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1. Wprowadzenie
Od 14 maja 2002 r. obowiązuje w Polsce 30 - letni Program usuwania Azbestu i Wyrobów
Zawierających Azbest stosowanych na terytorium Polski. Dokument powstał w wyniku przyjęcia przez
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej rezolucji w sprawie programu wycofywania azbestu z gospodarki
(z dnia 19 czerwca 1977 r. Monitor Polski Nr 38, poz. 373) oraz ustawy o zakazie stosowania wyrobów
zawierających azbest (z dnia 19 czerwca 1997 r., Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 3, poz. 20
z późniejszymi zmianami). Ze względu na zagroŜenie jakie niesie ze sobą obecność włókien
azbestowych w powietrzu , Program jest jednym z priorytetowych dla ochrony zdrowia i środowiska.
Choć azbest dobrze zabezpieczony nie stanowi niebezpieczeństwa dla zdrowi, to uszkodzony
chociaŜby w wyniku kaŜdej mechanicznej obróbki lub kwaśnych deszczy moŜe stać się przyczyną
takich chorób jak pylica azbestowa, rak płuc i inne zmiany w płucach. Obecnie nie wiadomo jaka
minimalna ilość pyłu azbestowego wywołuje choroby.
Prawidłowe zabezpieczenie wyrobów zawierających azbest zapewnia bezpieczeństwo jedynie
przez około 30 lat. Potem stan techniczny większość z nich zdecydowanie się pogarsza. Dlatego teŜ
jedynym sposobem wykluczenia niebezpieczeństwa związanego z azbestem jest jego stopniowe
usuwanie z otoczenia z zachowaniem zasad bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska. Prace
te muszą być zakończone do końca 2032 roku. Pozbycie się wyrobów zawierających azbest wymaga
przygotowania odpowiedniej infrastruktury w postaci składowisk niebezpiecznych odpadów, firm
remontowych i transportowych przeszkolonych do pracy z azbestem. niezbędna jest intensyfikacja
działań edukacyjnych skierowanych do społeczeństwa.
Zadanie likwidacji zagroŜenia wynikającego z obecności wyrobów zawierających azbest
w naszym otoczeniu powierzone jest urzędom na szczeblu centralnym oraz terytorialnym.
Szczegółowe wytyczne określone w ustawach i aktach wykonawczych nałoŜyły na gminy, powiaty
i województwa szereg obowiązków.

2. Cel i zadania programu
Celem programu jest doprowadzenie do stopniowej eliminacji wyrobów zawierających azbest
z otoczenia człowieka oraz ich bezpieczne prawidłowe unieszkodliwienie.
W programie opisano ogólne mechanizmy oraz zasady pomocy, jaką powiat udziela
właścicielom i zarządcom budynków decydującym się na usunięcie elementów zawierających azbest
z budynków i budowli. Pomoc ta ma zachęcić do podejmowania tego typu działań oraz zmniejszyć
ryzyko związane z nieprawidłowym ich wykonaniem.
„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium
Polski” przyjęty przez Radę Ministrów 14 maja 2002 r. zakłada oczyszczenie do 2032 roku terytorium
Polski z azbestu i usunięcie wyrobów zawierających azbest.
Nakłada on ma samorząd powiatowy następujące zadania:
1. Koordynację działań gmin w powiecie.
2. Opracowanie sprawozdania dotyczącego stanu i moŜliwości bezpiecznego uŜytkowania wyrobów
zawierających azbest.
3. Monitorowanie rejonów spodziewanego wzrostu zagroŜenia pyłem i przedstawienie wyników
monitoringu na mapie powiatu.
4. Opracowanie planu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu.
5. Planowanie i organizowanie składowisk odpadów zawierających azbest.
6. Wydawanie pozwoleń firmom budowlanym i transportowym.
7. Opracowanie i wydawanie zaleceń dla gmin.

3. Informacje na temat azbestu
3.1. Budowa i rodzaje azbestu
Azbest jest nazwą handlową grupy minerałów włóknistych, które pod względem chemicznym
są uwodnionymi krzemianami róŜnych metali. Sześć minerałów z grupy serpentynów i amfiboli
powszechnie występuje w skorupie ziemskiej. W Polsce nie występują złoŜa azbestu nadające się do
eksploatacji, a sam azbest występuje na Dolnym Śląsku jako zanieczyszczenie złóŜ innych surowców
mineralnych, miedzy innymi melafiru, gabra, rudy niklu czy magnezytu. Z uwagi na brak w Polsce złóŜ
azbestu nadających się do eksploatacji, surowiec stosowany dawniej do produkcji w naszym kraju
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importowano głównie z byłego ZSRR i Kanady. W latach 70-tych ubiegłego wieku sprowadzano do
kraju około 100 tysięcy ton azbestu rocznie.
W zaleŜności z jakim metalem krzemiany tworzą związek wyróŜnia się kilka
typów azbestu o róŜnej szkodliwości dla zdrowia. Najgroźniejszy jest azbest niebieski – krokidolit
Na2Fe3Fe2[(OH)Si4O11]2, a największe zastosowanie przemysłowe ma azbest biały – chryzotyl
Mg6[(OH)8Si4O10], następnie azbest niebieski oraz brązowy – amozyt (Fe, Mg)7[(OH)Si4O11]2.
Wyroby zawierające azbest oraz odpady azbestowe moŜna podzielić w zaleŜności od
trwałości i ilości zastosowanego spoiwa wiąŜącego na:
•

miękkie (łamliwe, kruche),

• twarde (niekruche, sztywne).
3
„wyroby miękkie” – których gęstość objętościowa jest mniejsza niŜ 1000kg/m , to słabo związane
produkty azbestowe o wysokim, ponad 60% udziale azbestu w produkcie oraz niskiej zawartości
substancji wiąŜącej, do których zaliczamy między innymi: tynki, maty, płyty azbestowe, materiały
izolujące, papy.
3
„wyroby twarde” – których gęstość objętościowa jest większa niŜ 1000kg/m , zawierające wysoki
udział substancji wiąŜącej, zaś niski (poniŜej 15%) udział azbestu, do których naleŜą płyty faliste
i płaskie, rury wodociągowe, elementy kanalizacji. Spójność włókien azbestowych w tych wyrobach
jest tak wysoka, Ŝe praktycznie nie uwalniają się one do środowiska (wyjątkiem jest obróbka np. cięcie
lub proces niszczenia mechanicznego wyrobu).

3.2. Zastosowanie azbestu
Azbest jest znany od bardzo dawna, badania archeologiczne prowadzone w Finlandii
dowiodły, iŜ azbest był juŜ stosowany od około 4500 lat. W Europie Południowej znany jest
od ponad 2500 lat. Zapiski w kronikach donoszą, Ŝe azbest od XV do XIX wieku dodawany był do
róŜnych surowców w celu uzyskania, m. in. knotów do świec, niepalnego papieru, skóry, a takŜe do
wyrobów tekstylnych np. sukna na płaszcze. Jednak szerokie zastosowanie uzyskał w ostatnich 100
latach w około 3 tysiącach wyrobów przemysłowych. SłuŜył on do produkcji wyrobów budowlanych,
szczególnie płyt dachowych, elewacyjnych oraz rur. Trwałość płyt azbestowo – cementowych szacuje
się na 30 lat, natomiast okres eksploatacji innych wyrobów jest z reguły krótszy.
Azbest ma wyjątkowe właściwości chemiczne i fizyczne takie jak:
•

odporność na wysoką temperaturę (temperatura rozkładu i topnienia ok. 1500 °C),

•

odporność na chemikalia, kwasy, zasady, wodę morską,

•

odporność na ścieranie,

•

duŜą spręŜystość i wytrzymałość mechaniczną,

•

jest izolatorem termicznym i elektrycznym,

•

znaczna elastyczność,

•

niskie przewodnictwo ciepła.

Właściwości minerałów azbestowych sprawiły, Ŝe znalazły one szerokie zastosowanie
w wielu dziedzinach gospodarki na świecie, w tym równieŜ w naszym kraju.
Azbest wykorzystywany był na szeroką skalę przez ostatnie sto lat z czego masowo (około 85%
całkowitego wykorzystania gospodarczego) w produkcji materiałów budowlanych. Zasadniczymi
materiałami budowlanymi zawierającymi azbest są wyroby azbestowo – cementowe w postaci płyt
dachowych i elewacyjnych, przewodów kominowych i zsypów oraz rur do budowy wodociągów
i kanalizacji sanitarnej. DuŜe ilości azbestu występują przy wytwarzaniu wyrobów przemysłu
motoryzacyjnego, elektromaszynowego, artykułów gospodarstwa domowego, jak równieŜ
w energetyce, hutnictwie, przemyśle stoczniowym, chemicznym, lotniczym, w kolejnictwie. Azbest
wykorzystywany był równieŜ między innymi przy produkcji sprzętu gospodarstwa domowego, np.
kuchenek, piecyków elektrycznych i gazowych, opiekaczy, suszarek do włosów oraz siatek
azbestowych. Surowca tego uŜywano takŜe do produkcji farb, pokostów, klejów, smarów, płytki
wykładzin podłogowych oraz koców gaśniczych.
Wyroby te były bardzo popularne zwłaszcza w latach 70-tych i 80-tych, a ich
niezaprzeczalnym walorem była cena. Szacuje się, Ŝe na dachach i fasadach budynków oraz
2
w obiektach przemysłowych zamontowanych jest blisko 1.350 mln m płyt azbestowych, z czego
blisko 90 % stanowią dachowe płyty faliste, zwane popularnie eternitem. Znacząca pozycję w bilansie
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wyrobów azbestowych stanowią znajdujące się w ziemi i budynkach rury azbestowo – cementowe,
których jest około 600 tysięcy ton. Znaczna ilość wyrobów azbestowych stosowana jest w hutnictwie
i przemyśle ceramicznym. Jest to około 60 tysięcy ton. Masę będących w uŜyciu wyrobów
małogabarytowych, takich jak uszczelki, kształtki, okładziny hamulcowe czy wyroby włókiennicze,
ocenia się na 100 tysięcy ton.
Zawartości azbestu w poszczególnych wyrobach przedstawia się następująco:
•

kompozycje azbestowo – cementowych stosowane w budownictwie, jak np. azbestocement, płyty
azbestowo-cementowe (eternit), wielkogabarytowe rury kanalizacyjne i wodociągowe, które
zawierają od 10 % do 15% wag. azbestu,

•

ogniotrwałe i odporne na działanie czynników chemicznych płyty, tynki izolacyjne itp.
od 25 % do 40% wag. azbestu,

•

izolacyjne połączenia i płyty azbestowo-kauczukowe do wyrobu uszczelek od 25 % do 85% wag.
azbestu,

•

materiały cierne (głównie okładziny hamulcowe i sprzęgłowe) do 70% wag. azbestu,

•

winylo – azbestowe płytki i wykładziny podłogowe do 7,5% wag. azbestu,

•

papier, tektura azbestowa i wojłok, od 25 % do 98% wag. azbestu,

•

przędza i tkaniny izolacyjne (ubrania ochronne,
i izolacje elektryczne) od 25 % do 98% wag. azbestu.

rękawice,

osłony

przeciwogniowe

Obecnie na terytorium Polski produkcja, stosowanie oraz obrót azbestem i wyrobami
zawierającymi azbest jest zabronione pod odpowiedzialnością karną (kara grzywny, ograniczenia lub
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat) na podstawie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r.
o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest.

3.3. Szkodliwość azbestu
W latach 80-tych ubiegłego wieku stwierdzono, Ŝe oprócz niezaprzeczalnych pozytywnych
właściwości azbestu istnieją równieŜ jego negatywne strony. WiąŜe się to przede wszystkim
z włóknistą strukturą tego materiału. Potwierdzone zostało rakotwórcze działanie włókien azbestu na
organizmy Ŝywe. Jest zaliczany do dziesięciu najgroźniejszych substancji zanieczyszczających na
ziemi. W związku z tym, azbest znajduje się w wykazie opracowanym przez Ministerstwo Zdrowia i
Opieki Społecznej, jako niebezpieczna substancja chemiczna o udowodnionym działaniu
rakotwórczym dla człowieka. Badania naukowe udowodniły, Ŝe azbest stanowi powaŜne zagroŜenie
dla zdrowia w następstwie długotrwałego naraŜania dróg oddechowych na wdychanie jego włókien.
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 zagroŜenia dla zdrowia. Na występowanie i typ patologii wpływa
rodzaj azbestu, wymiary tworzących go włókien i ich stęŜenie oraz czas trwania naraŜenia.
Biologiczna agresywność pyłu azbestowego jest zaleŜna od stopnia penetracji i liczby włókien, które
uległy retencji w płucach, jak równieŜ od fizycznych i aerodynamicznych cech włókien. Szczególne
znaczenie ma w tym przypadku średnica włókien. Włókna cienkie, o średnicy poniŜej 3
mikrometrów, przenoszone są łatwiej i docierają do końcowych odcinków dróg oddechowych, podczas
gdy włókna grube, o średnicy powyŜej 5 mikrometrów, zatrzymują się w górnych odcinkach dróg
oddechowych. Skręcone włókna chryzotylu o duŜej średnicy, mają tendencję do zatrzymywania się
wyŜej, w porównaniu z igłowymi włóknami azbestów amfibolowych, z łatwością przenikających do
obwodowych części płuc. Największe zagroŜenie dla organizmu ludzkiego stanowią włókna
respirabilne, to znaczy takie, które mogą
występować w trwałej postaci w powietrzu
i przedostawać się z wdychanym powietrzem do pęcherzyków płucnych. Są one dłuŜsze od 5
mikrometrów, mają grubość mniejszą od 3 mikrometrów, a stosunek długości włókna do jego grubości
nie jest mniejszy niŜ 3 : 1. Ze względu na to, Ŝe włókna azbestu chryzotylowego są łatwiej
zatrzymywane w górnych partiach układu oddechowego, w porównaniu z włóknami azbestów
amfibolowych oraz ze względu na fakt, Ŝe są takŜe skuteczniej usuwane z płuc, naraŜenie na kontakt
z azbestem amfibolowym niesie ze sobą ryzyko zdrowotne.
Mimo istnienia normatywów higienicznych dla stęŜenia włókien azbestu w powietrzu nie
moŜna określić dawki progowej pyłu dla działania rakotwórczego azbestu, a naraŜenie zawodowe na
pył azbestowy moŜe być przyczyną następujących chorób układu oddechowego:
•

pylicy azbestowej (azbestozy),
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•

łagodnych zmian opłucowych,

•

raka płuc (najpowszechniejszego nowotworu złośliwego, powodowanego przez azbest),

•

międzybłoniaków opłucnej i otrzewnej, nowotworów o wysokiej złośliwości.

Zakrojone na szeroką skalę badania przypadków międzybłoniaka oraz trendów zapadalności,
wykazały zwiększoną ich częstość w rejonach kopalń i zakładów przetwórstwa azbestu oraz
w miastach. Nowotwory te wykazują stopniowy przyrost, rocznie około 10%. Oficjalna statystyka
w Polsce wykazuje około 120 przypadków zgonów rocznie, z powodu międzybłoniaka opłucnej.
W latach 1976-96 rozpoznano w Polsce 1314 przypadków azbestozy płuc. Biorąc pod uwagę fakt, Ŝe
okres latencji rozwoju nowotworów związanych z działaniem azbestu moŜe trwać ponad 30 lat oraz
niedostateczną wykrywalność w minionych latach i obecnie chorób związanych z naraŜeniem na
azbest, moŜna przypuszczać, Ŝe częstość rozpoznań będzie w przyszłości wzrastać. Na przykład we
Francji, gdzie badania prowadzi się na większą skalę, stwierdzono, Ŝe nowotwór opłucnej atakuje od
400 do 600 osób rocznie.
Efektem naraŜenia komunalnego na azbest jest wzrost występowania zmian opłucnowych,
szczególnie uwapnionych zmian opłucnej oraz zwiększone ryzyko międzbłoniaka opłucnej. Nie ma
w Polsce dokładnych danych dotyczących liczby osób, w przeszłości naraŜonych zawodowo, oraz
w przeszłości i obecnie naraŜonych środowiskowo. Nadal istnieje skaŜenie środowiska pyłem azbestu,
pochodzącym z tak zwanych „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.
Wyroby azbestowe będące w dobrym stanie technicznym oraz odpowiednio zabezpieczone
nie stanowią istotnego zagroŜenia dla zdrowia ludzkiego. ZagroŜenie jednak pojawia się wówczas,
gdy zaistnieją warunki stwarzające moŜliwości uwalniania się włókien azbestowych do otoczenia. Do
sytuacji takich dochodzi najczęściej w wyniku poddawania elementów azbestowych obróbce
mechanicznej, jak równieŜ wskutek naruszania struktury wyrobu spowodowanej naturalnym
starzeniem się materiału oraz pod wpływem oddziaływania czynników atmosferycznych.

4. Przepisy prawne dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi
azbest i obowiązki z nich wynikające
Od 1997 r. na terenie Polski obowiązuje zakaz produkcji, handlu oraz stosowania wyrobów
zawierających azbest. Zakaz taki wprowadzono ustawą z 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania
wyrobów zawierających azbest (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 z późn. zm.).
W następnych latach wprowadzono szereg kolejnych aktów prawnych (ustaw i rozporządzeń)
regulujących kwestie związane z postępowaniem i usuwaniem wyrobów zawierających azbest.
Szczegółowy ich wykaz zawiera załącznik nr 1 do niniejszego opracowania. Uzupełnieniem aktów
prawnych w przedstawionym zakresie jest „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest stosowanych na terytorium Polski”, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14 maja 2002 r. oraz
lokalne programy usuwania azbestu realizowane przez gminy, powiaty i województwa.
Polskie prawodawstwo dopuszcza wykorzystywanie azbestu lub wyrobów zawierających
azbest w uŜytkowanych budynkach, instalacjach lub urządzeniach nie dłuŜej niŜ do dnia 31 grudnia
2032 roku. W sposób szczegółowy określa równieŜ wymagania dotyczące postępowania z wyrobami
i odpadami azbestowymi, obowiązki organów administracji, a takŜe właścicieli i zarządców
nieruchomości w tym zakresie oraz obowiązki wykonawców prac polegających na zabezpieczeniu
i usuwaniu wyrobów zawierających azbest. Podstawowe obowiązki organów samorządowych,
właścicieli i zarządców nieruchomości oraz przedsiębiorców prowadzących działalność, w wyniku
której powstają odpady zawierające azbest, przedstawiono poniŜej.
Obowiązki jednostek samorządowych:
•

opracowanie, przyjęcie i aktualizacja planu gospodarki odpadami (z uwzględnieniem problematyki
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest),

•

gromadzenie informacji przekazywanych przez osoby fizyczne (właścicieli i zarządców
nieruchomości) o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania,

•

przedkładanie marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania
substancji stwarzających szczególne zagroŜenie dla środowiska, w tym azbestu,

•

zatwierdzanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi (w tym odpadami zawierającymi
azbest),
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•

udzielanie zezwoleń na transport odpadów niebezpiecznych (w tym azbestu).

Obowiązki właścicieli, zarządców lub uŜytkowników nieruchomości:
•

kontrola wyrobów zawierających azbest znajdujących się w obiektach, urządzeniach
budowlanych, urządzeniach przemysłowych lub innych miejscach zawierających azbest,

•

sporządzenie i przedłoŜenie organowi nadzoru budowlanego oceny stanu i dokumentacji
miejsca zawierającego azbest,

•

usuwanie wyrobów zawierających azbest zakwalifikowanych zgodnie z oceną do wymiany na
skutek nadmiernego zuŜycia wyrobu lub jego uszkodzenia,

•

sporządzenie (corocznie) planu kontroli jakości powietrza obejmującej pomiar stęŜenia azbestu,
dla kaŜdego 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
sporządzenie spisu z natury,

•

sporządzenie i przedłoŜenie marszałkowi województwa (dot. przedsiębiorców) lub burmistrzowi
(dot. osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami) oraz coroczna aktualizacja informacji
o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania i wyrobach zawierających azbest,
których wykorzystanie zostało zakończone (zał. 4 i 5)

•

zgłoszenie właściwemu organowi architektoniczno- budowlanemu prac polegających na
zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z przepisami budowlanymi.

zastosowanych

wyrobów

zawierających

azbest

poprzez

Obowiązki wykonawców prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających
azbest:
•

uzyskanie pozwolenia, decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami
niebezpiecznymi albo złoŜenia organowi informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobie
gospodarowania odpadami niebezpiecznymi (zaleŜnie 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 teŜ na podstawie badań
przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium,

−

informacje o metodach wykonywania planowanych prac,

−

zakres niezbędnych zabezpieczeń pracowników oraz środowiska przed naraŜeniem na
szkodliwość emisji azbestu, w tym problematykę określona przepisami dotyczącymi planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

−

ustalenie niezbędnego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza,

−

posiadanie niezbędnego wyposaŜenia technicznego i socjalnego zapewniającego
prowadzenie określonych planem prac oraz zabezpieczeń pracowników i środowiska przed
naraŜeniem 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 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego
uŜytkowania wyrobów zawierających azbest,

•

złoŜenie właścicielowi, uŜytkownikowi wieczystemu lub zarządcy nieruchomości, urządzenia
budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest, pisemnego
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oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeni terenu z pyłu azbestowego,
z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.
Warunkiem koniecznym bezpiecznego dla ludzi i środowiska uŜytkowania i usuwania wyrobów
zawierających azbest jest rzetelnie sporządzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest
i ocena ich stanu, określająca, w zaleŜności od rodzaju, stanu i sposobu zastosowania azbestu,
stopień pilności wymiany wyrobów zawierających azbest.
W rozporządzeniach Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej 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
oraz z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego uŜytkowania i usuwania
wyrobów zawierających azbest, załoŜono wykonanie inwentaryzacji oraz dokonanie oceny stanu
wyrobów zawierających azbest na 2004 r. Od tego tez roku właściciele i zarządcy obiektów
zobligowani są do przekazywania marszałkowi województwa i wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi
miasta informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania oraz informacji
o wyrobach, których wykorzystanie zakończono.
Przepisy w sposób bezpośredni nie precyzują, kto moŜe być wykonawcą prac polegających
na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest, biorąc jednak pod uwagę obowiązki,
jakie postawiono przed wykonawcą, wnioskować naleŜy, Ŝe tego typu prace powinna wykonywać
wyspecjalizowana jednostka posiadająca stosowne zezwolenia oraz wyposaŜenie techniczne
i socjalne zapewniające prowadzenie prac oraz odpowiednie zabezpieczenie pracowników
i środowiska przed naraŜeniem na działanie azbestu.

5. Procedury w zakresie postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest
Sposób postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest reguluje szereg
przepisów prawa: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, ustawa z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach, ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów
zawierających azbest oraz wydane na ich podstawie rozporządzenia wykonawcze.
PoniŜej przedstawiono proponowane przez Ministerstwo Gospodarki procedury postępowania
z wyrobami zawierającymi azbest.
Grupa

I.

Procedury obowiązujące właścicieli i zarządzających obiektami,
lub urządzeniami zawierającymi azbest lub wyroby zawierające azbest.

instalacjami

Procedura 1. Obowiązki i postępowanie właścicieli oraz zarządców, przy uŜytkowaniu obiektów
i terenów z wyrobami zawierającymi azbest.
Procedura 2. Obowiązki i postępowanie właścicieli i zarządców,
zawierających azbest z obiektów lub terenów.

przy

usuwaniu

wyrobów

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 z oczyszczeniem obiektu, 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.
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Opis procedur:
Procedura 1. Obowiązki i postępowanie właścicieli oraz zarządców przy uŜytkowaniu obiektów
i terenów z wyrobami zawierającymi azbest
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 uŜytkowania.
Zakres procedury
Zakres procedury obejmuje cały okres, w którym budynek, budowla, instalacja lub urządzenie
przemysłowe oraz teren, niezaleŜnie od ich wielkości lub stanu, charakteryzuje się tym, Ŝe znajdują
się tam wyroby zawierające azbest.
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 moŜliwości bezpiecznego uŜytkowania wyrobów zawierających azbest”. Właściciele lub
zarządcy, którzy spełnili ten obowiązek wcześniej – sporządzają następne oceny w terminach
wynikających z warunków poprzedniej oceny, tzn.:
•

po 5-u latach,
i nieuszkodzone,

•

po roku, jeŜeli przy poprzedniej ocenie ujawnione zostały drobne (do 3% powierzchni wyrobów)
uszkodzenia.

jeŜeli

wyroby

zawierające

azbest

są

w

dobrym

stanie

technicznym

Wyroby, które posiadały lub posiadają duŜe i widoczne uszkodzenia – powinny zostać bezzwłocznie
usunięte.
Jeden egzemplarz oceny właściciel lub zarządca zobowiązany jest złoŜyć właściwemu terenowo
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. Zgodnie z rozporządzeniem 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 - informacje o wyrobach zawierających azbest, właściciel, zarządca
lub uŜytkownik sporządza w dwóch egzemplarzach:
•

jeden egzemplarz przedkłada w formie pisemnej wojewodzie;

•

drugi egzemplarz przechowuje przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej
informacji.

Osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami przedkładają informacje odpowiednio wójtowi,
burmistrzowi lub prezydentowi miasta.
Wzory informacji według załączników:
•

nr 2 – Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania.

•

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 zagroŜenia 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
zawierającymi azbest – odpowiednim znakiem ostrzegawczym dla azbestu,

•

opracowania i wywieszenia na widocznym miejscu instrukcji bezpiecznego postępowania
i uŜytkowania pomieszczenia z wyrobami zawierającymi azbest,

•

zaznaczenia na planie sytuacyjnym terenu miejsc z wyrobami zawierającymi azbest.
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Ponadto, jeŜeli w budynku, budowli, instalacji lub urządzeniu oraz na terenie znajdują się wyroby
3
zawierające azbest o gęstości objętościowej mniejszej niŜ 1000 kg/m (tzw. „miękkie”) lub, jeŜeli
wyroby zawierają azbest krokidolit, a takŜe, jeŜeli te wyroby znajdują się w zamkniętych
pomieszczeniach, lub istnieje uzasadniona obawa duŜej 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.
Sporządzenie „Oceny stanu
i moŜliwości bezpiecznego
uŜytkowania wyrobów zawierających
azbest”

Przeprowadzenie inwentaryzacji
wyrobów zawierających
azbest

Opracowanie corocznego planu
kontroli jakości powietrza
dla pomieszczeń
zawierających azbest

Sporządzenie informacji
dla wójta/burmistrza/prezydenta
(corocznie)

Opracowanie instrukcji
bezpiecznego postępowania
i uŜytkowania pomieszczenia
z wyrobami zawierającymi azbest

Oznakowanie pomieszczeń, gdzie
znajdują się urządzenia
lub instalacje z wyrobami
zawierającymi azbest

Zaznaczenie na planach
sytuacyjnych terenu miejsc
z wyrobami
zawierającymi azbest
Procedura 2. Obowiązki i postępowanie właścicieli i zarządców przy usuwaniu wyrobów zawierających
azbest z obiektów lub terenów
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.
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.
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 uŜytkowania 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
nieodpowiedniej eksploatacji przedmiotu stanowiącego własność. Wyniki identyfikacji azbestu powinny
być uwzględniane przy:
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•

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.

Właściciel lub zarządca moŜe zlecić innym – odpowiednio przygotowanym osobom lub
podmiotom prawnym – przeprowadzenie czynności wykonania identyfikacji azbestu w wyrobach.
W kaŜdym 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 dopełnienia wymogów wynikających z przepisów ustawy –
Prawo budowlane tj. uzyskania pozwolenia na budowę lub złoŜenia z odpowiednim wyprzedzeniem
wniosku zgłoszenia robót budowlanych. 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 umowę 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, równieŜ w zakresie zabezpieczenia przed emisją azbestu w czasie
wykonywania prac.
NiezaleŜnie od obowiązków wykonawcy prac, właściciel lub zarządca powinien poinformować
mieszkańców lub uŜytkowników budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu, o usuwaniu
niebezpiecznych materiałów zawierających substancje stwarzające szczególne zagroŜenie 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 inną dokumentacja budynku, budowli, instalacji lub urządzenia
oraz terenu.
Podjęcie decyzji o usuwaniu wyrobów zawierających azbest

Identyfikacja azbestu w wyrobach przeznaczonych
do usunięcia przez uprawnione laboratorium

Zgłoszenie właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu lub
powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego - na 30 dni przez
rozpoczęciem prac zamiaru usuwania wyrobów zawierających azbest
– celem uzyskania pozwolenia na budowę wraz z określonymi
warunkami

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

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

Poinformowanie mieszkańców – uŜytkowników obiektu
o usuwaniu niebezpiecznych materiałów i sposobach zabezpieczania
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Procedura 3. Postępowanie przy pracach przygotowawczych do usuwania wyrobów zawierających
azbest
Cel procedury
Celem procedury jest przedstawienie zasad postępowania podczas prac przygotowawczych
do zabezpieczania lub usuwania wyrobów zawierających azbest.
Zakres procedury
Zakres procedury obejmuje całokształt prac oraz postępowania dotyczącego przygotowania
do zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających azbest.
Opis szczegółowy
W rozumieniu przepisów ustawy o odpadach (art. 3 ust. 3 pkt. 22) – 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, Ŝe
umowa o świadczeniu usługi stanowi inaczej, – a więc wykonawca prac polegających na
zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających 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 powyŜej 0,1 Mg
rocznie,
jest
opracowanie
programu
gospodarki
odpadami
niebezpiecznymi
i zawierającymi azbest zatwierdzonego przez właściwego, ze względu na miejsce wytwarzania
odpadów, starostę. W niektórych, określonych ustawą przypadkach, program zatwierdza wojewoda.
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 zagroŜeń, jakie mogą
powodować odpady niebezpieczne, właściwy organ moŜe wezwać wnioskodawcę do podania
składu chemicznego i właściwości odpadów,

•

określenie ilości odpadów
do wytworzenia w ciągu roku,

•

informacje wskazujące na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów niebezpiecznych lub
ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

•

opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, z uwzględnieniem zbierania,
transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych,

•

wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów niebezpiecznych.

niebezpiecznych

poszczególnych

rodzajów

przewidzianych

Wytwórca odpadów (wytwarzający rocznie do 0,1 Mg odpadów niebezpiecznych) na 30 dni
przed rozpoczęciem działalności powodującej powstawanie odpadów lub zmianą tej działalności
wpływającą na ilość lub rodzaj wytwarzanych odpadów lub sposobów gospodarowania nimi,
opracowuje i składa właściwemu wojewodzie lub staroście (w 4 egzemplarzach) informację
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi.
Informacja powinna zawierać:
•

•
•
•
•

wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, w przypadku, gdy
określenie rodzaju nie jest wystarczające, do ustalenia zagroŜeń, jakie te odpady mogą
powodować, właściwy organ moŜe 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,
opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu,
odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów.

Do rozpoczęcia działalności powodującej powstawanie odpadów moŜna przystąpić, jeŜeli
organ właściwy do przyjęcia informacji, w terminie 30 dni od dnia złoŜenia informacji nie wniesie
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sprzeciwu, w drodze decyzji. Wytwórca odpadów moŜe zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania
odpadami innemu posiadaczowi odpadów. Posiadacz odpadów moŜe je przekazywać wyłącznie
podmiotom, które uzyskały zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie
gospodarki odpadami.
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 naraŜenia na azbest w miejscu
pracy oraz prawidłowe przygotowanie planu prac.
Plan pracy powinien być sporządzony zgodnie ze stosownymi przepisami i zawierać m.in.:
•

określenie miejsca wykonywania prac oraz charakteru prac i przewidywanego czasu ich trwania,

•

określenie rodzaju azbestu w wyrobach przeznaczonych do usunięcia,

•

aktualną „Ocenę stanu...”,

•

przewidywaną ilość wytwarzanych odpadów do usunięcia,

•

ustalenie odpowiednich sposobów usuwania wyrobów zawierających azbest,

•

określenie rodzajów i metod pracy, z uwzględnieniem technicznych środków,

•

określenie sposobów
do powietrza,

•

zapewnienie pracownikom niezbędnej ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy,

•

charakterystykę środków ochronnych uŜytych do ochrony pracowników i innych osób
znajdujących się w miejscu pracy.

eliminowania

lub

ograniczenia

uwalniania

się

pyłu

azbestu

Następnie powinien zostać opracowany plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, "plan bioz”,
obejmujący m.in.:
•

informacje dotyczące przewidywanych zagroŜeń, występujących podczas realizacji robót
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagroŜeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia,

•

informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robót budowlanych, stosownie do
rodzaju zagroŜenia,

•

informacje o sposobie prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do realizacji
robót szczególnie niebezpiecznych, w tym: określenie zasad postępowania w przypadku
wystąpienia zagroŜenia, konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony
indywidualnej, 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 zagroŜenia 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 Socjalnej, oraz przez upowaŜnione instytucje i potwierdzone odpowiednim
świadectwem lub zaświadczeniem.
Pracodawca jest obowiązany do zapewnienia pracownikom odpowiednich ubrań roboczych
zabezpieczających pracowników w czasie trwania robót i oczyszczania terenu.
Pracodawca będący wytwórcą odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest obowiązany jest do
przygotowania, prowadzenia i przechowywania rejestru pracowników naraŜonych na działanie
azbestu.
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WaŜną sprawą jest przygotowanie miejsca i sposobu tymczasowego magazynowania
odpadów niebezpiecznych na placu budowy, po ich demontaŜu, a jeszcze przed transportem
na składowisko. Miejsce takie powinno być wydzielone i zabezpieczone przed dostępem osób
niepowołanych oraz oznakowane znakami ostrzegawczymi o treści: „Uwaga! ZagroŜenie azbestem!”,
„Osobom nieupowaŜnionym wstęp wzbroniony”.
Na potrzeby ewidencji odpadów niebezpiecznych, wytwórca odpadów przygotowuje dokumenty,
którymi są:
• karta ewidencji odpadu,
• karta przekazania odpadu.
Celem zapewnienia składowania odpadów niebezpiecznych powstałych po usuwaniu
wyrobów zawierających azbest, wytwórca odpadów powinien przed przeprowadzeniem robót, zawrzeć
porozumienie z zarządzającym składowiskiem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.
WaŜne znaczenie dla prawidłowego przygotowania robót ma skompletowanie wyposaŜenia
technicznego, w tym narzędzi ręcznych i wolnoobrotowych, narzędzi mechanicznych, urządzeń
wentylacyjnych oraz podstawowego sprzętu przeciwpoŜarowego. Na tym etapie naleŜy teŜ
zabezpieczyć techniczne środki zapobiegające emisji azbestu w miejscu pracy oraz środowisku,
w zaleŜności od określenia stanu środowiska, przed przystąpieniem do wykonywania prac.
3

JeŜeli usuwane są wyroby o gęstości objętościowej mniejszej niŜ 1000kg/m , lub inne, mocno
uszkodzone, a takŜe zawierające krokidolit oraz wyroby znajdujące się w pomieszczeniach
zamkniętych, to niezbędne jest zawarcie umowy z laboratorium upowaŜnionym do prowadzenia
monitoringu powietrza. DuŜe znaczenie ma równieŜ przygotowanie i organizacja zaplecza budowy,
w tym części socjalnej.
W planie prac – w zaleŜności od wielkości lub specyfiki budynku, budowli, instalacji
lub urządzenia, a równieŜ terenu, gdzie prowadzone będą prace zabezpieczenia lub usuwania
wyrobów zawierających azbest, takŜe występującego stopnia naraŜenia na azbest – mogą zostać
określone równieŜ inne niezbędne wymagania.
Opracowanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest, (powyŜej
0,1 Mg/rok) i uzyskanie jego zatwierdzenia przez właściwego wojewodę lub starostę
Opracowanie i przedłoŜenie właściwemu wojewodzie lub staroście na 30 dni przed
rozpoczęciem działalności powodującej powstawanie odpadów (poniŜej 0,1 Mg/rok) informacji o
wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
Przyjęcie zlecenia – zawarcie umowy na
wykonanie prac usuwania wyrobów
zawierających azbest wraz z oczyszczeniem
miejsca prac z azbestem

Określenie stanu środowiska przed
przystąpieniem do prac,
w tym sfery przyszłych prac

Opracowanie planu prac

Przygotowanie dokumentów ewidencji
odpadów

Przygotowanie miejsca i wskazanie tymczasowego
sposobu magazynowania odpadów

Opracowanie planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia (bioz)

Zawarcie porozumienia z zarządzającym
składowiskiem odpowiednim dla odpadów
zawierających azbest

Przeszkolenie pracowników

Przygotowanie rejestru pracowników naraŜonych na
działanie azbestu
Skompletowanie wyposaŜenia technicznego
Organizacja zaplecza, w tym socjalnego i BHP
Zawarcie umowy z laboratorium
o prowadzenie monitoringu powietrza
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Procedura 4. Prace polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, wytwarzaniu odpadów
niebezpiecznych, wraz z oczyszczeniem obiektu, terenu, instalacji.
Cel procedury
Celem procedury jest przedstawienie zakresu obowiązków i zasad postępowania wykonawców
(wytwórców odpadów) prac polegających na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających
azbest.
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.
Opis szczegółowy
Na wstępie naleŜy wykonać odpowiednie zabezpieczenia obiektu, będącego przedmiotem prac
i miejsc ich wykonywania, a takŜe terenu wokół – przed emisją pyłu azbestu, która moŜe mieć miejsce
w wyniku prowadzenia prac.
Teren naleŜy ogrodzić, zachowując bezpieczne odległości od traktów komunikacyjnych dla
pieszych, nie mniej niŜ 2 m przy zastosowaniu osłon. Teren prac naleŜy ogrodzić poprzez
oznakowanie taśmami ostrzegawczymi w kolorze biało-czerwonym i umieszczenie tablic
ostrzegawczych z napisami „Uwaga! ZagroŜenie Azbestem!”, „Osobom nieupowaŜnionym wstęp
wzbroniony” lub „ZagroŜenie Azbestem krokidolitem”.
Przy pracach elewacyjnych powinny być stosowane odpowiednie kurtyny zasłaniające fasadę
obiektu, aŜ do gruntu, a teren wokół objęty kurtyną, powinien być wyłoŜony grubą folią, dla łatwego
oczyszczania po kaŜdej zmianie roboczej.
Ogólne zasady postępowania przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest określają
następujące wymagania:
•

nawilŜanie wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem i utrzymywanie w stanie
wilgotnym przez cały czas pracy,

•

demontaŜ całych wyrobów (płyt, rur, kształtek itp.) bez jakiegokolwiek uszkodzenia, tam gdzie jest
to technicznie moŜliwe,

•

odspajanie wyrobów trwale związanych z podłoŜem przy stosowaniu wyłącznie narzędzi ręcznych
lub wolnoobrotowych narzędzi mechanicznych, wyposaŜonych w miejscowe instalacje
odciągające powietrze,

•

prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza, w przypadku występowania stęŜeń pyłu azbestu,
przekraczających dopuszczalne wartości dla miejsca pracy,

•

po kaŜdej 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 duŜej skuteczności ciągu (99,99% lub na mokro). Niedopuszczalne jest
ręczne zamiatanie na sucho, jak równieŜ czyszczenie pomieszczeń i narzędzi pracy przy uŜyciu
spręŜonego powietrza.

W przypadku prowadzenia prac z wyrobami azbestowo-cementowymi, których gęstość
3
objętościowa wynosi mniej niŜ 1000kg/m , (tzw. miękkie), a takŜe z innymi wyrobami, których
powierzchnia jest w widoczny sposób uszkodzona lub zniszczona lub, jeŜeli prace prowadzone są na
obiektach, z wyrobami zawierającymi azbest krokidolit, lub teŜ w pomieszczeniach zamkniętych,
powinny być zastosowane szczególne zabezpieczenia strefy prac i ochrony pracowników oraz
środowiska, niezaleŜnie 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.
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W obiekcie przylegającym do strefy prac, naleŜy zastosować odpowiednie zabezpieczenia,
w tym uszczelnienie otworów okiennych i drzwiowych, a takŜe inne, właściwe dla stopnia naraŜenia
środki zabezpieczające.
Wszystkie zdemontowane wyroby zawierające azbest powinny być szczelnie opakowane
w folie z polietylenu, lub polipropylenu o grubości nie mniejszej niŜ 0,2 mm
i zamykane w sposób uniemoŜliwiający przypadkowe otwarcie (zgrzewem ciągłym lub taśmą klejącą).
Niedopuszczalne jest stosowanie worków papierowych. Odpady powstałe z wyrobów o gęstości
3
objętościowej większej niŜ 1000kg/m , a więc płyty i rury azbestowo – cementowe, lub ich części
powinny być szczelnie opakowane w folię. Pył azbestowy oraz odpady powstałe z wyrobów o gęstości
3
objętościowej mniejszej niŜ 1000kg/m powinny być zestalone przy uŜyciu cementu lub Ŝywic
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
wysokoskutecznym 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
3
wyroby o gęstości objętościowej mniejszej niŜ 1000kg/m lub wyroby mocno uszkodzone i zniszczone
lub prace obejmowały wyroby zawierające azbest krokydolit lub prowadzone były w pomieszczeniach
zamkniętych, wykonawca prac ma obowiązek przedstawienia wyników badania powietrza,
przeprowadzonego przez uprawnione do tego laboratorium lub instytucje.
Izolowanie miejsc pracy

Zabezpieczenie obiektu
i terenu prac

Wytwarzanie odpadów zawierających azbest

Pakowanie odpadów

Oznakowanie odpadów

Wstawienie dokumentów ewidencyjnych odpadów

Karta ewidencji
odpadu

Karta przekazania
odpadu

Przygotowanie odpadów do odbioru

Oczyszczenie pola prac i otoczenia terenu robót
z pozostałości azbestu
Przedstawienie dokumentu stwierdzającego prawidłowość wykonania
prac i oczyszczenia z azbestu
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Procedura 5. Przygotowanie i transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest
Cel procedury
Celem procedury jest przedstawienie zakresu obowiązków i zasad postępowania dotyczących
przygotowania i transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.
Zakres procedury
Zakres procedury obejmuje działania począwszy od uzyskania zezwolenia na transport odpadów
niebezpiecznych zawierających azbest, poprzez pozostałe czynności i obowiązki transportującego
takie odpady – aŜ do ich przekazania na składowisko odpadów, przeznaczone do wyłącznego
składowania odpadów zawierających azbest.
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. Właściwym starostą do
wydania zezwolenia na transport odpadów jest starosta właściwy ze względu na miejsce siedziby lub
zamieszkania posiadacza odpadów.
Wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów powinien
zawierać:
•

wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do transportu, w przypadku, gdy określenie
rodzaju jest niewystarczające do ustalenia, zagroŜeń, jakie te odpady mogą powodować dla
środowiska, właściwy organ moŜe wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu
chemicznego i właściwości odpadów,

•

oznaczenie obszaru prowadzenia działalności,

•

wskazanie sposobu i środków transportu odpadów,

•

przedstawienie moŜliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających naleŜycie wykonywać
działalność w zakresie transportu odpadów,

•

przewidywany okres wykonywania działalności w zakresie transportu odpadów.

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów jest wydawane
w drodze decyzji przez właściwy organ na czas oznaczony nie dłuŜszy niŜ 10 lat.
Transportem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest moŜe zajmować się wytwórca
odpadów lub inny, uprawniony do tego podmiot prawny. W kaŜdym 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 naleŜy:
•

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
dla kierowców pojazdów przewoŜących towary niebezpieczne,

•

oznakowanie pojazdu odblaskowymi tablicami ostrzegawczymi,

•

utrzymanie czystości skrzyni ładunkowej pojazdu,

•

sprawdzenie stanu opakowań i ich oznakowanie litera „a”,

•

sprawdzenie umocowania sztuk przesyłki z odpadami w pojeździe.

kursu dokształcającego

Transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, naleŜy prowadzić z zachowaniem
przepisów dotyczących transportu towarów niebezpiecznych spełniając określone w tych przepisach
kryteria klasyfikacyjne.
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Odpady zawierające azbest pochodzące z budowy, remontu i demontaŜu obiektów
budowlanych oraz odpady izolacyjne zawierające azbest, zgodnie z ADR zaliczone zostały do klasy 9
– róŜne 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 pełna nazwę,

•

klasę, do której naleŜy odpad nadawany do przewozu,

•

liczbę sztuk przesyłki,

•

całkowitą ilość przewoŜonych odpadów,

•

nazwy i adresy nadawcy oraz odbiorcy przewoŜonych odpadów (składowiska).

Do przewoŜenia odpadów zawierających azbest mogą być uŜywane samochody cięŜarowe
z nadwoziem skrzyniowym, bez przyczepy lub z jedną przyczepą. Pojazdy przewoŜące 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 przewoŜących
towary niebezpieczne, wydane przez podmiot posiadający zezwolenie marszałka województwa na
prowadzenie takiej działalności.
KaŜdy pojazd przewoŜący 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 kaŜdym załadunkiem odpadów, skrzynia ładunkowa pojazdu powinna być dokładnie
oczyszczona, w szczególności z ostrych i twardych przedmiotów (np. gwoździ, śrub) nie stanowiących
integralnej części nadwozia pojazdu. Wskazane jest wyłoŜenie podłogi skrzyni ładunkowej folią, w celu
zabezpieczenia przed uszkodzeniem 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 ułoŜone
i umocowane na pojeździe tak, aby w czasie ich przewozu nie przesuwały się oraz nie były naraŜone
na tarcie, wstrząsy, przewracanie się i wypadnięcie z pojazdu. W trakcie przewozu ładunek powinien
być dokładnie zabezpieczony folią lub plandeką przed uszkodzeniem.
Po kaŜdym wyładunku odpadów z pojazdu, naleŜy dokładnie sprawdzić, czy na powierzchni
skrzyni ładunkowej nie znajdują się pozostałości po przewoŜonych odpadach. W razie stwierdzenia
takiej pozostałości naleŜy niezwłocznie ją usunąć oraz dokładnie oczyścić pojazd i jego wyposaŜenie
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 przekazanie
następnemu posiadaczowi odpadów – zarządzającemu składowiskiem i potwierdzenie tego faktu na
karcie przekazania odpadu.
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Uzyskanie od starosty właściwego ze względu na miejsce siedziby
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu
odpadów niebezpiecznych zawierających azbest

Karta przekazania odpadu

Odbiór odpadów
zawierających azbest od
poprzedniego posiadacza

Sprawdzenie prawidłowości i
szczelności opakowania

Przygotowanie pojazdu do przewozu odpadów niebezpiecznych

Czyszczenie skrzyni pojazdu, wyłoŜenie odpowiednią folią

Przygotowanie dokumentów

Dowód rejestracyjny pojazdu

Dokument przewozowy
z opisem przewoŜonych
towarów niebezpiecznych

Świadectwo dopuszczenia
pojazdu
do przewozu drogowego
towarów niebezpiecznych

Karta przekazania odpadu

Zaświadczenie ADR z
przeszkolenia kierowców
pojazdów przewoŜących
towary niebezpieczne

Załadunek odpadów w
pakietach foliowych

Zabezpieczenie ładunku
przed przesuwaniem

Oznakowanie pojazdu zgodnie z umową ADR

Transport odpadów na
składowisko przeznaczone do
składowania odpadów
zawierających azbest

Przekazanie odpadów na
składowisko odpadów- Karta
przekazania odpadu
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Procedura

6.

Składowanie odpadów na składowiskach lub wydzielonych kwaterach
przeznaczonych do wyłącznego składowania odpadów zawierających azbest

Cel procedury
Celem procedury jest przedstawienie zakresu i zasad postępowania dotyczących składowania na
składowiskach odpadów lub na wydzielonych kwaterach na terenie innych składowisk odpadów,
przeznaczonych do wyłącznego składowania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.
Zakres procedury
Zakres procedury obejmuje działania począwszy od przyjęcia partii odpadów na składowisko, poprzez
dalsze czynności, aŜ do sporządzenia rocznego zbiorczego zestawienia danych o rodzaju i ilości
przyjętych odpadów.
Opis szczegółowy
Do obowiązków zarządzającego składowiskiem odpadów niebezpiecznych zwierających azbest
naleŜy:
•

przeszkolenie pracowników w zakresie bezpiecznych metod postępowania z odpadami
zawierającymi azbest,

•

potwierdzenie w karcie przekazania odpadów przyjęcia partii odpadów na składowisko,

•

sporządzenie zbiorczego
na składowisko,

•

składowanie odpadów zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów
zawierających azbest oraz zatwierdzoną instrukcją eksploatacji składowiska,

zestawienia

danych

o

rodzaju

i

ilości

odpadów

przyjętych

niebezpiecznych

•

zapewnienie deponowania odpadów w sposób nie powodujący uszkodzenia opakowań odpadów,

•

wykorzystywanie racjonalnie pojemności eksploatacyjnej składowiska.

Odpady zawierające azbest pochodzące z budowy, remontu i demontaŜu obiektów budowlanych 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 uŜytkowanie składowiska po
zatwierdzeniu instrukcji eksploatacji oraz po przeprowadzeniu kontroli przez wojewódzkiego
inspektora ochrony środowiska. Instrukcje 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 naleŜy prowadzić
w sposób zabezpieczający przed emisją pyłu azbestowego do powietrza, a podstawowym zadaniem
jest niedopuszczenie do rozszczelnienia opakowań odpadów. Opakowania z odpadami naleŜy
zdejmować z pojazdu przy pomocy urządzeń dźwigowych i ostroŜnie 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.
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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 poniŜej terenu
otoczenia i wypełnieniu gruntem do poziomu terenu, zarządzający składowiskiem powinien złoŜyć
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.
Przyjęcie partii odpadów niebezpiecznych zawierających
azbest na składowisko

Potwierdzenie odbioru
na Karcie przekazania
odpadu

Pobranie opłaty za
korzystanie ze środowiska –
odprowadzenie opłaty na
rachunek właściwego urzędu
marszałkowskiego

Składowanie odpadów
zgodnie z przepisami
dotyczącymi
odpadów niebezpiecznych
zawierających azbest oraz
zatwierdzoną instrukcją
eksploatacji składowiska

Przeszkolenie
pracowników w zakresie
bezpiecznych metod
postępowania z odpadami
zawierającymi azbest

Sporządzenie zbiorczego zestawienia danych o rodzaju
i ilości odpadów
Podsumowując:
–

planując bezpieczne usunięcie wyrobów zawierających azbest naleŜy przestrzegać poniŜszych
zasad, wynikających z obowiązujących przepisów prawa:

1. Właściciel/ uŜytkownik wieczysty/ zarządca nieruchomości jest obowiązany na min. 30 dni przed
rozpoczęciem prac polegających na zabezpieczaniu i usuwaniu azbestu zgłosić ten zamiar
organowi administracji architektoniczno – budowlanej, tj. do Starostwa Powiatowego;
2. Wykonanie robót naleŜy zlecić firmie, posiadającej stosowne zezwolenie, tj. waŜną decyzję
zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, wydaną przez starostę powiatu,
na terenie którego będą prowadzone roboty (wykaz uprawnionych Wykonawców zamieszczono
w załączniku programu), której pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie bezpiecznego
postępowania z azbestem podczas jego usuwania; kaŜda z takich firm ma podpisaną umowę
z uprawnionym podmiotem na odbiór, transport i unieszkodliwienie wytworzonych odpadów
niebezpiecznych;

20

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu malborskiego na lata 2008 - 2032

3. Wykonawca prac polegających na zabezpieczaniu i usuwaniu azbestu jest zobowiązany przed
rozpoczęciem tych prac opracować szczegółowy plan prac usuwania wyrobów, obejmujący
w szczególności identyfikację azbestu w przewidzianych do usunięcia materiałach, informację
o metodach wykonywania planowanych prac, zakres niezbędnych zabezpieczeń pracowników
i środowiska przed emisją azbestu oraz planowany monitoring powietrza;
4. Wykonawca prac przed ich rozpoczęciem jest zobowiązany takŜe do zgłoszenia tego faktu
Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego oraz Okręgowemu Inspektorowi Pracy;
5. Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest naleŜy prowadzić w sposób
uniemoŜliwiający emisje azbestu do środowiska oraz powodujący zminimalizowanie
pylenia poprzez: nawilŜanie wodą usuwanych powierzchni, demontaŜ całych wyrobów
bez ich uszkadzania, odspajanie materiałów trwale związanych z podłoŜem przy stosowaniu
wyłącznie
narzędzi
ręcznych
lub
wolnoobrotowych,
prowadzenie
kontrolnego
monitoringu powietrza oraz codzienne zabezpieczanie zdemontowanych odpadów np.
przez zafoliowanie i magazynowanie w niedostępnym dla osób postronnych miejscu;
6. Po wykonaniu prac wykonawca jest zobowiązany wydać właścicielowi/ uŜytkownikowi/ zarządcy
pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu
azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych (oświadczenie to
naleŜy przechowywać przez okres co najmniej 5 lat).
Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest odbywa się poprzez ich składowanie na
specjalnie do tego celu przygotowanych składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na
wydzielonych, odpowiednio przygotowanych, częściach składowisk innych niŜ niebezpieczne
i obojętne.

6. Diagnoza stanu z 2007 r.
Niezbędnym warunkiem do sporządzenia prawidłowej diagnozy jest rzetelnie
sporządzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest i ocena ich stanu określająca
w zaleŜności od rodzaju, stanu i sposobu zastosowania azbestu stopień pilności wymiany
zawierających azbest.
Stopnie pilności dzielimy na:
•

I stopień pilności oznacza bezzwłoczną wymianę lub naprawę ocenionych wyrobów zawierających
azbest;

•

II stopień pilności oznacza konieczność ponownej oceny stanu wyrobów zawierających azbest
w czasie do 1 roku;

•

III stopień pilności konieczność ponownej oceny stanu wyrobów zawierających azbest w terminie
do 5 lat.

W rozporządzeniach Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Socjalnej 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 oraz z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego
uŜytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, załoŜono wykonanie inwentaryzacji
oraz dokonanie oceny stanu wyrobów zawierających azbest na 2004 r. Od tego roku właściciele
i zarządcy obiektów zobligowani są do przekazywania wojewodzie albo wójtowi, burmistrzowi
lub prezydentowi miasta informacji wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania oraz
informacji o wyrobach, których wykorzystanie zakończona.
Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjęto jednak dane w zakresie ilości
pokryć dachowych zawierających azbest i długości sieci wykonanych z rur azbestowo – cementowych
pozyskane od gmin naszego powiatu oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w październiku 2007 r.
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Tabela nr 1. Ilość pokryć dachowych zawierających azbest w poszczególnych gminach z terenu
powiatu malborskiego.

Lp.

Gminy z terenu powiatu

Ilość zinwentaryzowanych
pokryć dachowych
2
zawierających azbest w m

Ilość zinwentaryzowanych
pokryć dachowych
zawierających azbest w Mg

1

Gmina Miejska Malbork

29 544

443,16

2

Gmina Wiejska Malbork

132 515

1987,725

3

Gmina Nowy Staw

59 755

896,325

4

Gmina Lichnowy

39 696

595,44

5

Gmina Miłoradz

62 195

932,925

6

Gmina Stare Pole

57 251

858,765

380 956

5 714,34

ilość wyrobów zawierający azbest
na terenie powiatu

Tabela nr 2. Długość sieci (z rur azbestowo-cementowych) w poszczególnych gminach z terenu
powiatu malborskiego.

Lp.

Gminy z terenu powiatu

Długość zinwentaryzowanej
sieci (rury azbestowo –
cementowe) w mb

Długość zinwentaryzowanej
sieci (rury azbestowo –
cementowe) w Mg

1

Gmina Miejska Malbork

7 246

101,444

2

Gmina Wiejska Malbork

22 248

311,472

3

Gmina Nowy Staw

28 666

401,324

4

Gmina Lichnowy

15 437

216,118

5

Gmina Miłoradz

3 000

42

6

Gmina Stare Pole

26 225

367,15

102 822

1 439,508

ilość wyrobów zawierający azbest
na terenie powiatu
2

1 m płyt azbestowych waŜy średnio 15 kg = 0,015 Mg
1 mb rur azbestowo-cementowych waŜy średnio 14 kg = 0,014 Mg
Na terenie powiatu ilość wyrobów zawierających azbest (przede wszystkim pokryć
2
dachowych) wynosi 380 956 m tj. 5 714,34 Mg, z rurami azbestowo-cementowymi 7 153,85 Mg.
W budynkach stanowiących własność powiatu malborskiego elementy zawierające azbest
zostały tylko w postaci płyt falistych azbestowo – cementowych na wiacie przy Centrum Edukacji
2
Zawodowej w Malborku – 30 m (0,45 Mg) oraz na budynkach Zespołu Szkół Gospodarstwa
2
Pomocniczego Trampowo w Trępnowach, gmina Nowy Staw – 5 887 m (88,305 Mg).
Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Malborku ilość
2
2
usuniętego azbestu w roku 2006 wyniosła – 1 497 m , a w roku 2005 – 2 569,4 m .
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Diagram nr 1. Procentowy udział wyrobów zawierających azbest [Mg] w
poszczególnych gminach

Gmina Miejska
Malbork; 7,61

Gmina Stare Pole;
17,14

Gmina Wiejska
Malbork; 32,14

Gmina Miłoradz;
13,63

Gmina Lichnowy;
11,34

Gmina Nowy
Staw; 18,14

Na terenie powiatu malborskiego wyroby zawierające azbest zinwentaryzowane są przede
wszystkim w postaci płyt azbestowo-cementowych (pokrycia dachowe) na budynkach mieszkalnych
i gospodarczych oraz jako sieć z rur azbestowo-cementowych.

Diagram nr 2. Procentowy udział wyrobów zawierających azbest [Mg]
na terenie powiatu

sieć z rur
azbestowocementowych;
20,12

budynki
mieszkalne;
35,62

inne budynki;
44,26
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Wykres nr 1. Ilość azbestu i wyrobów zawierających azbest oraz
sieci rur azbestowo-cementowych w Mg przypadająca na jednego
mieszkańca

0,4

Mg/mieszkańca

0,35
0,3
0,25

0,4

0,2

0,27

0,15
0,1

0,11

0,05
0

powiat malborski

województwo
pomorskie

Polska

dane: koniec 2006 r.
Wykres nr 2. Ilość wyrobów zawierających azbest w Mg przypadająca
na km2 powierzchni

50
45
40

Mg/km2

35
30

49,46

25
20

31,86

15
10

14,47

5
0

powiat malborski

województwo
pomorskie

dane: koniec 2006 r.
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Plan Gospodarki Odpadami Powiatu Malborskiego zakłada unieszkodliwianie odpadów
azbestowych poprzez deponowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych. Składowisko
„IZOPOL” S.A. w Trzemesznie zaspokaja potrzeby kilku województw. Na terenie województwa
pomorskiego odpady azbestowe są obecnie przyjmowane w Zakładzie Utylizacji Odpadów Gliwa Mała
– gmina Kwidzyn, Składowisko Odpadów Stałych w Bierkowie koło Słupska oraz w ” EKO DOLINA”
Sp. z o.o. ŁęŜyce – gmina Wejherowo.
Gminy powiatu nie wykazują występowania nielegalnych składowisk odpadów zawierających azbest.

7. ZałoŜenia i harmonogram programu
Realizacja „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu
malborskiego na lata 2008 – 2032” będzie procesem długofalowym i ograniczonym moŜliwościami
finansowymi samorządu powiatowego oraz zarządców i właścicieli budynków, a takŜe samorządów
poszczególnych gmin. Wykonanie programu powierza się Staroście Malborskiemu. Jego realizacja
będzie zgodna z przyjętym celem i przebiegać będzie w następujących obszarach:
Lp.

Działania

Termin realizacji

1

Utworzenie bazy danych o ilości i lokalizacji istniejących
wyrobów zawierających azbest. Baza ta będzie na bieŜąco
aktualizowana w porozumieniu z poszczególnymi gminami
i Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Malborku

2007

2

Opracowanie mapy terenów najbardziej zagroŜonych na
ekspozycję azbestu.

2008

3

Edukacja mieszkańców dotycząca szkodliwości azbestu,
obowiązków dotyczących postępowania z wyrobami
zawierającymi azbest oraz sposobów bezpiecznego ich
usuwania i unieszkodliwiania.
W ramach edukacji na stronie internetowej powiatu zostanie
utworzona „zakładka tematyczna” w której prezentowane będą:
- akty prawne dotyczące obowiązków postępowania
z wyrobami zawierającymi azbest oraz regulujących sposób
bezpiecznego ich usuwania i unieszkodliwiania
- informacje o zagroŜeniach związanych z stosowaniem
wyrobów zawierających azbest
- informacje o kolejnych działaniach powiatu malborskiego
podjętych w celu likwidacji azbestu
- aktualny wykaz firm posiadających koncesję na demontaŜ
wyrobów zawierających azbest
- wzory wniosków na dofinansowanie odbioru i składowanie
odpadu

2008

4

Mobilizacja właścicieli i zarządców budynków do usunięcia
wyrobów zawierających azbest poprzez system pomocy
edukacyjnej i finansowej
- edukacja prowadzona przez powiat - „zakładka tematyczna”
na stronie internetowej starostwa
- bieŜąca aktualizacja informacji z przebiegu realizacji
programu
- dofinansowanie kosztów usuwania azbestu

2008-2032

5

Pomoc finansowa w usuwaniu odpadów zawierających azbest
- dokładne zasady udzielania dofinansowania zostaną
określone w regulaminie udzielania dofinansowania do
poniesionych kosztów usuwania azbestu ze środków
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej .
- Rada Powiatu Malborskiego będzie uchwalała corocznie
w budŜecie powiatu ( fundusz celowy - PFOŚIGW ) stosowne
środki na realizację programu

2008-2032
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6

Działania w kierunku pozyskania funduszy ze środków
zewnętrznych.
W przypadku pozyskania funduszy ze źródeł zewnętrznych np.
Wojewódzki czy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, fundusze strukturalne, Fundacja
EkoFundusz i innych kwota przeznaczona na realizacje
programu ulegnie zwiększeniu co przyśpieszy proces usuwania
azbestu z terenu powiatu malborskiego.

2008-2032

7

Eliminacja powstawania nielegalnych składowisk z odpadami
zawierającymi azbest.
Działanie będzie realizowane poprzez edukację związaną
z prawidłowym postępowaniem z odpadami azbestowymi oraz
monitoring prowadzony we współpracy z gminami powiatu.

2008-2032

8

Monitoring realizacji programu i okresowe raportowanie jego
realizacji.

co dwa lata

9

Okresowa weryfikacja i aktualizacja programu
Realizacja programu jest procesem długofalowym w związku
z czym zakłada się jego aktualizację celem dostosowania do
zmieniających się warunków prawnych, finansowych
i moŜliwości realizacyjnych.

co dwa lata

Wskaźniki monitorowania programu
Lp.

Wskaźniki monitoringu

Jednostka miary
2

1

Ilość odpadów zawierająca azbest w przeliczeniu na km
obszaru powiatu przed rozpoczęciem realizacji programu

2

Ilość odpadów zawierających azbest w przeliczeniu na km
obszaru powiatu w kolejnych latach realizacji programu

3

Procentowa ilość usuniętych odpadów zawierających azbest
w stosunku do ilości zinwentaryzowanej w poprzednim roku
realizacji programu

4

Nakłady poniesione na usuniecie odpadów zawierających
azbest

5

Ilość nielegalnych składowisk odpadów zawierających azbest

2

Mg/km /rok
2

2

Mg/m /rok

%

PLN/rok
szt.

8. Finansowe aspekty realizacji programu
Program zakłada, Ŝe usuwanie wyrobów zawierających azbest odbywać się będzie ze
wsparciem finansowym ze środków publicznych – budŜetu Powiatu. Przeznaczone na to zostaną
środki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wysokość udziału tych
środków zaleŜna jest od moŜliwości finansowych w danym roku budŜetowym oraz ilości składanych
wniosków i corocznie będzie określana przez Zarząd Powiatu. Wsparcie dotyczy pokrycia części
kosztów demontaŜu, zabezpieczenia, transportu i unieszkodliwiania powyŜszych wyrobów.
Szczegółowe warunki i procedury pomocy finansowej dla właścicieli budynków oraz ich
zarządców podejmujących się usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest zostaną
określone w „Regulaminie udzielania dofinansowania do poniesionych kosztów usuwania azbestu ze
środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” przyjętym uchwałą
Zarządu Powiatu.
2

Na terenie powiatu zinwentaryzowano 380 956 m wyrobów zwierających azbest.
Przy załoŜeniu, Ŝe realizacja programu potrwa 25 lat, średniorocznie powinno się usuwać około
2
15 238,24 m pokryć dachowych.
W programie nie uwzględnia się wydobycia 102,82 km rurociągów z rur azbestowocementowych.
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Przyjmując, Ŝe średni koszt usuwania, transportu i unieszkodliwiania płyt falistych (eternitu)
wynosi na terenie naszego powiatu według informacji uzyskanych w IV kwartale 2007 r. około
2
25 zł/ m łączny koszt ich usunięcia wynosi 9 523 900 zł.
Rocznie, przez okres 25 lat naleŜałoby przeznaczać na ten cel 380 956 zł. (wg cen z końca 2007 r.).
RozwaŜyć moŜna następujące warianty finansowania przy załoŜeniu, Ŝe corocznie na ten cel
będzie moŜna zabezpieczyć w budŜecie Powiatu (PFOŚiGW) środki w wysokości 30 000 – 50 000 zł
(słownie: od trzydziestu do pięćdziesięciu tysięcy złotych). Warianty obejmowałyby dofinansowanie
tylko osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych.
2

Koszt usunięcia 100 m pokrycia dachowego z transportem i unieszkodliwieniem wynosi 2 500 zł.
Wariant 1.
W przypadku dotacji całości kosztów związanych z usunięciem, transportem i unieszkodliwieniem
odpadów zawierających azbest,
2

środki przeznaczone przez powiat wystarczą na usuniecie 1 200 – 2 000 m pokryć dachowych
rocznie.
Wariant 2.
Dotacja obejmuje 50% kosztów związanych z usunięciem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów
zawierających azbest, pozostałe 50 % pokrywa właściciel budynku,
2

środki przeznaczone przez powiat wystarczą na usuniecie 2 400 – 4 000m pokryć dachowych
rocznie.
Wariant 3.
Dotacja obejmuje wyłącznie koszty utylizacji odpadów (składowanie),
koszt składowania 1 Mg odpadów zawierających azbest w najbliŜszym Zakładzie Utylizacji Odpadów
w Gliwie Małej, powiat Kwidzyński wynosi 428 zł (koniec 2007 r.),
2

środki przeznaczone przez powiat pozwolą rocznie na dopłatę na usunięcie od 4 667 m do 7 800 m
pokryć dachowych.

2

W kaŜdym z tych wariantów właściciel nieruchomości sam odpowiada za zakup i połoŜenie nowego
pokrycia dachowego.
Z przedstawionych wariantów wynika, Ŝe finansowe moŜliwości powiatu są w tym zakresie niewielkie
nawet biorąc pod uwagę fakt, Ŝe niektóre gminy teŜ decydują się na przygotowanie tego typu planu
i pomoc dla mieszkańców swoich gmin. Niezbędne są działania w celu pozyskania środków ze źródeł
zewnętrznych.

9. Podsumowanie
Usuwanie wyrobów zawierających azbest stanowi w ostatnich latach priorytet w walce
z odpadami niebezpiecznymi ze względu na zagroŜenie zdrowia ludzi i ochronę środowiska. Okres
usunięcia wyrobów azbestowych na terytorium Polski określona określono na lata 2003 – 2032.
„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Malborskiego
w latach 2007 – 2032” wskazuje w celach i zadaniach dla powiatu malborskiego priorytet dotyczący
bezpiecznego usunięcia i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest. powstał w ramach działań
niezbędnych do realizacji tego zadania.
Opracowanie programu usuwania azbestu stanowi jedno z zadań samorządu powiatowego
określonych w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na
terytorium Polski” przyjętym przez Radę Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 14 maja 2002 r.
W programie zawarto podstawowe informacje na temat azbestu, kierunkach zastosowania
wyrobów azbestowych oraz jego wpływie na zdrowie człowieka. Zawarto w nim przepisy prawne
dotyczące postępowania przy uŜytkowaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest wraz
z wynikającymi z nich procedurami. Przedstawiono ilości wyrobów azbestowych występujących na
terenie powiatu, obliczono szacunkowy koszt ich usunięcia oraz wskazano harmonogram
najwaŜniejszych zadań do realizacji w rozbiciu na poszczególne lata.
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10. Załączniki
10.1. Obowiązujące ustawy dotyczące azbestu oraz ochrony przed jego szkodliwością wraz
z krótkim opisem
10.1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118 z późn. zm.). Wśród wielu przepisów znajduje się zapis mający zastosowanie
w przypadkach występowania azbestu. Art. 30 ust. 3 stanowi: właściwy organ moŜe nałoŜyć,
w drodze decyzji, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub
robót budowlanych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 tego art. jeŜeli
ich realizacja moŜe naruszyć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
lub spowodować:
•

zagroŜenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia,

•

pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,

•

pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,

•

wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciąŜliwości dla terenów
sąsiednich.

10.1.2. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest
(jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 z późn. zm.). Ustawa weszła w Ŝycie od 28
września 1997 roku. 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 azbestowocementowych 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.
Wymieniona ustawa praktycznie zamknęła okres stosowania wyrobów zawierających azbest
w Polsce, pozostaje natomiast problem sukcesywnego usuwania zuŜytych wyrobów w sposób
niezagraŜający zdrowiu ludzi i zanieczyszczeniu środowiska. Ustawa porządkuje równieŜ
zagadnienia związane z opieką zdrowotną pracowników, którzy mieli kontakt z azbestem.
10.1.3. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r.
Nr 11, poz. 84, z późn. zm.). Ustawa reguluje – na gruncie prawa europejskiego –
problematykę dotycząca substancji i preparatów chemicznych, w tym niebezpiecznych.
Ustawa określa warunki, zakazy lub ograniczenia produkcji, wprowadzania do obrotu lub
stosowania substancji i preparatów chemicznych, w celu ochrony przed szkodliwym wpływem
tych substancji i preparatów na zdrowie człowieka lub na środowisko. Zgodnie z ustawą
tworzy się urząd Inspektora do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych.
10.1.4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (jednolity tekst Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251
z późn. zm.). Ustawa określa zasady postępowania z odpadami, w sposób zapewniający
ochronę Ŝycia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównowaŜonego
rozwoju, a w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów i ich negatywnego
oddziaływania na środowisko, a takŜe 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 takŜe wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących składowisk odpadów. Ustawa
wprowadza obowiązek opracowania planów gospodarki odpadami na szczeblu krajowym,
wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Ustawa określa równieŜ m. in. zakres planów
gospodarki odpadami, sposób ich opiniowania i sposób monitorowania, zasadę spójności
planu z planem wyŜszego szczebla oraz określa rodzaj odpadów, które powinny być ujęte ma
kaŜdym szczeblu ich opracowania.
10.1.5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz. U.
z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.). Ustawa określa zasady ochrony środowiska oraz
warunki korzystania z jego zasobów, z uwzględnieniem wymagań zrównowaŜonego rozwoju.
Ustawa zawiera szereg istotnych i waŜnych postanowień dotyczących m.in.:
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•

państwowego monitoringu środowiska, jako systemu pomiarów, ocen i prognoz stanu
środowiska oraz gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji
o środowisku,

•

opracowania prognoz oddziaływania na środowisko, w tym gospodarki odpadami, a takŜe
programów wojewódzkich, zmierzających do przestrzegania standardów jakości
środowiska,

•

ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem, sposobu postępowania z substancjami
stwarzającymi szczególne zagroŜenie dla środowiska,

•

kar i odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad i przepisów dotyczących ochrony
środowiska,

•

konieczności oznaczenia instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany
azbest oraz miejsc, w których on się znajduje.

10.1.6. Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych
(Dz. U. Nr 199, poz. 1671 z późn. zm.). Ustawa określa zasady przewozu drogowego towarów
niebezpiecznych, wymagania w stosunku do kierowców i innych osób wykonujących
czynności związane z tym przewozem oraz organy właściwe do sprawowania nadzoru
i kontroli w tych sprawach. Przy przewozach materiałów niebezpiecznych w kraju obowiązują
przepisy zawarte w załącznikach A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego
przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) – Jednolity tekst Umowy ADR (Dz. U.
z 2007 r. Nr 99, poz. 667). Przepisy umowy ADR oraz ustawy określają warunki załadunku
i wyładunku oraz przewozu odpadów niebezpiecznych na składowisko. Pojazdy powinny być
zaopatrzone w świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu materiałów niebezpiecznych
wydane przez upowaŜnioną stację kontroli pojazdów, zaś kierowcy pojazdów winni być
przeszkoleni w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych.
10.1.7. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy
o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw ( Dz. U. Nr 100, poz. 1085, z późn. zm.). Ustawa
reguluje sposób postępowania oraz obowiązki podmiotów określanych ustawą. Art. 54 ustawy
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 środowiska - sposobów i warunków bezpiecznego uŜytkowania i usuwania wyrobów
zawierających azbest.

10.2. Obowiązujące rozporządzenia dotyczące azbestu oraz ochrony przed jego
szkodliwością wraz z krótkim opisem
10.2.1. Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielonych przez
materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposaŜenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. z 1996 r. Nr 19, poz. 231). Określa jako niedopuszczalny
dodatek azbestu w materiałach budowlanych, z terminem obowiązywania od dnia 1 stycznia
1997 r.
10.2.2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów
(Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206). Zamieszcza rodzaje odpadów zawierających azbest na
liście odpadów niebezpiecznych w wymienionych niŜej 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

•

16 01 11* − okładziny hamulcowe zawierające azbest

•

16 02 12* − zuŜyte urządzenia zawierające azbest

•

17 06 01* − materiały izolacyjne zawierające azbest
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• 17 06 05* − materiały konstrukcyjne zawierające azbest
* - odpady niebezpieczne
10.2.3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji
oraz wzorów formularzy słuŜących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień
danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737). Określa zakres informacji dotyczących składu
i właściwości komunalnych osadów ściekowych oraz wzory formularzy do sporządzania
i przekazywania zbiorczego zestawienia odpowiednich danych.
10.2.4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2002 r. w sprawie sposobu
przedkładania wojewodzie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji
stwarzających szczególne zagroŜenie dla środowiska (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1439).
Określa terminy, sposoby przedkładania wojewodzie przez organa władz samorządowych
informacji o rodzaju, ilości i miejscu występowania azbestu oraz wyrobów zawierających
azbest.
10.2.5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów
odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. z 2002 r. Nr 191,
poz. 1595). W sposób nieselektywny mogą być składowane odpady:
•

17 06 01* − materiały izolacyjne zawierające azbest,

• 17 06 05* − materiały konstrukcyjne zawierające azbest.
Oznacza to, Ŝe odpady obu grup mogą być składowane wspólnie, na tym samym składowisku
odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Natomiast nie wolno tych odpadów mieszać
i składować z innymi odpadami niebezpiecznymi.
10.2.6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r.
w sprawie najwyŜszych dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia
w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 z późn. zm.). Określa najwyŜsze dopuszczalne
stęŜenia w środowisku pracy pyłów zawierających azbest:
•

pyły zawierające azbest chryzotyl
−

•

włókna respirabilne

0,5 mg/m
−

włókna respirabilne

pyły zawierające azbest krokidolit
−

−
−

0,1 włókien w cm
0,5 mg/m

−

3
3

3

0,1 włókien w cm

3

10.2.7. 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). Wartość odniesienia dla
3
3
3
azbestu (włókna na m ) wynosi uśredniona 2350 µg/m w ciągu godziny i 250 µg/m dla roku
kalendarzowego.
10.2.8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu
i sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. z 2002 r.
Nr 220, poz. 1858). Przepisy rozporządzenia nie stosuje się do składowiska odpadów
materiałów izolacyjnych oraz konstrukcyjnych zawierających azbest oraz składowiska
odpadów obojętnych.
10.2.9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu
i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 236, poz. 1986). Przepisy o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych
stosuje się odpowiednio do transportu odpadów niebezpiecznych spełniających określone
w tych przepisach kryteria klasyfikacyjne dla zaliczenia ich do jednej z klas towarów
niebezpiecznych. Przy przewozach materiałów niebezpiecznych w kraju obowiązują przepisy
zawarte w załącznikach A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego
przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) – Jednolity tekst Umowy ADR (Dz. U.
z 2007 r. Nr 99, poz. 667). Odpady zawierające azbest pochodzące z budowy, remontu
i demontaŜu obiektów budowlanych oraz odpady izolacyjne zawierające azbest zgodnie
z ADR zaliczone zostały do klasy 9 – róŜne materiały i przedmioty niebezpieczne, z czego
wynikają określone wymagania przy ich transporcie. Posiadacz odpadów zawierających
azbest, który prowadzi działalność w zakresie zbierania lub transportu odpadów, obowiązany
jest do uzyskania zezwolenia na prowadzenie tej działalności. Zgodnie z ustawą o odpadach
zezwolenie wydaje, w drodze decyzji starosta, właściwy ze względu na miejsce siedziby lub
zamieszkania posiadacza odpadów. Transportujący odpady niebezpieczne obowiązany jest
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do posiadania karty ewidencji odpadu, dokumentu obrotu odpadami niebezpiecznymi
i dokumentu przewozowego materiałów niebezpiecznych według wymagań ADR.
10.2.10.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie świadectwa
dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 237, poz. 2011 z późn. zm.). Określa szczegółowe warunki i tryb wystawiania świadectwa
dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych, zwanego dalej
„świadectwem dopuszczenia pojazdu”, i przedłuŜenia jego waŜności; wzór świadectwa
dopuszczenia pojazdu, sposób wypełniania świadectwa dopuszczenia pojazdu.
10.2.11.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. z 2003 r. Nr 61, poz. 549).
Określa m.in. wymagania dotyczące lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia
składowiska odpadów zapewniają bezpieczne dla zdrowia ludzi i dla środowiska składowanie
odpadów, a w szczególności zapobiegają zanieczyszczeniu wód powierzchniowych
i podziemnych, gleby i ziemi oraz powietrza. W tym wymagania dotyczące składowania
odpadów zawierających azbest, wymienionych w katalogu odpadów i oznaczonych kodami:
17 06 01* i 17 06.05*.
10.2.12.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. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). Określa zakres i formę informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz
szczegółowy zakres rodzajów robót budowlanych (związanych równieŜ z wyrobami
zawierającymi azbest) stwarzających zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
10.2.13.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. z 2003 r. Nr 192, poz. 1876). Rozporządzenie określa
wymagania techniczne, jakie naleŜy spełnić przy wykorzystywaniu i przemieszczaniu
wyrobów zawierających azbest oraz przy wykorzystywaniu i oczyszczaniu instalacji
lub urządzeń oraz sposób oznaczania instalacji lub urządzeń, w których był lub
jest wykorzystywany azbest, sposób inwentaryzowania azbestu lub wyrobów
zawierających azbest, w miejscach ich wykorzystywania. Terminy przedkładania odpowiednio
wojewodzie albo wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta informacji i jej formy
o wyrobach zawierających azbest oraz przypadki i terminy, w których powinny być
oczyszczone instalacje lub urządzenia, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub
wyroby zawierające azbest.
10.2.14.Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.
w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego uŜytkowania i usuwania wyrobów
zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649). Określa obowiązki wykonawcy prac
polegających na bezpiecznym uŜytkowaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest;
sposoby i warunki bezpiecznego uŜytkowania oraz usuwania wyrobów zawierających azbest;
warunki przygotowania do transportu i transportu wyrobów i odpadów zawierających azbest
do miejsca ich składowania; wymagania jakim powinno odpowiadać oznakowanie wyrobów
i odpadów zawierających azbest.
10.2.15.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzaju
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.).
Sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wymaga wydobywanie
azbest lub instalacje do wytwarzania lub przetwarzania produktów azbestowo – cementowych,
i innych produktów zawierających w ilości nie niŜszej niŜ 200 ton rocznie lub materiałów
ciernych w ilości nie niŜszej niŜ 50 ton gotowego produktu rocznie.
10.2.16.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. z 2004 r. Nr 280, poz. 2771 z późn. zm.). Rozporządzenie określa
wykaz substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu
rakotwórczym i sposób ich rejestrowania. Szczegółowe warunki ochrony pracowników przed
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zagroŜeniami spowodowanymi przez substancje, preparaty, czynniki o działaniu rakotwórczym
i mutagennym, warunki i sposób monitorowania stanu zdrowia pracowników naraŜonych na
działanie czynników w rakotwórczych i mutagennych. Kategoria rakotwórczości dla azbestu
wynosi 1.
10.2.17.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. z 2005 r. Nr 186, poz. 1553). Rozporządzenia określa procedurę dopuszczenia
odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu, kryteria dopuszczenia
odpadów do składowania na składowisku odpadów niebezpiecznych, obojętnych, innych niŜ
niebezpieczne i obojętne.
10.2.18.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 uŜytkowania takich
wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824). Określa obowiązki pracodawcy
zatrudniającego pracowników przy zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów albo innych
materiałów zawierających azbest. Jest obowiązany: zapewnić ochronę pracowników
przed szkodliwym działaniem włókien azbestu i pyłu zawierającego azbest; podejmować
działania zmniejszające naraŜenie pracowników na działanie pyłu azbestu i ograniczać
jego stęŜenie w powietrzu co najmniej do wartości najwyŜszego dopuszczalnego
stęŜenia, określonej w przepisach dotyczących najwyŜszych dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy; zapewnić, aby przy
pracach stwarzających naraŜenie na działanie pyłu azbestu liczba osób przydzielonych
do prac oraz czas trwania naraŜenia były ograniczone do niezbędnego minimum; zapewnić
regularne wykonywanie przeglądów, regulacji, konserwacji i napraw instalacji, maszyn
i innych urządzeń; organizować stanowiska pracy, na których występuje naraŜenie
na pył azbestu, aby wysiłek fizyczny pracownika był ograniczony do minimum
oraz aby pracownik nie był naraŜony na działanie innych czynników rakotwórczych.
Pracownicy zatrudnieni przy pracach w kontakcie z azbestem, pracodawcy i osoby kierujące
takimi pracami powinni być przeszkoli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie
z programem określonym w załączniku do rozporządzenia.
10.2.19.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie opłat za korzystanie ze
środowiska (Dz. U. z 2005 r. Nr 260, poz. 2176 z późn. zm.). Rozporządzenie określa stawki
opłaty za umieszczenie odpadów zawierających azbest na składowisku:
•

06 07 01* − odpady azbestu z elektrolizy 44,35 zł/Mg

•

06 13 04* − odpady z przetwarzania azbestu 44,35 zł/Mg

•

10 11 81* − odpady zawierające azbest 50,44 zł/Mg

•

10 13 09* − odpady zawierające azbest z produkcji elementów azbestowo – cementowych
44,35 zł/Mg

•

15 01 11* − opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia
konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowym
44,35 zł/Mg

•

16 01 11* − okładziny hamulcowe zawierające azbest 44,35 zł/Mg

•

16 02 12* − zuŜyte urządzenia zawierające azbest 44,35 zł/Mg

•

17 06 01* − materiały izolacyjne zawierające azbest 0,00 zł/Mg

•

17 06 05* − materiały konstrukcyjne zawierające azbest 0,00 zł/Mg

10.2.20.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2006 r. Nr 30, poz. 213).
Określa wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów: wzór
karty ewidencji odpadu, wzór karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych,
wzór karty ewidencji zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wzór karty
przekazania odpadu.
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10.3.

Wykaz podmiotów posiadających aktualne decyzje w zakresie gospodarowania
odpadami zawierającymi azbest od 2002 r. (zatwierdzony program gospodarki
odpadami niebezpiecznymi)

Nr sprawy

Nazwa firmy

Adres

Telefon

WaŜna do:

OS-7661-5/02

Przedsiębiorstwo
Budowlane WARKO
Jacek Kopisto

ul. Słowackiego 16
82-500 Kwidzyn

tel. 261 20 96
kom. 601 712 428

maja
2012 r.

OS-7661-7/02

Przedsiębiorstwo
Budowlane RECON
Sp. z o.o.

ul. Grzegorza
z Sanoka 4
80-804 Gdańsk

tel. 058 344 15 15
kom. 504 095 600

czerwca
2012 r.

OS-7661-11/03

Przedsiębiorstwo
ProdukcyjnoHandlowo-Usługowe
„Abba-Ekomed”
Sp. z o.o.

ul. Poznańska 152
87-100 Toruń

tel. 056 651 36 67

stycznia
2010 r.

OS-7661-16/03

Przedsiębiorstwo
Budowlano-Handlowe
„HABUD” s.c.
Zdzisław Gałęza
i Stefan Hamadyk

Al. Wojska Polskiego
91
82-200 Malbork

tel. 055 273 51 84

lipca
2013 r.

OS-7661-18/03

Przedsiębiorstwo Robót
termoizolacyjnych
i Antykorozyjnych
TERMOEXPORT

ul. śurawia 24/7
00-515 Warszawa

tel. 022 821 34 67
fax 022 821 41 75

listopada
2013 r.

OS-7661-19/03

Centrum Gospodarki
Odpadami, Azbestu
i Recyklingu „CARO”

ul. Zamoyskiego 51
22-400 Zamość

tel. 084 62 730 13

grudnia
2013 r.

OS-7661-03/04

Zakład RemontowoBudowlany
Stanisław Karolczak

ul. Przełajowa 10/56
94-044 Łódź

tel. 042 686 67 37
kom. 0602 45 52 52

kwietnia
2013 r.

OS-7661-04/04

Zakład Robót
Ogólnobudowlanych
Stanisław Repiński

ul. Fałata 10
83-400 Kościerzyna

tel. 058 680 19 31

kwietnia
2014 r.

OS-7661-05/04

Przedsiębiorstwo
Budownictwa Lądowego
MJ
Sp. z o.o.

ul. Graniczna 6,
Reguły
05-816 Michałowice

tel. 022 723 20 61

maja
2014 r.

OS-7661-20/04

„DEVICE” Sp. z o.o.

ul. Matemblewska 2b
80-283 Gdańsk

tel. 342 52 29
tel./fax 341 00 74

października
2014 r.

OS-7661-22/04

Przedsiębiorstwo
Usługowo-Transportowe
„OLTRANS”

ul. Lipowa 6
84-123 Połchowo

tel. 058 673 88 57
fax.058 676 62 72
kom.0 691 990 693

grudnia
2014 r.

OS-766123/04/05

INWEST Sp. z o.o.

ul. Traugutta 1
44-100 Gliwice

tel. 032 279 07 79

stycznia
2015 r.
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OS-766124/04/05

Przedsiębiorstwo
„Sintac-Polska”
Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 86
05-075 Wesoła

tel. 022 812 76 27
022 812 76 27
022 812 45 93
fax. 022 812 53 92

stycznia
2015 r.

OS-7661-1/05

Przedsiębiorstwo
„RAMID”
Mirosław Dec

ul. Kowalskiego 1/54
03-288 Warszawa

tel.022 525 25 55
022 509 199 917
fax.022 525 25 50

marca
2015 r.

OS-7661-2/05

Firma RemontowoBudowlana
„Zen- Rem”
Zenon Grabieszczenko

ul. Panieńska 23/24
m.14
80-804 Gdańsk

tel. 0 501 247 816
fax. 058 301 54 18

marca
2015 r.

OS-7661-10/05

Zakład RemontowoBudowlany”AMBROśY”
Spółka Jawna
Wiesława Śliwińska
Kazimierz AmbroŜy

ul. Meissnera 1/3
lok.222
03-982 Warszawa

tel./fax 831-07-64

czerwca
2015 r.

OS-7661-12/05

Zakład
Ogólnobudowlany
Leon Kiliński

Martąg 10
82-230 Nowy Staw

tel. 0 602 619 415

czerwca
2015 r.

OS-7661-13/05

Zakład UsługowoHandlowy „MAXMED”
Marcin Murzyn

ul. śródlana 4
84-230 Rumia

tel. 058 671 85 63
tel/fax 058 671 48 82

czerwca
2015 r.

OS-7661-14/05

Zakład
Ogólnobudowlany
”Profil- Dach”
Marek Bogdanowicz

ul. Kwiatowa 43
82-433 Mikołajki
Pomorskie

tel/fax 055 277 00 05

czerwca
2015 r.

OS-7661-15/05

„GAJAWI” P.P.H.U.
Gabriel Rogut

ul. Kopernika 56/60
90-553 Łódź

tel. 501 028 153
fax. 042 688 43 70

czerwca
2015 r.

OS-7661-16/05

„ALBEKO” Sieger
Sp. J.

87-510 Kotowy
gm. Skrwilno

tel./fax 054 280 02 88

czerwca
2015 r.

OS-7661-18/05

P.P.H.U. „EKO-MIX”

ul. Grabiszyńska 163
50-950 Wrocław

tel./fax 071 332 45 00
tel. 071 332 41 61
tel. 071 361 30 41

sierpnia
2015 r.

OS-7661-19/05

„ALGADER HOFMAN”
Sp. z o.o.

ul. Wólczyńska 133
budynek 11 B
01-919 Warszawa

tel. 022 864 94 97
fax. 022 864 94 99

września
2015 r.

OS-7661-20/05

Usługowy Zakład
Izolacji Budowlanej
Janusz Gleba

ul. Pelplińska 15,
Janowo
83-211 Jabłonowo

tel. 0 601 63 52 63
tel./fax 058 562 24 35

września
2015 r.

OS-7661-21/05

Przedsiębiorstwo
„Transport-Metalurgia”
Sp. z o.o.

ul. Reymonta 62
97-500 Radomsko

tel. 44 685 41 35
fax. 44 685 42 90

października
2015 r.

OS-7661-22/05

Przedsiębiorstwo
Budowlano-Remontowe
”BUDEX”
Bogdan Jędraszewski
Mirosław Hetmański

ul. Hanny Hass 52
83-110 Tczew

tel. 530 06 62
tel./fax 530 06 63
kom. 0 601 671 542

października
2015 r.
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OS-7661-23/05

P.H.U. “POLDACH”
Jacek Supiński
Piotr Supiński

ul. Derdowskiego 14
83-200 Starogard
Gdański

tel. 058 562 56 05
0 503 005 234

października
2015 r.

OS-7661/29/05

T.K.J. Matuszewski
Spółka Jawna

ul. Por. Krzycha 5
86-300 Grudziądz

tel. 056 465 48 88
fax. 056 465 48 92

marca
2016 r.

OS7661/30/
05/06

AM Trans Progres
Sp. z o.o.

ul. Sarmacka 7
61-616 Poznań

tel. 48 61 656 97 37
fax. 48 61 656 95 50

marca
2016 r.

OS-7661/3/06-6

Zakład Gospodarki
Komunalnej
i Mieszkaniowej

ul.Gen de Gaulle’a 70
82-200 Malbork

tel. 055 647 90 38
fax. 647 91 62

marca
2016 r.

OS-7661/4/06

Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe
”JUKO”
Jerzy Szczukocki

ul. 1-go Maja 25
97-300 Piotrków
Trybunalski

tel. 044 732 69 63
044 732 69 64
044 732 69 65
tel./fax 044 649 94 23
044 649 94 24

marca
2016 r.

OS-7661/5/06

Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe
”Perfekt”
Monika Stolarz

ul. Suchostrzygi
Dworzec 4
83-110 Tczew

tel. 0 609 087 962

kwietnia
2016 r.

OS-7661/9/06

Usługi Budowlane
”DACH-BUD”
Piotr Pasik

ul. Grunwaldzka 9/6
14-200 Iława

tel. 089 649 30 00
kom. 0 604 337 833

czerwca
2016 r.

OS-7661/11/06

„EDKAR” Prace
ogólnobudowlane
Wanda i Edward
Krzesiński

ul. Rypińska 14
82-550 Prabuty

tel. 055 278 23 16

czerwca
2016 r.

OS-7661/13/06

Zakład InstalacyjnoElektromechaniczny
”MITRON”
Gerard Ossowski

ul. Cegielnia 3
83-400 Kościerzyna

tel. 058 686 31 62

września
2016 r.

OS-7661/15/06

„GAJA DACHY”
Centrum Budownictwa
Zdzisław Sztejner

Aleja Wojska
Polskiego 90 A
82-200 Malbork

tel./fax 055 272 33 02

września
2016 r.

OS-7661/4/07

„MASS-DEK”
Zakład UsługowoHandlowy

ul. Głowackiego 41
83-110 Tczew

tel. 605 632 827

maja
2017 r.

OS-7661/7/07

Usługi
Ogólnobudowlane –
Remontowe „BUDMAR“
Mariusz Grosh

ul. Osińskiego 7B/3,
82-400 Sztum

tel. 513 054 630

lipca
2017 r.

OS-7661/11/07

Zakład RemontowoBudowlany, Usługi
Ślusarskie Mirosław
Maciąg

ul. Sienkiewicza 4/2,
82-400 Sztum

tel. 055 640 41 62
kom. 503 74 22 26

października
2017 r.
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10.4. Wzór 1.
INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1) I MIEJSCU ICH
WYKORZYSTYWANIA
1. Miejsce, adres .....................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
*)

2. Właściciel/zarządca/uŜytkownik :
a) osoba prawna – nazwa, adres ............................................................................................................
.................................................................................................................................................................
b) osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres ..............................................................................................
.................................................................................................................................................................
3. Tytuł własności ....................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
2)

4. Nazwa, rodzaj wyrobu ......................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
2

3)

5. Ilość (m , tony) ..................................................................................................................................
4)

6. Przydatność do dalszej eksploatacji .................................................................................................
7. Przewidywany termin usunięcia wyrobu:
5)

a) okresowej wymiany z tytułu zuŜycia wyrobu ....................................................................................
b) całkowitego usunięcia niebezpiecznych materiałów i substancji ........................................................
.................................................................................................................................................................
6)

8. Inne istotne informacje o wyrobach

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

..........................................
(podpis)
Data ...............................
____________
Objaśnienia:
*)
Niepotrzebne skreślić.
1)
Za wyrób zawierający azbest uwaŜa się kaŜdy wyrób o stęŜeniu równym lub wyŜszym od 0,1% azbestu.
2)
Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest naleŜy 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 moŜliwości bezpiecznego uŜytkowania wyrobów zawierających azbest” - załącznik nr 1
do rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie sposobów bezpiecznego uŜytkowania
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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10.5. Wzór 2.
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 ....................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
2)

4. Nazwa, rodzaj wyrobu .......................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
2

3)

5. Ilość (m , tony) ..................................................................................................................................
6. Rok zaprzestania wykorzystywania wyrobów .....................................................................................
7. Planowane usunięcia wyrobów: ..........................................................................................................
a) sposób ................................................................................................................................................
b) przez kogo ..........................................................................................................................................
c) termin ..................................................................................................................................................
4)

8. Inne istotne informacje .....................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

..........................................
(podpis)
Data ..............................
_____________
Objaśnienia:
*)
Niepotrzebne skreślić.
1)
Za wyrób zawierający azbest uwaŜa się kaŜdy wyrób o stęŜeniu równym lub wyŜszym od 0,1 % azbestu.
2)
Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest naleŜy 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.

37

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu malborskiego na lata 2008 - 2032

10.6. Wzór 3.
OCENA
STANU I MOśLIWOŚCI BEZPIECZNEGO UśYTKOWANIA WYROBÓW
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
Miejsce/obiekt/urządzenie budowlane /instalacja przemysłowa:
..................................................................................................................................................................
Adres miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej:
..................................................................................................................................................................
Pomieszczenie: ........................................................................................................................................
Rodzaj/nazwa wyrobu

1)

2

Ilość wyrobów (m , tony)

..........................................................................................................................
2)

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

Grupa / Nr

Wyrób - rodzaj

Ocena

Przyjęta
punktacja

I. Sposób zastosowania azbestu
1.

Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem
(torkret)

30

2.

Tynk zawierający azbest

30

3.

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

25

Pozostałe wyroby z azbestem

10

4.

II. Rodzaj azbestu
5.

Azbest chryzotylowy

5

6.

Inny azbest (np. krokidolit)

15

III. Struktura powierzchni wyrobu z azbestem
7.

Rozluźniona (naruszona) struktura włókien

30

8.

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

10

Pomalowana i nieuszkodzona powłoka zewnętrzna

0

9.

IV. Stan zewnętrzny wyrobu z azbestem
10.

DuŜe uszkodzenia

30

3)

11.

Małe uszkodzenia

10

4)

12.

Brak

0

V. MoŜliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem
13.

Wyrób jest przedmiotem jakichś prac

15

14.

Wyrób przez bezpośrednią dostępność naraŜony na
uszkodzenia (do wysokości 2 m)

10

15.

Wyrób naraŜony na uszkodzenia mechaniczne

10

16.

Wyrób naraŜony na wstrząsy i drgania

10

17.

Wyrób naraŜony na działanie czynników
atmosferycznych (na zewnątrz obiektu)

10
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18.
19.

Wyrób znajduje się w zasięgu silnych ruchów
powietrza

10

Wyrób nie jest naraŜony na wpływy zewnętrzne

0

VI. Wykorzystanie pomieszczenia
20.

Regularnie przez dzieci, młodzieŜ lub sportowców

35

21.

Trwałe lub częste przebywanie w pomieszczeniach
innych osób

30

22.

Czasowo wykorzystywane pomieszczenie

20

23.

Rzadko wykorzystywane pomieszczenie

10

VII. Usytuowanie wyrobu
24.

Bezpośrednio w pomieszczeniu

30

25.

Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym
pokryciem

25

W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały
wentylacyjne)

25

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

10

26.
27.

Suma punktów oceny

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

Stopień pilności I
(wymiana lub naprawa wymagana bezzwłocznie)

65 i więcej punktów

Stopień pilności II
(ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku)

powyŜej 35 do 60 punktów

Stopień pilności III
(ponowna ocena w terminie do 5 lat)

do 35 punktów

UWAGA: podkreślić naleŜy tylko jedną pozycję w grupie, jeśli wystąpi więcej niŜ jedna, podkreślić
naleŜy najwyŜszą punktację. Zsumować ilość punktów, ustalić ocenę końcową i stopień pilności.

............................................
Oceniający nazwisko i imię

………………………………….
Właściciel/Zarządca

..............................................
Adres
data ....................................
Objaśnienia:
1)
Według klasyfikacji wyrobów przyjętych w sprawozdaniu rocznym - załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. 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).
2)
Zgodnie z inwentaryzacją i sprawozdaniem rocznym - § 7 wymienionego w odnośniku 1 rozporządzenia.
3)
DuŜe uszkodzenia - widoczne pęknięcia lub ubytki na powierzchni równej lub większej niŜ 3 % powierzchni
wyrobu.
4)
Małe uszkodzenia - brak widocznych pęknięć, a ubytki na powierzchni mniejszej niŜ 3 % powierzchni wyrobu.
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10.7. Wzór 4.
KARTA PRZEKAZANIA ODPADU
Nr karty
Posiadacz odpadu, który
b,c
przekazuje odpad

Adres

Prowadzący działalność w
b,d
zakresie transportu odpadu

e

Adres

d,e

Telefon/faks

Nr REGON

Nr REGON

Miejsce przeznaczenia odpadów

Data/miesiąc

Rok kalendarzowy
Posiadacz odpadów, który
b
przejmuje odpad

Adres

Telefon/faks

Kod odpadu

a

d

e

Telefon/faks

d

Nr REGON

f

Rodzaj odpadu
g

Masa przekazanych odpadów
h
[Mg]

Numer rejestracyjny pojazdu,
d,i
przyczepy lub naczepy

Potwierdzam przekazanie
odpadu

Potwierdzam wykonanie usługi
d
transportu odpadu

Potwierdzam przejęcie
odpadu

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, o 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 transportu odpadów, w oznaczonych rubrykach naleŜy podać wymagane dane i podpisy wszystkich
prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów z zachowaniem kolejności transportowania odpadu.
e
Adres zamieszkania lub siedziby podmiotu.
f
Adres miejsca odbioru odpadu, pod który naleŜy dostarczyć odpad, wskazany przez posiadacza odpadu
prowadzącemu działalność w zakresie transportu odpadów.
g
W przypadku odpadów niebezpiecznych podać datę przekazania odpadu. Karta moŜe 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 niŜ
niebezpieczne; co najmniej do trzeciego miejsca po przecinku dla odpadów niebezpiecznych.
i
Dotyczy odpadów niebezpiecznych.
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