokonać ich przeglądu technicznego, zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w
sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających
azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania i
przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których
był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192 poz. 1876). Wszelkie prace związane z
usuwaniem wyrobów zawierających azbest należy dokonywać zgodnie z przepisami Ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, rozdz. 4 „Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót
budowlanych”, rozdz. 5 „Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych”. W
przypadku konieczności usunięcia elementów zawierających azbest z obiektów budowlanych,
inwestor musi przestrzegać przepisów Prawa Budowlanego oraz przepisów specjalnych
dotyczących azbestu. Inwestor jest zobowiązany do zorganizowania procesu budowy, z
uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w
szczególności zapewnienie:
− opracowania projektu budowlanego i, stosownie do potrzeb, innych projektów
− objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy
− opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
− wykonania i odbioru robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych – art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy – Prawo
budowlane.
Jeżeli przy usuwaniu, demontażu i rozbiórce elementów azbestowych lub materiałów
zawierających azbest nie wystąpi naruszenie ani wymiana fragmentów konstrukcji budynku oraz
gdy nie ulegnie zmianie wygląd elewacji, to pozwolenie na budowę, będące jednocześnie
pozwoleniem na rozbiórkę, nie jest wymagane. W przeciwnym wypadku uzyskanie takiego
pozwolenia jest konieczne.
Prace mające na celu usunięcie azbestu z obiektu budowlanego, powinny być
poprzedzone zgłoszeniem tego faktu właściwemu organowi administracji architektonicznobudowlanej na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót. Tylko przedsiębiorcy posiadający
odpowiednią decyzję sankcjonującą wytwarzanie odpadów niebezpiecznych mogą wykonywać
prace związane z usuwaniem azbestu. Wykonanie prac przez inwestora we własnym zakresie
także wymaga uzyskania takiej decyzji. Wykonawca prac zobowiązany jest sporządzić
szczegółowy plan prac, który zawiera przede wszystkim:
− ilość wytworzonych odpadów
− identyfikację rodzaju azbestu
− klasyfikację wytworzonego odpadu
− warunki ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy.
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W celu zapewnienia warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest z
miejsca ich występowania, wykonawca prac obowiązany jest do:
− izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie osłon zabezpieczających
przenikanie azbestu do środowiska;
− ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów
komunikacyjnych dla osób pieszych, nie mniejszej niż 1 m, przy zastosowaniu osłon
zabezpieczających przed przenikaniem azbestu do środowiska;
− umieszczenia w strefie prac w widocznym miejscu tablic informacyjnych o następującej
treści: „Uwaga! Zagrożenie azbestem”; w przypadku prowadzenia prac z wyrobami
zawierającymi krokidolit treść tablic informacyjnych powinna być następująca: „Uwaga!
Zagrożenie azbestem – krokidolitem”;
− zastosowania odpowiednich środków technicznych ograniczających do minimum emisję
azbestu do środowiska;
− zastosowania w obiekcie, gdzie prowadzone są prace, odpowiednich zabezpieczeń przed
pyleniem i narażeniem na azbest, w tym uszczelnienia otworów okiennych i
drzwiowych, a także innych zabezpieczeń przewidzianych w planie bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia;
− codziennego usuwania pozostałości pyłu azbestowego ze strefy prac przy zastosowaniu
podciśnieniowego sprzętu odkurzającego lub metodą czyszczenia na mokro;
− izolowania pomieszczeń, w których zostały przekroczone dopuszczalne wartości stężeń
pyłu azbestowego dla obszaru prac, w szczególności izolowania pomieszczeń w
przypadku prowadzenia prac z wyrobami zawierającymi krokidolit;
− stosowania zespołu szczelnych pomieszczeń, w których następuje oczyszczenie
pracowników z azbestu (komora dekontaminacyjna), przy usuwaniu pyłu azbestowego
przekraczającego dopuszczalne wartości stężeń;
− zapoznania pracowników bezpośrednio zatrudnionych przy pracach z wyrobami
zawierającymi azbest lub ich przedstawicieli z planem prac, a w szczególności z
wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie wykonywania prac.
Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest prowadzi się w sposób
uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska oraz powodujący zminimalizowanie pylenia
poprzez:
− nawilżanie wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem lub demontażem i
utrzymywanie w stanie wilgotnym przez cały czas pracy;
− demontaż całych wyrobów (płyt, rur, kształtek) bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam
gdzie jest to technicznie możliwe;
− odspajanie materiałów trwale związanych z podłożem przy stosowaniu wyłącznie
narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych, wyposażonych w miejscowe instalacje
odciągające powietrze;
− prowadzenie
kontrolnego monitoringu powietrza w przypadku stwierdzenia
występowania przekroczeń najwyższych dopuszczalnych stężeń pyłu azbestu w
środowisku pracy, w miejscach prowadzonych prac, w tym również z wyrobami
zawierającymi krokidolit;
− codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobów i odpadów zawierających azbest
oraz ich magazynowanie na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu.
Wykonawca usuwający azbest zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o
prawidłowości wykonanych prac i oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego. Oświadczenie to
przechowuje się przez okres, co najmniej 5 lat. Ponadto wykonawca pakuje i przygotowuje
odpady azbestowe do transportu.
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Transport wyrobów i odpadów zawierających azbest, należy wykonać w sposób
uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska, w szczególności przez:
− szczelne opakowanie w folię polietylenową o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm
wyrobów i odpadów o gęstości objętościowej równej lub większej niż 1.000 kg/m3;
− zestalenie przy użyciu cementu, a następnie po utwardzeniu szczelne opakowanie w folię
polietylenową o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm odpadów zawierających azbest o
gęstości objętościowej mniejszej niż 1.000 kg/m3;
− szczelne
opakowanie odpadów pozostających w kontakcie z azbestem i
zakwalifikowanych, jako odpady o gęstości objętościowej mniejszej niż 1.000 kg/m3 z
folii polietylenowej o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm, a następnie umieszczenie w
opakowaniu zbiorczym z folii polietylenowej i szczelne zamknięcie;
− utrzymywanie w stanie wilgotnym odpadów w trakcie ich przygotowywania do
transportu;
− oznakowanie opakowań;
− magazynowanie przygotowanych do transportu opakowań w osobnych miejscach
zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych.
Odpady może przekazać tylko podmiotom, które uzyskały zezwolenie właściwego
organu na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów azbestowych i
transportu tych odpadów. Prawidłowość wykonywanych działań w tym zakresie powinna być
potwierdzona kartami ewidencji i przekazania odpadów.

11.Metodyka opracowania programu
Jako punkt odniesienia dla Programu przyjęto:
1. Ilość wyrobów zawierających azbest w gminie w układzie miejscowości (na podstawie
wykonanej w 2010 roku inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest),
2. aktualny stan funkcjonujących składowisk odpadów azbestowych na terenie
województwa podlaskiego i kraju,
3. zadania w zakresie usuwania odpadów azbestowych zdefiniowane w "Wojewódzkim
Programie…”
4. Projekt Programu był na bieżąco konsultowany z przedstawicielami Urzędu Gminy
Brańsk.
Wykorzystane materiały:
1. Informacje z Urzędu Gminy w Brańsku
2. Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”, przyjęty przez Rade
Ministrów RP w dniu 14 lipca 2009 r., lipiec 2009
3. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa podlaskiego”listopad 2008
4. „Materiały konferencyjne: Azbest – zagrożenia zdrowotne, uwarunkowania prawne oraz
procedury unieszkodliwiania”, Konferencja Naukowa, Zamość-Biała Podlaska, 2005 r.
5. Raport z realizacji w latach 2003-2007 „Programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest, stosowanych na terytorium Polski” przyjętego przez Radę
Ministrów w dniu 14 maja 2002 r., Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, styczeń 2008r.
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Załącznik nr 2. Wykaz istniejących składowisk odpadów azbestowych na terenie Polski.
Źródło: strona Ministerstwa Gospodarki
Stan na 30 czerwca 2009 r.

woj. Podlaskie
1. Składowisko odpadów Miastkowo, powiat Łomża, MPGKiM, ul. Akademicka 22,
18-400 Łomża
woj. dolnośląskie
1. Składowisko Odpadów Stałych "Polowice", KGHM Polska Miedź SA Oddział Huta
Miedzi "Legnica" Legnica, ul. Złotoryjska 194 /na potrzeby zakładu/
2. Składowisko Odpadów Przemysłowych, Wałbrzych ul. Górnicza 1, zarządzane przez
Mo-BRUK Korzenna 214, pow. nowosądecki
3. Składowisko odpadów przemysłowych w Biechowie, KGHM Polska Miedź SA Oddział
Huta Miedzi "Głogów" Żukowice, ul. Żukowicka 1 / na potrzeby zakładu/
4. składowisko Dolnośląskiej Korporacji Ekologicznej w Oławie ul. Polna 1, Dolnośląska
Korporacja Ekologiczna Sp. z o.o. Oława ul. 3 Maja 26 /azbest składowany jest po
przekształceniu w procesie zestalania pod kodem 19 03 06/
woj. kujawsko-pomorskie
1. składowisko odpadów przy ul. Lisiej, Zakłady Chemiczne „ZACHEM”, Bydgoszcz
ul. Wojska Polskiego 65 /na potrzeby zakładu/
2. zakładowe składowisko odpadów przemysłowych Anwil S.A., Włocławek ul. Toruńska 2
/ na potrzeby zakładu/
woj. lubuskie
1. składowisko odpadów w Chróściku, ul. Małyszyńska 180 Gorzów Wlkp., zarządzane
przez Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o. Gorzów Wlkp. ul. Teatralna 49
woj. łódzkie
1. składowisko odpadów przemysłowych w Zgierzu, ul. Miroszewska 54, zarządzane przez
EKO-BORUTA sp. z o.o. , Zgierz ul. A. Struga 10
2. mokre składowisko popiołu i żużla "Bagno-Lubień" Elektrownia "Bełchatów" S.A.,
Kleszczów / na potrzeby zakładu/
woj. małopolskie
1. składowisko odpadów niebezpiecznych w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 46
2. składowisko odpadów "za rz. Białą" w Tarnowie, Zakłady Azotowe w TarnowieMościcach S.A. ul. Kwiatkowskiego 8
3. składowisko komunalne w Ujkowie Starym pow. olkuski, Zakład Gospodarki
Komunalnej BOLESŁAW sp. z o.o. Bolesław, ul. Osadowa
woj. mazowieckie
1. składowisko odpadów komunalnych w Rachocinie, Miasto Sierpc ul. Traugutta 32
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woj. podkarpackie
1. składowisko odpadów komunalnych w Młynach pow. jarosławski, Zakład Gospodarki
Komunalnej Gminy Radymno z/s w Skołoszowie 341
woj. pomorskie
1. Zakład Utylizacyjny Gdańsk Szadółki ul. Jabłoniowa 55
woj. śląskie
1. składowisko odpadów w Knurowie ul. Szybowa, zarządzane przez PPHU „KOMART”
sp. z o.o., Knurów ul. Szpitalna 7
2. składowisko odpadów komunalnych w Świętochłowicach, MPGK sp. z o.o.
Świętochłowice ul. Łagiewnicka 7641-608
3. składowisko odpadów niebezpiecznych i obojętnych w Dąbrowie Górniczej
ul. Koksownicza 1, Zakłady Koksownicze "Przyjaźń"
woj. warmińsko-mazurskie
1. Zakład Utylizacji Odpadów w Elblągu, ul. Mazurska 42,
woj. wielkopolskie
1. składowisko odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne Pasieka gm.
Trzemeszno, zarządzane przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
"IZOPOL"S.A. Trzemeszno ul. Gnieźnieńska 4
2. składowisko odpadów niebezpiecznych w Koninie ul. Sulańska 11
3. składowisko odpadów w Goraninie pow. Koniński, zarządzane przez Przedsiębiorstwo
Gospodarki Odpadami EKOSERWIS s. c. Wołomin ul. Partyzantów 38
woj. zachodnio-pomorskie
1. składowisko odpadów w m. Dalsze 36 gm. Myślibórz, zarządzane przez EKO-MYŚL Sp.
z o.o. w Myśliborzu, ul. 1-go Maja 19
2. składowisko odpadów w Sianowie, zarządzane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o. o. w Koszalinie, ul. Rzeczna 14
3. składowisko odpadów w Marianowie ul. Jeziorna 15, zarządzane przez Przedsiębiorstwo
EKOMAR Spółka z o.o. /azbest składowany jest po przekształceniu w procesie
zestalania pod kodem 19 03 06/
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Załącznik nr 2 Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających
azbest– wzór
Źródło: (Dz.U.04.71.649)
OCENA
stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
Nazwa miejsca/ obiektu/ urządzenie budowlanego /instalacji przemysłowej:
.......................................................................................................................................................
Adres miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej:
.......................................................................................................................................................
Rodzaj zabudowy1): …………………………………………………………………...………...
Numer działki ewidencyjnej2): ………………………………...……………………………..…
Numer obrębu geodezyjnego2): …………...…………………...…………………………..……
Nazwa, rodzaj wyrobu3): ..............................................................................................................
Ilość wyrobów4): ..........................................................................................................................
Data sporządzenia poprzedniej oceny5): ......................................................................................
Grupa /
Nr
I.
1.
2.
3.
4.
II.
5.
6.

Rodzaj i stan wyrobu

Punkty

8.
III.
9.
10.
11.
12.
13.
IV.
14.
15.

Sposób zastosowania azbestu
Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)
Tynk zawierający azbest
Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1.000 kg/m3)
Pozostałe wyroby z azbestem( np. pokrycia dachowe, elewacyjne)
Struktura powierzchni wyrobu z azbestem
Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien
Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania),
naruszona struktura włókien
Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej
dużych ubytkach
Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń
Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem
Wyrób jest przedmiotem jakichś prac
Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m)
Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne
Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne
Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne
Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych
Bezpośrednio w pomieszczeniu
Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem

16.

W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)

25

17.
18.
19.

Na zewnątrz obiektu (np. tynk)
Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne)
Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad
pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem
wentylacyjnym
Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od
pomieszczeń mieszkalnych)

20
10
5

7.

20.
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V.
21.
22.
23.
24.
25.

Wykorzystanie miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej
Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców
40
Stałe lub częste (np.: zamieszkanie, miejsce pracy)
30
Czasowe (np.: domki rekreacyjne)
15
Rzadkie (np.: strychy, piwnice, komórki)
5
Nieużytkowane (np.: opuszczone zabudowania mieszkalne lub
0
gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub
instalacje)
SUMA PUNKTÓW OCENY
STOPIEŃ PILNOŚCI

UWAGA: W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli
w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup należy
uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala
określić stopień pilności:
Stopień pilności I
od 120 punktów
wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie
Stopień pilności II
od 95 do 115 punktów
wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku
Stopień pilności III
do 90 punktów
wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat
.............................
Oceniający
(nazwisko i imię)

.........................
Właściciel / Zarządca
(podpis)

...........................
(miejscowość, data)
...................................
(adres lub pieczęć z adresem)
Objaśnienia:
1)
Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.
2)
Należy podać numer obrębu geodezyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania
azbestu.
3)
Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
− płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
− płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
− rury i złącza azbestowo-cementowe,
− izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
− wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
− przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
− szczeliwa azbestowe,
− taśmy 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, podać jakie.
4)
Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego
2
3
wyrobu (m , m , mb).
5)
Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny, jeśli jest to pierwsza ocena – należy wpisać „pierwsza
ocena”.
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Załącznik nr 3 Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania wzór
Źródło: (Dz.U.03.192.1876)
INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1) I MIEJSCU ICH
WYKORZYSTYWANIA
1. Miejsce, adres
........................................................................................................................................
2. Właściciel/zarządca/użytkownik*):
a) osoba prawna - nazwa, adres ...................................................................................
b) osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres ....................................................................
3. Tytuł własności ..........................................................................................................
4. Nazwa, rodzaj wyrobu2) ..............................................................................................
5. Ilość (m2, tony)3) .........................................................................................................
6. Przydatność do dalszej eksploatacji4) ........................................................................
7. Przewidywany termin usunięcia wyrobu:
a) okresowej wymiany z tytułu zużycia wyrobu5) ..........................................................
b) całkowitego usunięcia niebezpiecznych materiałówi .............................................
8. Inne istotne informacje o wyrobach6)
................................................................................................
……………………………
(podpis)
Data ...............................
________
Objaśnienia:
*) Niepotrzebne skreślić.
1) Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1
% azbestu.
2) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą
klasyfikację:
- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
- rury i złącza azbestowo-cementowe,
- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
- szczeliwa azbestowe,
- taśmy 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) Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, pomiar z natury).
4) Według "Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest"
- załącznik nr 1 do rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie
sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających
azbest.
5) Na postawie corocznego rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie
dopuszczenia wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski
obszar celny.
6) Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym terenu instalacji lub urządzenia
zawierającego azbest.
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Załącznik nr 4b Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało
zakończone - wzór
Źródło:(Dz.U.03.192.1876)
INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1),KTÓRYCH WYKORZYSTYWANIE ZOSTAŁO
ZAKOŃCZONE
1.
Miejsce, adres ......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
2.

Właściciel/zarządca *):

a)
osoba prawna - nazwa, adres
....................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................
b)
osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres
....................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................
3.
Tytuł własności
....................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................
4.
Nazwa, rodzaj wyrobu2)
....................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................
5.
Ilość (m2, tony)3) ......................................................................................................................................................
6.
Rok zaprzestania wykorzystywania wyrobów
......................................................................................................................................................
7.
Planowane usunięcia wyrobów:
a)

sposób ....................................................................................................................................

b)

przez kogo .................................................................................................................................................

c)

termin ....................................................................................................................................

8.
Inne istotne informacje4)
....................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................
............................................
(podpis)
Data ....................................
________
Objaśnienia:
*)
Niepotrzebne skreślić.
1)
Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu.
2)
Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
–
płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
–
płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
–
rury i złącza azbestowo-cementowe,
–
izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
–
wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
–
przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
–
szczeliwa azbestowe,
–
taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
–
wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
–
papier, tektura,
–
inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione.
3)
Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, spis z natury).
4)
Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym
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Załącznik nr 5 Karta przekazania odpadu - odpadów zawierających azbest
KARTA PRZEKAZANIA ODPADU
Posiadacz odpadów, który przekazuje
odpad b,c

Nr karty a
Prowadzący działalność w zakresie
transportu odpadu b,d

Rok kalendarzowy
Posiadacz odpadów, który przejmuje odpad
b

Adres e

Adres d, e

Adres e

Telefon/faks

Telefon/faks d

Telefon/faks

Nr REGON

Nr REGON d

Nr REGON

Miejsce przeznaczenia odpadów f

Kod odpadu
Data/miesiąc g

Rodzaj odpadu
Masa przekazanych odpadów [Mg] h

Numer rejestracyjny pojazdu, przyczepy
lub naczepy d, i

Potwierdzam przekazanie odpadu

Potwierdzam wykonanie usługi transportu Potwierdzam przejęcie odpadu
odpadu d

data, pieczęć i podpis

data, pieczęć i podpis

data, pieczęć i podpis

Objaśnienia:
a
Numer nadawany jest przez posiadacza odpadów, który przekazuje odpad.
b
Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu.
c
W przypadku odpadów komunalnych kartę wypełnia przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996
r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008), lub gminna jednostka organizacyjna, której
mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
d
W przypadku, gdy odpad jest transportowany kolejno przez dwóch lub więcej prowadzących działalność w zakresie
trans-portu odpadów, w oznaczonych rubrykach należy podać wymagane dane i podpisy wszystkich prowadzących działalność
zakresie transportu odpadów z zachowaniem kolejności transportowania odpadu.
e
Adres zamieszkania lub siedziby podmiotu.
f
Adres miejsca odbioru odpadu, pod który należy dostarczyć odpad, wskazany przez posiadacza odpadu prowadzącemu
działalność w zakresie transportu odpadów.
g
W przypadku odpadów niebezpiecznych podać datę przekazania odpadu. Karta może być stosowana, jako jednorazowa
karta przekazania odpadu lub jako zbiorcza karta przekazania odpadu, obejmująca odpad danego rodzaju przekazywany łącznie
w czasie jednego miesiąca kalendarzowego, za pośrednictwem tego samego prowadzącego działalność w zakresie
transportu odpadów temu samemu posiadaczowi odpadów.
h
Podać masę odpadów z dokładnością, co najmniej do pierwszego miejsca po przecinku dla odpadów innych niż
niebezpieczne; co najmniej do trzeciego miejsca po przecinku dla odpadów niebezpiecznych.
i
Dotyczy odpadów niebezpiecznych.
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