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1. Wprowadzenie
Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 (POKzA) jest
podstawowym dokumentem okre laj cym zadania na

one przez Uni

Europejsk maj ce na celu oczyszczenie terytorium Polski z azbestu w
planie wieloletnim, tj. w okresie 24 lat. Wyznaczono w nim cele, ramy
legislacyjne, finansowe i organizacyjne prowadz ce do usuni cia
wyrobów azbestowych oraz usprawniaj ce monitoring realizowanych
zada . Dokumentem wspomagaj cym, który okre la dzia ania w zakresie usuwania azbestu w
skali gminy jest Program usuwania azbestu i wyrobów zawieraj cych azbest stosowanych na
terytorium Polski.
Przeprowadzana w ramach realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów
zawieraj cych azbest (nazywanego dalej Programem) inwentaryzacja pozwoli a dokona
dok adnego opisu wyst puj cych na terenie Gminy Pi tek wyrobów azbestowych, zarówno
pod wzgl dem ilo ciowym jak i jako ciowym. Pozyskanie powy szych informacji
umo liwi o opracowanie harmonogramu bezpiecznego usuwania i utylizacji wyrobów
azbestowych. Program ukazuje równie sposoby finansowania tych zada i przyczynia si do
wzrostu
niew

wiadomo ci spo ecznej w zakresie niebezpiecze stwa jakie niesie ze sob

ciwe post powanie z wyrobami azbestowymi.
Program zosta sporz dzony na zlecenie Gminy Pi tek. Stanowi on element

realizowanego harmonogramu w zakresie stopniowego usuwania wyrobów zawieraj cych
azbest z terenu kraju zapisanego w POKzA na poziomie lokalnym. Do jego zredagowania
wykorzystano wyniki inwentaryzacji wyrobów zawieraj cych azbest wykonanej na terenie
gminy w 2013 r.
Zainteresowanie poziomami st enia w ókien azbestu w powietrzu wynika z faktu, e
nara enie zdrowotne na py azbestu, jest czynnikiem wywo uj cym m.in. azbestoz , raka
uc czy mi dzyb oniaki. W problematyce zanieczyszczenia powietrza w óknami azbestu jest
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wskazanie na ró nice dotycz ce typu w ókien. Cechy takie jak typ w ókien, ich d ugo ,
a tak e wielko

st enia wyst puj cego w nara eniu rodowiskowym i zawodowym maj

bardzo du y wp yw na aktywno

biologiczn py u oraz w

ciwo ci rakotwórcze.

2. Cel i zadania programu
Program usuwania azbestu jest rozwini ciem i uszczegó owieniem realizacji wcze niej
uchwalonych programów ochrony rodowiska i gospodarki odpadami. Podstawowym celem
sporz dzenia „Programu usuwania wyrobów zawieraj cych azbest dla Gminy Pi tek na lata
2016-2032” jest oczyszczenie jej terenu z azbestu, poprzez przedstawienie harmonogramu
stopniowego usuwania wyrobów zawieraj cych azbest.
W szerokiej perspektywie b dzie to skutkowa wyeliminowaniem negatywnego wp ywu
azbestu na zdrowie mieszka ców oraz na stan rodowiska na terenie gminy.

Program zak ada realizacj nast puj cych zada :
1) Inwentaryzacj wyrobów zawieraj cych azbest okre laj

ich rzeczywist ilo

i

lokalizacj oraz systematyczn aktualizacj bazy danych
2) Analiz

wyników inwentaryzacji oraz opracowanie harmonogramu stopniowego

usuwania wyrobów zawieraj cych azbest z terenu gminy Pi tek
3) Zwi kszenie tempa prac maj cych na celu usuni cie wyrobów zawieraj cych azbest
z budynków u yteczno ci publicznej, np. szkó , jednostek stra y po arnej, a tak e
innych nieruchomo ci nale cych do gminy
z zabudowa

domowych i gospodarskich oraz z terenów nieruchomo ci osób

prywatnych poprzez merytoryczne i finansowe wsparcie mieszka ców w tym zakresie
4) Organizacj

demonta u i wywiezienia materia ów zawieraj cych azbest z terenu

gminy na sk adowisko odpadów
5) Przeprowadzenie szkole

w celu edukacji lokalnej spo eczno ci w zakresie

szkodliwego wp ywu azbestu na stan zdrowia ludzkiego oraz wytycznych
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obowi zuj cych podczas bezpiecznego post powania, usuwania i utylizacji wyrobów
zawieraj cych azbest
6) Finansowanie Programu poprzez:
przeznaczenie rodków z bud etu Gminy
pozyskanie funduszy ze

róde zewn trznych (m.in. z WFO iGW, NFO iGW,

Ministerstwa Gospodarki, banków, np. BO , Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa ódzkiego lub Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich)
7) Prowadzenie monitoringu bie cej realizacji Programu oraz okresowe sprawozdanie z
jego realizacji w adzom samorz du terytorialnego i mieszka com
8) Aktualizowanie oraz weryfikowanie Programu.

3. Charakterystyka azbestu
Nazwa „azbest” wywodzi si

z j zyka greckiego od s owa azbestion, czyli

"niegasn cy". Znany by ju przed nasz er , cho wykorzystywany by w niewielkim
stopniu, m.in. staro ytni Grecy stosowali go do

powszechnie do wyrobu wielu przedmiotów

codziennego u ytku, m.in. knotów w lampach oliwnych, czy ró nego rodzaju tkanin. W
czasach redniowiecza przypisywano mu magiczne w

ciwo ci, ale zarówno w tej, jak i w

pó niejszych epokach wykorzystywany by sporadycznie i w w skim zakresie. Surowcem
stosowanym na skal przemys ow sta si dopiero w XX wieku i znalaz zastosowanie w
ponad 1 tys. technologii i ok. 3 tys. rodzajów wyrobów.
W przyrodzie wyst puje sze

w óknistych minera ów krzemianowych, powsta ych na

drodze procesów metamorficznych; s one szeroko znane pod nazw handlow azbest. Cech
charakterystyczn budowy morfologicznej minera ów azbestowych jest równoleg a budowa
ókien o stosunku rednicy w ókna do jego d ugo ci wi kszej lub równej 1:100.
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Wyró nia si dwie grupy minera ów azbestowych:
serpentyny - antygoryt, lizardyt i chryzotyl,
amfibole – grupa ta jest bardzo szeroka; g ówne formy w ókniste nale cych do niej
minera ów to: amozyt, krokidolit, termolit, antofylit i aktynolit.

Poszczególne minera y ró ni si sk adem chemicznym i w
przek ada si na ró norodn budow i d ugo

ciwo ciami fizycznymi, co

w ókien, a tak e na odmienne w

ciwo ci

chorobotwórcze. Najwi ksze znaczenie w przemy le (oko o 95%) odegra azbest bia y
(rzadziej zielony), czyli chryzotylowy(o d

szych w óknach), nast pnie -azbest niebieski

(krokidolit) i azbest br zowy (amozyt).
Niezwykle szerokie zastosowanie azbestu w wielu ró nych ga ziach gospodarki,
takich jak budownictwo, energetyka, transport, czy przemys chemiczny by o mo liwe dzi ki
jego unikalnym i cennym w

ciwo ciom. (Tab.1.)

Tab. 1. W

ciwo ci azbestu i jego zastosowanie

Cecha:
Niepalno

- odporno

Zastosowanie:

na dzia anie wysokiej

Ogniotrwa e tkaniny, farby i materia y

temperatury: temperatura topnienia chryzotylu

budowlane (np. dachy, rury)

wynosi 1500-1550°C, amfiboli 930-1150°C
Niskie przewodnictwo cieplne i elektryczne
Wysoka wytrzyma

Mo liwo

Materia izolacyjny
Wzmocnienie w eternicie (stosowanych w

mechaniczna

budownictwie p ytach cementowo-azbestowych)
Wyroby w ókiennicze, np. odzie ogniotrwa a,

prz dzenia w ókien

koce ga nicze
- Mieszanina cementu i azbestu - p yty

atwo

eternitowe stosowane w budownictwie;

czenia si z innymi materia ami (np.

- Po czenie azbestu i gumy – elementy

cement, tworzywa sztuczne)

uszczelniaj ce, np. w silnikach parowych
Odporno

na dzia anie czynników chemicznych:

Filtry w przemy le farmaceutycznym

kwasów i zasad (g . amfibole)

i piwowarskim
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Cecha:

Zastosowanie:
- Kity uszczelniaj ce

Dobre w

ciwo ci sorpcyjne

- Papa dachowa
- Zaprawy gruntuj ce

wi koch onno

ciany os onowe

Proces produkcyjny wyrobów azbestowych prze ywa swoje apogeum w latach 70tych XX wieku, kiedy zu ywano ok. 100 tys. ton azbestu rocznie, w latach nast pnych ilo

ta

sukcesywnie spada a i wynosi a w latach 80-tych – 60 tys. ton, a w 90-tych – 30 tys. ton.
Na terenie Polski azbest wykorzystywano przede wszystkim w budownictwie. Oko o
85% wszystkich wyrobów azbestowych stanowi y pokrycia dachowe i p yty elewacyjne
(p yty faliste i typu „karo”, zwane potocznie eternitem). Szacuje si , e wykorzystano oko o
1,35 mld m2 p yt eternitu (azbestowo-cementowych), których masa to w przybli eniu 15 mln
ton. Do tego trzeba doliczy 600 tys. ton rur azbestowo-cementowych, 300 tys. ton p yt a-c
w kominach, ch odniach kominowych i wentylatorowych wykorzystywanych w energetyce
i wiele innych produktów. Z danych resortu gospodarki wynika, ze w ci gu ostatniej dekady
usuni to niespe na 1,5 mln ton wyrobów maj cych w swym sk adzie azbest.
Wed ug informacji zawartych w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 20092032” najwi cej azbestu znajduje si

na terytorium województwa mazowieckiego

i lubelskiego, a najmniej na obszarze województw opolskiego i lubuskiego.
Azbest mimo stwierdzonego dzia ania chorobotwórczego, g . kancerogennego nie
zosta do ko ca wycofany z u ycia ze wzgl du na swoje unikalne cechy. Obecnie stosowany
jest m.in. w USA w przemy le okr towym, a do niedawna równie programie budowania
wahad owców kosmicznych.

Wyroby zawieraj ce azbest klasyfikowane s z uwzgl dnieniem trzech kryteriów:
1. zawarto ci azbestu,
2. stosowaniu spoiwa,
3.

sto ci obj to ciowej wyrobu.
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Wyroby zawieraj ce azbest ujmowane s w dwie klasy:
• Klasa I –tzw. wyroby „mi kkie” - posiadaj g sto
i cechuj

si s ab

spoisto ci (niska zawarto

obj to ciow poni ej 1000 kg/m

substancji wi

cej). Zawarto

3

azbestu

oscyluje w szerokich granicach od 20 do 100%, który czony jest niewielk ilo ci lepiszcza.
Ze wzgl du na du
te cz sto s

podatno

na uszkodzenia mechaniczne (s abo zwi zane w ókna) wyroby

ród em znacznych emisji w ókien azbestowych do otoczenia, przez co powoduj

du e zagro enie dla zdrowia ludzkiego. Wyroby zaliczone do klasy I to g ównie wyroby
tekstylne: szczeliwa plecione, koce ga nicze, tektury uszczelkowe, m.in. w sprz cie AGD,
materia y i wyk adziny cierne.
• Klasa II –tzw. wyroby „twarde” – ich g sto

3

obj to ciowa przekracza1000 kg/m ,cechuj

si te du

spoisto ci oraz niewielk (poni ej 20%) zawarto ci azbestu. Wyroby te cechuje

du a trwa

, gdy silnie zwi zane ze sob w ókna azbestu nawet w wyniku uszkodzenia

mechanicznego emituj do otoczenia jedynie w niewielkim stopniu. Mimo du ej odporno ci
na zniszczenie stwarzaj zagro enie dla zdrowa ludzi i rodowiska, gdy zostan poddane
obróbce mechanicznej, tj. ci ciu, wierceniu i rozbijaniu.
Do wyrobów azbestowych klasy II zalicza si p yty azbestowo-cementowe faliste i typu
„karo”(u ywane powszechnie jako pokrycia dachowe), p yty p askie stosowane jako elewacje
budynków wielokondygnacyjnych oraz mniej powszechnie stosowane rury azbestowocementowe, z których wykonywano instalacje kanalizacyjne i wodoci gowe orazprzewody
kominowe i zsypowe.

Azbest

znalaz

zastosowanie

w

wielu

dziedzinach

przemys u

dzi ki

swoim

ciwo ciom. Na terenie Polski azbest stosowano g ównie w budownictwie. Szacuje si , e
85% wszystkich wyrobów zawieraj cych azbest stanowi y pokrycia dachowe i p yty
elewacyjne, tzw. eternit (p yty faliste i typu „karo”) (Rys. 1). Pozosta e wyroby zawieraj ce
azbest przedstawiono w Tab. 2.
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Tab. 2. Grupy najwa niejszych wyrobów zawieraj cych azbest

Ga

Przyk adowe zastosowanie azbestu

gospodarki

w produktach
Eternit, czyli p yty faliste azbestowo –
cementowe o zawarto ci 10-13% azbestu;
yty prasowane – p askie;
yty KARO- dachowe pokrycia lub elewacje;

Budownictwo

Rury azbestowo – cementowe
wysokoci nieniowe (krokidolit) i kanalizacyjne;
Kszta tki azbestowo – cementowe;
Elementy wielkowymiarowe (p yty azbestowo –
cementowe p askie), stosowane w
budownictwie ogólnym i przemys owym;
Kominy o du ej wysoko ci (dylatacje
wype nione sznurem azbestowym);
Ch odnie kominowe (p yty azbestowo –
cementowe);

Energetyka:

Ch odnie wentylatorowe (w obudowie
wewn trznej);
Rury odprowadzaj ce par itp
Termoizolacja i izolacja elektrycznych urz dze
grzewczych w elektrowozach;

Transport:

Termoizolacja silników pojazdów
mechanicznych;
Przepony stosowane w elektrolitycznej
Przemys chemiczny:

produkcji chloru.

Wszystkie wyroby zawieraj ce azbest pr dzej czy pó niej przy okazji remontów,
modernizacji b

po prostu zu ycia s usuwane i staj si odpadem niebezpiecznym. Odpady

zawieraj ce azbest powstaj wi c podczas wymiany p yt na dachach i elewacjach, przy
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usuwaniu azbestowo-cementowych kszta tek z kana ów wentylacyjnych i dymowych we
wszelkiego rodzaj budynkach, oraz podczas remontu lub modernizacji wymienników ciep a
itd.

Rys. 1. Najpopularniejsze w Polsce wyroby azbestowo – cementowe: p yty faliste oraz
romboidalne ( ród o: Fotografie w asne)
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4. Szkodliwo

azbestu dla zdrowia ludzkiego

Pierwsze informacje o szkodliwym oddzia ywaniu azbestu na ludzki organizm
pojawi y si w pierwszej dekadzie XX wieku a w 1910 roku zosta y potwierdzone przez
francuskie badania. W Polsce od 1997 roku zakazano wprowadzania, obrotu i produkcji
wyrobów zawieraj cych azbest, a sam azbest wpisano do wykazu niebezpiecznych substancji
chemicznych stanowi cego za cznik nr 2 do rozporz dzenia Ministra Zdrowia i Opieki
Spo ecznej z 21 sierpnia 1997r. w sprawie substancji chemicznych stwarzaj cych zagro enie
dla zdrowia lub ycia (Dz. U. Nr 105, poz 671). Figuruje on pod indeksem 650-013-00-6 jako
substancja o udowodnionym dzia aniu rakotwórczym, stanowi ca zagro enie zdrowia
w nast pstwie nara enia na d ugotrwa e oddzia ywanie na drogi oddechowe.

Niebezpiecze stwo dla zdrowia ludzi zwi zane jest z d ugotrwa

ekspozycj na py

azbestowy, który osiadaj c w p ucach powoduje ró ne schorzenia: pylic

azbestow

(azbestoz ), agodne zmiany op ucne, przewlek e zapalenie oskrzeli, mi dzyb oniaka op ucnej
i otrzewnej oraz raka p uc. Wielko

i g sto

ziaren decyduje bezpo rednio o szybko ci

osiadania py u zawieszonego w powietrzu oraz o trwa
wprowadzanej do p uc. Szkodliwo

ci aerozolu i o masie substancji

poszczególnych w ókien zale na jest od ich wielko ci:

ókna o wi kszych i najmniejszych rozmiarach nie s szczególnie szkodliwe,
gdy wi ksze (>7 m), osiadaj ce w górnych drogach oddechowych zostaj usuni te
przez rz ski (podczas kaszlu lub kichania), za te o bardzo ma ych rozmiarach s
„poch aniane” przez komórki uk adu odporno ciowego (makrofagi) i wykrztuszane.

Najgro niejsze s tzw. cz stki respirabilne, czyli w ókna o d ugo ci 1 do 10 m
i bardzo cienkie o
przenoszone s

rednicy do 0,1

w ókna cienkie o

m, które wbijaj

si

w p uca. Naj atwiej

rednicy poni ej 3 µm. Odk adaj

si

one

w ko cowych odcinkach dróg oddechowych, podczas, gdy w ókna grube, o rednicy
powy ej 5 µm, zatrzymuj si w górnej cz ci uk adu oddechowego. Skr cone w ókna
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chryzotylu o du ej rednicy maj tendencj do zatrzymywania si wy ej ni ig owate
ókna azbestów amfibolowych, z atwo ci przenikaj ce do obrze y p uc. Na rys.2
przedstawiono w ókna azbestu w eternicie widoczne pod mikroskopem optycznym.

Rys. 2. W ókna azbestu zawarte w eternicie: widok pod mikroskopem optycznym
w wietle przechodz cym

ókna azbestowe charakteryzuje du a odporno

biochemiczna, wi c nie ulegaj

w p ucach znacz cym zmianom, np. rozpuszczeniu. Na skutek wieloletniego oddzia ywania
na komórki wywo uj powstawanie nowotworów. Wed ug bada

epidemiologicznych na

powstawanie raka p uc maj wp yw wszystkie typy azbestu, jednak najgro niejszym jest
azbest niebieski (krokidolit) zawieraj cy oko o 16% w ókien respirabilnych. Ryzyko
zwi kszonego osiadania cz stek azbestu w p ucach zwi ksza si przy os abionej wydolno ci
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dróg oddechowych, np. w stanach chorobowych, na skutek palenia papierosów oraz w trakcie
oddychania suchym powietrzem, gdy niska wilgotno

sprzyja wysychaniu b on luzowych.

Do innych skutków ubocznych wywo anych d ugotrwa

ekspozycj

na azbest mo na

zaliczy zgrubienie ko cówek palców, czy odbarwienie skóry i b on luzowych, a tak e
powstawanie zmian nowotworowych w obr bie innych narz dów poza uk adem
oddechowym. Nale y mie

na uwadze,

e choroby wywo ane wdychaniem w ókien

azbestowych rozwijaj si po oko o 20-30 latach ekspozycji na azbest, s wi c szczególnie
gro ne dla dzieci i m odzie y dorastaj cej w rodowisku zanieczyszczonym azbestem.
Przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie badania nie dostarczy y dowodów
zwi kszonego ryzyka wyst powania nowotworów zwi zanych ze spo ywaniem pokarmów
i wody zanieczyszczonej azbestem. Tak wi c azbest jest nieszkodliwy, o ile jest on izolowany
od atmosfery. Azbest znajduj cy si w p ytach dachowych i elewacyjnych nie stanowi
zagro enia dopóki p yty s w dobrym stanie i nie dochodzi do uwalniania pojedynczych
ókien. Niebezpiecze stwo stwarzaj

stare wyroby azbestowe, gdy

po 20-30 latach

dochodzi do ich korozji oraz wyroby poddane obróbce, np. wierceniu, ci ciu, kruszeniu itp.
Tab.3. Przyczyny uwalniania w ókien z wyrobów azbestowych
PRZYCZYNA

CHARAKTERYSTYKA
Wyroby azbestowo-cementowe zwane „eternitem” (zawieraj ce od
9,5% - 12,5% czystego azbestu) ulegaj korozji przeci tnie po 30
latach u ytkowania. Po osi gni ciu wieku technologicznego z
wyrobów tych rozpoczyna si „samoistne” pylenie w ókien azbestu. W
niektórych przypadkach stan ten mo e wyst pi wcze niej lub pó niej.
Dodatkowym ród em emisji tych w ókien s wyroby z od amanymi

Korozja wyrobów
zawieraj cych azbest

cz ciami, b

ca kowicie pop kane. Kolejnym powodem

zwi kszenia emisji w ókien do powietrza atmosferycznego jest korozja
biologiczna, czyli obecno

glonów i mchów na powierzchni p yty
eternitowej.

Zabezpieczenie przed korozj poprzez pokrycie wyrobów lub
powierzchni zawieraj cych azbest szczeln pow ok z g boko
penetruj cych rodków wi

cych azbest, posiadaj cych odpowiedni
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PRZYCZYNA

CHARAKTERYSTYKA
aprobat techniczn .
Powodowane przez nieumiej tne u ytkowanie, nieprawid owy
demonta lub czynniki atmosferyczne (wiatr, grad):
Najwi kszym i najcz ciej spotykanym zagro eniem s tutaj wszelkie
prace zwi zane z wyrobami azbestowymi. Dlatego tak istotne
znaczenie ma w tym przypadku zasada obni ania emisji pylenia: przez

Uszkodzenia wyrobów
zawieraj cych azbest
amanie, kruszenie,
ci cie, szlifowanie itp.)

nawil anie wyrobu przed oraz w trakcie demonta u, zaniechanie w
miar mo liwo ci obróbki i destrukcji mechanicznej demontowanego
wyrobu, nie pos ugiwanie si narz dziami nap dzanymi elektrycznie
(np. pi y, wiertarki), wyzwalaj cymi znaczn emisj , ale narz dziami
cznymi - najlepiej wolnoobrotowymi o specjalnie wyprofilowanych
ostrzach, zaopatrzonych w odsysanie py u i przeznaczonych dla
obróbki wyrobów azbestowych. Podczas prac wymagana jest
staranno

i dok adno

wszelkich czynno ci, wykonywanie ich

wed ug z góry przygotowanego planu
Nieprawid owy transport – podobnie jak demonta przez
nieprzeszkolonych i nieuprawnionych pracowników – oraz wyrzucanie
odpadów azbestowych na tzw. „dzikie wysypiska” to niestety jeszcze
Nieprawid owe

cz ste przypadki stwarzaj ce powa ne zagro enie pylenia w ókien

obchodzenie si z
usuni tymi wyrobami
zawieraj cymi azbest
(odpadami azbestowymi):

azbestowych. Zdarzaj si te przyk ady powtórnego wykorzystania
usuni tych ju wyrobów azbestowych, które powinny trafi na
sk adowisko odpadów azbestowych.
Warto w tym miejscu zaznaczy , e od stycznia 2005 r. wymienione
powy ej praktyki podlegaj sankcjom karnym z mocy przepisów
Kodeksu Karnego i s zagro one oprócz grzywny, kar pozbawienia
wolno ci do lat 3.

Emisja z

Emisja w ókien azbestu nast puje w przypadku normalnej eksploatacji

eksploatowanych
wyrobów zawieraj cych

materia ów ciernych wykonanych przy u yciu tego minera u (np.
klocków hamulcowych).

azbest (np. wyk adziny
cierne w przemy le
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PRZYCZYNA

CHARAKTERYSTYKA

samochodowym)

Cech szczególn azbestu jest to, e w ókna gromadz si i pozostaj w tkance p ucnej
w ci gu ca ego ycia powoduj c po wielu, czasem kilkudziesi ciu, latach zmiany ró ne
zmiany chorobowe. Pojawianie si patologii b

cych nast pstwem ekspozycji na py azbestu

jest zale ne od rodzaju ekspozycji. W nara eniu na py azbestu wyró nia si ekspozycje:
zawodow (zwi zana z prac w warunkach nara enia na py azbestu);
parazawodow

(dotyczy mieszka ców terenów s siaduj cych z kopalniami

i zak adami przetwarzaj cymi azbest oraz rodzin pracowników tych zak adów);
rodowiskow (populacji generalnej), wi zan z wyst powaniem azbestu w powietrzu
atmosferycznym, wodzie pitnej i artyku ach spo ywczych

Ró ni si one w sposób istotny wielko ci st

w ókien, ich rozmiarami, d ugo ci

trwania nara enia, a co za tym idzie skutkami dla zdrowia i rozmiarem ryzyka wyst pienia
okre lonych nowotworów z

liwych.

Nara enie zawodowe na py azbestu mo e by przyczyn kilku schorze :
azbestozy (pylicy azbestowej) - jest to zw óknienie tkanki p ucnej, b
nieuleczaln

chorob

zawodow

wyst puj

ce

u osób nara onych na d ugotrwa e

nara enie na wysokie st enia py u azbestowego prowadz

do niewydolno ci

oddechowej;
agodnych zmian op ucnowych - wyst puj cych pod postaci zgrubie , blaszek lub
blizn b

cych skutkiem zw óknienia tkanki p ucnej;

rak p uca – najcz ciej wyst puj cy nowotwór z

liwy powodowany przez azbest;

rak oskrzela, mi dzyb oniaka op ucnej – rzadko wyst puj cy nowotwór z

liwy

spowodowany d ugotrwa ym nara eniem nawet na nie du e st enia w ókien azbestu;
przewlek e obturacyjne zapalenie oskrzeli.
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Najbardziej niebezpieczny pod wzgl dem zdrowotnym jest azbest niebieski
(krokidolit) zawieraj cy oko o 16 % w ókien respirabilnych. Zwi kszenie osiadania py ów
w p ucach zachodzi w stanach chorobowych dróg oddechowych, a tak e przy oddychaniu
suchym powietrzem, gdy niska wilgotno

sprzyja wysychaniu b on luzowych. Równie

palenie tytoniu zwi ksza niebezpiecze stwo zachorowania u osób nara onych na dzia anie
py ów azbestowych.

5. Uwarunkowania prawne u ytkowania i usuwania wyrobów
zawieraj cych azbest
Tematyka zwi zana z azbestem przedstawiana jest szeroko w prawodawstwie polskim
i europejskim. Oko o 50 aktów prawnych krajowych i kilkana cie dyrektyw Unii Europejskiej
odnosi si do problematyki azbestowej. Szerokie uj cie tej tematyki w ramach prawnych
zwi zane jest z du ym zagro eniem jakie niesie ze sob powszechne stosowanie wyrobów
zawieraj cych azbest.
Zgodnie z Ustaw Prawo Ochrony rodowiska jest uwa any za substancj stwarzaj
szczególne zagro enie dla

rodowiska, w zwi zku z czym jego wykorzystywanie,

przemieszczanie, eliminowanie i sk adowanie jest szczegó owo okre lone przez akty prawne
i podlega szczególnym rodkom ostro no ci.
Poni ej

omówiono

najwa niejsze

ustawy

i

rozporz dzenia

odnosz ce

si

do problematyki azbestowej. Pe ny wykaz krajowych i unijnych aktów prawnych w zakresie
azbestu i wyrobów zawieraj cych azbest zestawiono w Za . 1.
• Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawieraj cych
azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, z pó n. zm.)
ównym za

eniem Ustawy jest wyeliminowanie z powszechnego u ycia wyrobów

azbestowych i zawieraj cych azbest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W zwi zku z czym
zakazano wprowadzania ww. wyrobów na teren kraju, ich produkcji i obrotu. Wskazano
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jednoznaczny termin dopuszczonego u ytkowania azbestu i wyrobów zawieraj cych azbest w
istniej cych instalacjach lub urz dzeniach do dnia 31 grudnia 2032 r.
Ustawa równie

w szerokim uj ciu opisuje uprawnienia (g . opieki zdrowotnej)

przys uguj ce pracownikom pracuj cym podczas produkcji azbestu oraz obecnie przy ich
utylizacji, nak adaj c jednocze nie obowi zki na pracodawców w zakresie przeszkolenia i
zapewnienia bezpiecznych warunków pracy pracownikom.
Ustawa okre la tak e g ówne za

enia rozporz dze

reguluj cych bezpieczne

ytkowanie, usuwanie, transport i oznakowanie wyrobów zawieraj cych azbest.
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 Nr 0, poz. 21)
W ustawie okre lono zasady post powania z odpadami w sposób zgodny z zasad
zrównowa onego rozwoju, zapewniaj cy ochron

zdrowia i

ycia ludzi oraz ochron

rodowiska. Przedstawiono zasady dotycz ce powstawania odpadów, ich negatywnego
oddzia ywania na rodowisko oraz odzysku, utylizacji i magazynowania odpadów, w tym
odpadów niebezpiecznych, np. zawieraj cych azbest. Opisane obowi zki wytwórców
i posiadaczy odpadów niebezpiecznych jasno precyzuj sposób post powania z odpadami
azbestowymi. Unormowaniu prawnemu podlega ca okszta t spraw administracyjnych
odnosz cych si

do post powania z wyrobami azbestowymi i zawieraj cymi azbest,

tj. zbieranie, transport, unieszkodliwianie, w tym magazynowanie. Szczegó owej regulacji
w zakresie wymaga

technicznych i organizacyjnych podlegaj

równie

sk adowiska

odpadów zawieraj cych azbest.
• Rozporz dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 2 kwietnia
2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego u ytkowania i usuwania wyrobów
zawieraj cych azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010 r. Nr 162, poz. 1089)
W Rozporz dzeniu okre lono szczegó owo obowi zki spoczywaj ce na wykonawcach
prac w zakresie bezpiecznego u ytkowania i usuwania wyrobów zawieraj cych azbest,
bezpieczne

sposoby

wykonania

ww.

czynno ci

oraz

w

ciwe

przygotowanie

i przeprowadzenie transportu odpadów azbestowych i zawieraj cych azbest na wyznaczone w
tym celu sk adowisko odpadów. Rozporz dzenie precyzuje równie kwestie administracyjne
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zwi zane ze zg oszeniem planowanych prac usuwania azbestu przez w
nieruchomo ci i wykonawc robót w

ciciela

ciwym organom.

Rozporz dzenie nak ada obowi zek na w

cicieli, u ytkowników wieczystych oraz

zarz dców nieruchomo ci i ka dego miejsca, obiektu, instalacji przemys owej, czy urz dzenia
budowlanego zawieraj cego azbest przeprowadzania kontroli ich stanu. Cz stotliwo
kontroli okre la si

indywidualnie dla ka dego wyrobu na podstawie oceny stanu

i mo liwo ci bezpiecznego u ytkowania wyrobów zawieraj cych azbest przedstawionej
w Za czniku nr 1 do rozporz dzenia (w Programie – Za . 3).

• Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymaga
w zakresie wykorzystywania wyrobów zawieraj cych azbest oraz wykorzystywania
i oczyszczania instalacji lub urz dze , w których by y lub s wykorzystywane wyroby
zawieraj ce azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31)
W rozporz dzeniu okre lono zasady wykorzystywania wyrobów zawieraj cych azbest,
ywania i oczyszczania urz dze oraz instalacji, w których s aktualnie lub by y stosowane
wyroby zawieraj ce azbest. Nak ada równie na w

cicieli i zarz dców nieruchomo ci

obowi zek inwentaryzowania w wyznaczony sposób (Za cznik nr 2 do Rozporz dzenia)
wyrobów zawieraj cych azbest znajduj cych si

w ich posiadaniu i przekazania

opracowanych informacji na ten temat wójtowi gminy lub burmistrzowi miasta. Wyroby
zawieraj ce azbest, takie jak instalacje, urz dzenia, u ytkowane bez zabezpieczenia drogi
oraz wy czone z u ytkowania, pozostawione w ziemi rury azbestowo-cementowe podlegaj
konieczno ci oznakowania.
W

Rozporz dzeniu

jednoznacznie

wskazano,

e

ko cowym

ytkowania azbestu i wyrobów zawieraj cych azbest jest 31 grudnia 2032 r.
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terminem

6. Zasady bezpiecznego u ytkowania i usuwania wyrobów
zawieraj cych azbest
6.1.

Bezpieczne u ytkowanie

Podstawowym obowi zkiem w

ciciela oraz nast pnie firmy usuwaj cej i utylizuj cej

azbest jest bezpieczne post powanie z azbestem i materia ami zawieraj cymi azbest,
pocz wszy od ich eksploatacji poprzez ich usuwanie a po transport i sk adowanie. Mimo, i
w Polsce obowi zuj przepisy prawne, wymuszaj ce bezpieczne post powanie, to znajomo
prawa cz sto jest nik a. Cho cz sto istnieje zbyt wielka obawa przed azbestem, cz ciej
zdarza si , e zagro enie z jego strony nie jest traktowane powa nie; p yty azbestowocementowe u ytkowane i usuwane s w sposób niew

ciwy, co stwarza realne ryzyko emisji

ókien azbestu, równie tych respirabilnych.
Rozporz dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 2 kwietnia 2004
r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego u ytkowania i usuwania wyrobów
zawieraj cych azbest (Dz.U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z pó n. zm.) nak ada na w

cicieli,

ytkowników wieczystych lub zarz dców nieruchomo ci, obiektu, urz dzenia budowlanego,
instalacji

przemys owej

lub

innego

miejsca

zawieraj cego

azbest,

obowi zek

przeprowadzania kontroli stanu tych wyrobów oraz sporz dzenia oceny stanu i
mo liwo ci bezpiecznego u ytkowania wyrobów zawieraj cych azbest, zgodnie z
za cznikiem nr 1 do rozporz dzenia.
Obowi zki i post powanie w

cicieli przy u ytkowaniu terenów z wyrobami

zawieraj cymi azbest przedstawiono w punktach:
1) Kontrola stanu wyrobów zawieraj cych azbest przez w

ciciela nieruchomo ci

(art. 4 ust. 1 Rozporz dzenia w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego
ytkowania i usuwania wyrobów zawieraj cych azbest) - wykonanie oceny stopnia
pilno ci na podstawie za cznika nr 3 do rozporz dzenia w sprawie wymaga

w

zakresie wykorzystywania wyrobów zawieraj cych azbest oraz wykorzystywania i
oczyszczania instalacji lub urz dze , w których by y lub s wykorzystywane wyroby
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zawieraj ce azbest. Ocen stanu i mo liwo ci bezpiecznego u ytkowania wyrobów
zawieraj cych azbest przeprowadza si zgodnie z harmonogramem z poprzedniej
oceny stopnia pilno ci.
2) Coroczne sporz dzenie informacji dla wójta. burmistrza, prezydenta (osoby
fizyczne), dla marsza ka (osoby prawne)- (art. 10 ust. 3 rozporz dzenia w sprawie
wymaga

w zakresie wykorzystywania wyrobów zawieraj cych azbest oraz

wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urz dze , w których by y lub s
wykorzystywane wyroby zawieraj ce azbest)
3) Oznakowanie pomieszcze , w których znajduj
z

wyrobami

zawieraj cymi

azbest

si

urz dzenia lub instalacje

(rozporz dzenie

w sprawie

wymaga

w zakresie wykorzystywania wyrobów zawieraj cych azbest oraz wykorzystywania i
oczyszczania instalacji lub urz dze , w których by y lub s wykorzystywane wyroby
zawieraj ce azbest)
4) Zabezpieczenie przestrzeni, w której znajduj

si

wyroby zawieraj ce azbest,

pokrycie powierzchni zawieraj cych azbest szczeln pow ok (art. 5. rozporz dzenia
w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego u ytkowania i usuwania wyrobów
zawieraj cych azbest)
Wszystkie wyroby i opakowania zawieraj ce azbest powinny by
zgodnie

z za cznikiem

nr

2

do

Rozporz dzenia

Ministra

oznakowane

Gospodarki,

Pracy

i Polityki Spo ecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego
ytkowania i usuwania wyrobów zawieraj cych azbest (Dz.U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z
pó n. zm.). Wzór oznakowania przedstawiono na rys. 3.

Meritum Competence
ul. Syta 135, 02-987 Warszawa
NIP 5262737394
szkolenia@meritumnet.pl, azbest@meritumnet.pl, audyt@meritumnet.pl
www.szkolenia.meritumnet.pl
24

Rys. 3. Wzór oznakowania wyrobów, odpadów i opakowa zawieraj cych azbest a tak e
miejsc ich wyst powania

Wzór oznakowania drogi przedstawia rysunek nr. 4.

Rys. 4. Wzór oznakowania dróg utwardzonych odpadami zawieraj cymi azbest
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6.2.

Zasady bezpiecznego usuwania wyrobów zawieraj cych azbest oraz
obowi zki firm usuwaj cych wyroby zawieraj ce azbest
Usuwanie azbestu i materia ów zawieraj cych azbest trwa w Polsce ju

od kilku lat. Dotyczy to zarówno szeroko poj tych budynków jak i instalacji i budowli
przemys owych. Usuwa nale y wyroby, które podczas kontroli zosta y zakwalifikowane
do wymiany. Zdecydowana wi kszo

usuwanych materia ów zawieraj cych azbest to p yty

azbestowo-cementowe, dawniej powszechnie stosowane na pokrycia dachowe, elewacje,
w prefabrykowanych elementach ciennych i w wielu urz dzeniach technicznych, zw aszcza
w wymiennikach cieplnych – w ch odniach kominowych i wentylatorowych. Podstaw
bezpiecznego post powania z materia ami zawieraj cymi azbest jest eliminacja lub co
najmniej minimalizacja ryzyka emisji w ókien azbestu do otoczenia.
ciciel wyrobów zawieraj cych azbest zamierzaj cy usun

te wyroby, powinien

post powa zgodnie z harmonogramem przedstawionym na rys. 5.
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Rys. 5. Obowi zki w

ciciela przed rozpocz ciem prac zwi zanych z usuni ciem

azbestu (opracowanie: materia y w asne)
Przed przyst pieniem do prac wykonawca zobowi zany jest zg osi
powiatowemu

inspektorowi

nadzoru

budowlanego

oraz

w

ciwemu

inspektorowi pracy. W sk ad takiego zg oszenia powinny wchodzi :
Rodzaj i nazwa wyrobów;
Termin rozpocz cia i zako czenia prac;
Adres obiektu zawieraj cego azbest;
Kopi aktualnej oceny wyrobów zawieraj cych azbest;
Okre lenie liczby pracowników;
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ten fakt

okr gowemu

Obowi zanie wykonawcy prac do przed

enia nowego zg oszenia w przypadku

zmiany warunków prowadzenia robót.
Harmonogram post powania dla firmy usuwaj cej azbest przed podj ciem prac
polegaj cych na demonta u azbestu zaczyna si od przyj cia zlecenia (tzn. zawarcia umowy
na wykonanie prac usuwania azbestu). Nast pnie okre la si

stan

rodowiska przed

przyst pieniem do prac w celu opracowywania planu prac. Jednocze nie opracowywany jest
plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia „BIOZ”. Do zada

firmy, zgodnie z

rozporz dzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pa dziernika 2005 r. w sprawie zasad
bezpiecze stwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawieraj cych
azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego u ytkowania takich wyrobów, nale y
równie

przeszkolenie i skompletowanie rodków ochrony pracowników, przygotowanie

rejestru pracowników nara onych na dzia anie azbestu oraz organizacja zaplecza socjalnego i
bhp.
Przed rozpocz ciem demonta u p yt azbestowo – cementowych konieczne jest ich
zwil anie wod . Wyroby nale y usuwa w ca

ci, unikaj c ich amania i przy zachowaniu

pracy r cznej, odspajania materia ów trwale zwi zanych z pod

em przy stosowaniu

wy cznie narz dzi r cznych lub wolnoobrotowych, wyposa onych w miejscowe instalacje
odci gaj ce powietrze.
Nale y wykona odpowiednie zabezpieczenia obiektu, b

cego przedmiotem prac i

miejsc ich wykonywania, a tak e terenu wokó – przed emisj py u azbestu.
Teren

nale y

ogrodzi ,

zachowuj c

bezpieczn

odleg

od

traktów

komunikacyjnych dla pieszych, nie mniej ni 2 m przy zastosowaniu os on. Teren prac nale y
ogrodzi poprzez oznakowanie ta mami ostrzegawczymi ostrzegawczymi w kolorze bia oczerwonym i umieszczenie tablic ostrzegawczych z napisami „Uwaga! Zagro enie
azbestem!”, „Osobom nieupowa nionym wst p wzbroniony” lub „Uwaga! Zagro enie
azbestem- krokidolitem”.
Przy pracach elewacyjnych powinny by stosowane odpowiednie kurtyny zas aniaj ce
fasad obiektu, a do gruntu, a teren wokó obj ty kurtyn , powinien by wy
foli , dla atwego oczyszczania po ka dej zmianie roboczej.
Meritum Competence
ul. Syta 135, 02-987 Warszawa
NIP 5262737394
szkolenia@meritumnet.pl, azbest@meritumnet.pl, audyt@meritumnet.pl
www.szkolenia.meritumnet.pl
28

ony grub

Prace
w

sposób

zwi zane

z

usuwaniem

uniemo liwiaj cy

wyrobów

emisj

azbestu

zawieraj cych
do

azbest

rodowiska

prowadzi

oraz

si

powoduj cy

zminimalizowanie pylenia poprzez (§ 8 ust. 2.);
nawil anie wod

wyrobów zawieraj cych azbest przed ich usuwaniem lub

demonta em i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez ca y czas pracy;
demonta ca ych wyrobów (p yt, rur, kszta tek) bez jakiegokolwiek uszkadzania,
tam gdzie jest to technicznie mo liwe;
odspajanie materia ów trwale zwi zanych z pod

em przy stosowaniu wy cznie

narz dzi r cznych lub wolnoobrotowych, wyposa onych w miejscowe instalacje
odci gaj ce powietrze;
prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza w przypadku stwierdzenia
wyst powania

przekrocze

najwy szych dopuszczalnych st

py u azbestu

w rodowisku pracy, w miejscach prowadzonych prac, w tym równie z wyrobami
zawieraj cymi krokidolit;
codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobów i odpadów zawieraj cych
azbest oraz ich magazynowanie na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu.

Transport wyrobów i odpadów zawieraj cych azbest odbywa si przy zastosowaniu
przepisów o przewozie towarów niebezpiecznych. Transport wyrobów i odpadów
zawieraj cych azbest, dla których przepisy o transporcie towarów niebezpiecznych nie
ustalaj szczególnych warunków przewozowych, nale y wykona w sposób uniemo liwiaj cy
emisj azbestu do rodowiska, w szczególno ci przez (Zgodnie z.§ 10 ust. 3 Rozporz dzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie
sposobów i warunków bezpiecznego u ytkowania i usuwania wyrobów zawieraj cych azbest
(Dz.U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z pó n. zm)):
szczelne opakowanie w foli polietylenow o grubo ci nie mniejszej ni 0,2 mm
wyrobów i odpadów o g sto ci obj to ciowej równej lub wi kszej ni 1000 kg/m3;
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zestalenie przy u yciu cementu, a nast pnie po utwardzeniu szczelne opakowanie w
foli polietylenow o grubo ci nie mniejszej ni 0,2 mm odpadów zawieraj cych
azbest o g sto ci obj to ciowej mniejszej ni 1000 kg/m3;
szczelne

opakowanie

odpadów

pozostaj cych

w

kontakcie

z

azbestem

i zakwalifikowanych jako odpady o g sto ci obj to ciowej mniejszej ni 1000 kg/m3
w worki z

folii

polietylenowej

o

grubo ci nie mniejszej

ni

0,2 mm,

a nast pnie umieszczenie w opakowaniu zbiorczym z folii polietylenowej
i szczelne zamkni cie;
utrzymywanie w stanie wilgotnym odpadów zawieraj cych azbest w trakcie ich
przygotowywania do transportu;
oznakowanie opakowa zgodnie z za cznikiem nr 2 do rozporz dzenia;
magazynowanie przygotowanych do transportu opakowa w osobnych miejscach
zabezpieczonych przed dost pem osób niepowo anych.
rodek transportu powinien by oczyszczony z elementów umo liwiaj cych uszkodzenie
opakowa w trakcie transportu, a adunek odpadów zawieraj cych azbest powinien by tak
umocowany, aby w trakcie transportu nie by nara ony na wstrz sy, przewracanie lub
wypadni cie z pojazdu. Usuwane odpady zawieraj ce azbest powinny by sk adowane na
sk adowiskach odpadów niebezpiecznych lub na wydzielonych cz ciach sk adowisk
odpadów innych ni niebezpieczne i oboj tne (Zgodnie z.§ 10 ust. 6 Rozporz dzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie
sposobów i warunków bezpiecznego u ytkowania i usuwania wyrobów zawieraj cych azbest
(Dz.U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z pó n. zm)).
Niew

ciwie zabezpieczone usuwanie p yt azbestowo-cementowych np. z dachów, lub

elewacji stanowi cz sto wi ksze zagro enie uwalniania w ókien azbestowych do otoczenia,
ni

pozostawienie tych wyrobów gdy s

w dobrym stanie technicznym, b

ich

zabezpieczenie przez odpowiednie malowanie.
Poza wymaganiami opisanymi wcze niej, firma zajmuj ca si demonta em, transportem
i unieszkodliwianiem azbestu musi równie

spe nia

wymagania wynikaj ce z aktów
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prawnych dotycz cych oddzia ywania na

rodowisko, prawa ochrony

rodowiska oraz

odpadów (rys. 6).

Rys. 6. Obowi zki firm usuwaj cych azbest w zakresie gospodarowania odpadami

Firma mo e transportowa bez zezwolenia na transport odpadów jedynie wytworzone
przez siebie odpady (art. 51 ust. 2 pkt 4 w powi zaniu z art. 232 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach). W przypadku transportu odpadów niewytworzonych przez siebie, firma
serwisowa zobowi zana jest do uzyskania zezwolenia na transport odpadów u starosty
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ciwego ze wzgl du na miejsce siedziby lub zamieszkania transportuj cego odpady (art 28
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach). Zezwolenia na transport
obowi zuj maksymalnie do 36 miesi cy od dnia wej cia w ycie nowej ustawy o odpadach,
tj. do 23 stycznia 2016 roku (do tego czasu zezwolenia wydawane s na podstawie art. 28 ust.
1 i 2

Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach), do czasu utworzenia rejestru,

o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Za transportowanie odpadów niezgodnie z przepisami grozi kara aresztu lub grzywny (art. 24
ust. 1, art. 24 ust. 4, art. 174 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach).
Zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, posiadacz odpadów jest
obowi zany do prowadzenia na bie co ich ilo ciowej i jako ciowej ewidencji, zgodnie
z katalogiem odpadów zawartym w Rozporz dzeniu Ministra rodowiska z dnia 27 kwietnia
2001 r. w sprawie katalogu odpadów. Obowi zkiem jest prowadzenie ewidencji
przyjmowanych i przetwarzanych oraz zbieranych odpadów. Odpady podlegaj ewidencji
ilo ciowej i jako ciowej – rodzaj wyst puj cego tam azbestu, b

azbestów musi by

okre lony co do jego odmiany mineralnej i co do ilo ci tych odpadów (najcz ciej, przed
przyst pieniem do prac jest to szacunek ilo ciowy).
Firma

zobowi zana

jest

równie

do

przekazania

do uprawnionego odbiorcy, posiadaj cego odpowiedni

wytworzonych

decyzj

odpadów

w zakresie gospodarki

odpadami – zezwolenie na zbieranie odpadów lub/i zezwolenie na przetwarzanie
odpadów. Zlecenie gospodarowania podmiotowi, który nie uzyska wymaganych decyzji lub
wpisu do rejestru grozi kar aresztu lub grzywny (Art. 27 ust. 2, art. 175 ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach). Firma musi posiada

równie

kopie decyzji w zakresie

gospodarki odpadami podmiotów, którym przekazuje jakiekolwiek odpady – np. kopia
pozwolenia w zakresie gospodarki odpadami ka dego podmiotu, który znalaz

si

na posiadanych przez Firm serwisow kartach przekazania odpadów za dany rok musi by
dost pna w dokumentacji Firmy (art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach).
Ponadto, firma zajmuj ca si

demonta em eternitu musi spe nia

inne warunki,

wynikaj ce m.in. z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, ustawy
z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych oraz rozporz dzenia
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia. 14 pa dziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpiecze stwa i
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higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawieraj cych azbest oraz programu
szkolenia w zakresie bezpiecznego u ytkowania takich wyrobów.
Warto doda ,

e w wypadku demonta u wyrobów zawieraj cych azbest po ich

ca kowitym nawilgoceniu (nasi kni ciu wod ), emisja w ókien azbestu jest ma a. Wilgotne
odpady wyrobów azbestowo - cementowych natychmiast pakowane i odpowiednio oznaczane
mog by transportowane na odpowiednie sk adowisko. Dotyczy to, co nale y podkre li ,
wyrobów azbestowo-cementowych, w których zawarto

azbestu ma poziom od oko o 9-12%

w stosunku do cementu (w rurach od oko o 14 % i sporadycznie do oko o 16%) i gdzie azbest
jest zwi zany w matrycy cementowej. Takie, odpowiednio opakowane odpady w transporcie
nie traktuje si jako niebezpieczne. Tak stanowi przepisy ADR i takie jest stanowisko w tej
kwestii Ministerstwa Gospodarki. Jednak e w wypadku azbestu niezwi zanego trwale
w matrycy cementowej, w wyrobach o ci arze obj to ciowym mniejszym ni 1000 kg/m3,
konieczne jest przed przekazaniem odpadów zawieraj cych azbest ich odbiorcy (do transportu
i dalej na odpowiednie sk adowisko) trwa e zwi zanie azbestu. Trwa e, to znaczy zwi zanie
cementem w odpowiednie bloki betonowe lub uformowanie bloków (p yt) po zwi zaniu
azbestu polimerami, np. lepiszczem akrylowym. Powszechn

praktyk jest sk adowanie

odpadów zawieraj cych azbest opakowanych w foliowe worki na wydzielonych polach
odpowiednich sk adowisk.
W zale no ci od rodzaju (ci aru obj to ciowego) i oceny stanu technicznego takich
materia ów mo liwe jest ich pozostawienie bez adnych interwencji i wyznaczenie terminu
kolejnej inspekcji, zabezpieczenie ich powierzchni poprzez malowanie, lub konieczno

ich

usuni cia.
Lista firm z województwa

ódzkiego zajmuj cych si

tematyk

zwi zan

z azbestem, posiadaj cych m. in. odpowiednie uprawnienia do zdejmowania wyrobów
zawieraj cych azbest z dachów na zosta a przedstawiona w za . 5. Lista zosta a opracowana
na podstawie danych zawartych w Bazie Azbestowej.
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7. Gospodarowanie odpadami w postaci wyrobów zawieraj cych
azbest
Odpady zawieraj ce azbest klasyfikowane s jako odpady niebezpieczne, a poniewa nie
ma obecnie opracowanej metody utylizacji azbestu powinny by

one unieszkodliwiane

poprzez sk adowanie na sk adowiskach odpadów niebezpiecznych. W uzasadnionych
przypadkach – za zgod wojewody, wydanej w drodze decyzji administracyjnej – mog by
sk adowane na sk adowiskach odpadów oboj tnych oraz innych ni niebezpieczne i oboj tne,
je eli s

szczelnie zabezpieczone i nie ma ryzyka niekorzystnego oddzia ywania

na rodowisko. W adnym wypadku nie wolno miesza odpadów zawieraj cych azbest
z odpadami komunalnymi.
Mo liwe jest magazynowanie odpadów zawieraj cych azbest poza wyznaczonym
do tego celu sk adowiskiem, pod warunkiem, e s one zabezpieczone foli przed emisj
py ów i s

przechowywane w miejscu niedost pnym dla osób niepowo anych. Takie

magazynowanie mo e trwa nie d
transportu na w

ej ni 1 rok i ma na celu minimalizacj

kosztów

ciwe sk adowisko oraz kosztów procesu sk adowania do momentu zebrania

odpowiedniej ilo ci odpadów do transportu.
Wed ug Rozporz dzenia Ministra rodowiska z dnia 27 wrze nia 2001 r. w sprawie
katalogu odpadów (Dz. U. nr 112 poz. 1206) odpady zawieraj ce azbest wpisano na list
odpadów niebezpiecznych. Poni ej przedstawiono wykaz odpadów zawieraj cych azbest
z poszczególnych grup i podgrup odpadów niebezpiecznych wraz z kodem klasyfikacyjnym:

06 07 01 –

odpady azbestowe z elektrolizy

06 13 04 –

odpady z przetwarzania azbestu

10 11 81 –

odpady zawieraj ce azbest (z hutnictwa szk a)

10 13 09 –

odpady zawieraj ce azbest z produkcji elementów cementowoazbestowych

15 01 11 –

opakowania z metali zawieraj ce niebezpieczne, porowate
elementy wzmocnienia konstrukcyjnego w cznie z pustymi
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pojemnikami ci nieniowymi
16 01 11 –

ok adziny hamulcowe zawieraj ce azbest

16 02 12 –

zu yte urz dzenia zawieraj ce azbest

17 06 01 –

materia y izolacyjne zawieraj ce azbest

17 06 05 –

materia y konstrukcyjne zawieraj ce azbest.

Szczegó owe

zasady

Rozporz dzenie Ministra

sk adowania

odpadów

zawieraj cych

azbest

okre la

rodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sk adowisk

odpadów (Dz.U. 2013 nr 0, poz. 523). Odpady te mog pochodzi z budowy, remontu,
demonta u obiektów budowlanych, a tak e z infrastruktury drogowej. Nie mog zawiera
substancji niebezpiecznych innych ni azbest w postaci zwi zanej czynnikiem wi
ókna. Sk aduje si
osypywaniem si

cym

je w zag bieniach terenu posiadaj cych zabezpieczone przed

ciany boczne w opakowaniach, w których dostarczono je na sk adowisko.

Ka dorazow warstw odpadów zabezpiecza si warstw ziemi lub izolacj syntetyczn
uniemo liwiaj

emisj

py ów. Sk adowanie nale y zako czy

min. 2 metry poni ej

poziomu terenu i uzupe ni ziemi do równego poziomu z otoczeniem. Na tak powsta ych
sk adowiskach zabronione jest prowadzenie wykopów, wykonywanie instalacji naziemnych
i podziemnych, wznoszenie budynków oraz przeprowadzania jakichkolwiek czynno ci
mog cych doprowadzi do naruszenia struktury sk adowiska i emisji w ókien azbestowych.
Obecnie funkcjonuj ce na terenie Polski sk adowiska nie s

w stanie pomie ci

ca kowitej ilo ci wyrobów zawieraj cych azbest znajduj cej si na terenie kraju, w zwi zku
z czym niezb dne jest wybudowanie nowych kwater mog cych pomie ci utylizowane
odpady azbestowe.
Aktualnie na obszarze kraju funkcjonuje 31 sk adowisk przyjmuj cych odpady
azbestowe. Najbli ej gminy Pi tek spo ród czynnych sk adowisk jest usytuowane
Sk adowisko Odpadów Niebezpiecznych Bycz - Teodorowo, znajduj ce si

w

miejscowo ci Bycz w gminie Piotrków Kujawski, w województwie kujawsko – pomorskim
w odleg

ci 109 km od granic gminy. Nieco dalej, bo w odleg

ci 119 km usytuowane jest

sk adowisko Regionalny Zak ad Gospodarki Odpadami, Rachocin gm. Sierpc w
województwie mazowieckim.
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W odleg

ci 120 km od opisywanej gminy znajduje si

sk adowisko odpadów

niebezpiecznych, Konin, w województwie wielkopolskim.
Pe na charakterystyka ww. sk adowisk zosta a przedstawiona w tab. 4 – 6 (na podstawie Bazy
Azbestowej):
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Tab. 4: Regionalny Zak ad Gospodarki Odpadami, Rachocin, woj. mazowieckie
SK ADOWISKO

Odleg

Rachocin

119 km

Charakter sk adowiska

Ogólnodost pne

Nazwa

Regionalny Zak ad Gospodarki Odpadami, Rachocin

Ograniczenie terenowe

Z terenu Woj. Mazowieckiego, spoza województwa wg uzgodnienia

Województwo

MAZOWIECKIE

Gmina

Sierpc

Miejscowo

Rachocin

Adres

09-200 Sierpc, Rachocin

Telefon

24 275 06 49, 509 069 207
[m3]

Ca kowita pojemno

45 000

[m3]

Wolna pojemno

44 500

Kody przyjmowanych odpadów

170605
do 5 Mg - 600 z /Mg netto,

Ceny przyjmowanych odpadów

powy ej 5 Mg - 450 z /Mg netto
Godziny pracy

7:00 - 15:00 poniedzia ek - pi tek

Rok zamkni cia

2014

Plan rozbudowy

TAK

Planowana pojemno

45 000

Planowana data uruchomienia

po zape nieniu obecnej kwatery

ZARZ DCA
ciciel/Zarz dca/Inwestor
Adres w

Zak ad Gospodarki Mieszkaniowej w Sierpcu

ciciela

09-200 Sierpc, ul. Traugutta 33

Telefon stacjonarny

24 275 55 35

Telefon komórkowy

509 069 207

E-mail

zgm.sierpc@interia.pl

Strona www

skladowisko.sierpc.pl
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Tab. 5. Sk adowisko Odpadów Niebezpiecznych Bycz - Teodorowo
SK ADOWISKO

Odleg

109 km

Charakter sk adowiska

Ogólnodost pne

Nazwa

Sk adowisko Odpadów Niebezpiecznych Bycz - Teodorowo

Ograniczenie terenowe

brak ograniczenia

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Gmina

Piotrków Kujawski

Miejscowo

Bycz

Adres

Bycz - Teodorowo

Telefon

669 847 520, 603 51 58 54
[m3]

Ca kowita pojemno

150 000

[m3]

Wolna pojemno

148 000

Kody przyjmowanych

170601, 170605

odpadów
Ceny przyjmowanych

250 - 450 z /Mg

odpadów
Godziny pracy

8.00 -16.00

Rok zamkni cia

2032

Plan rozbudowy

TAK

Planowana pojemno

300 000

Planowana data uruchomienia

2018

ZARZ DCA
ciciel/Zarz dca/Inwestor
Adres w

ciciela

UTYLIZACJA ODPADÓW Zak . Instal.Sanit., in . W adys aw
Lewandowski
88-200 Radziejów, ul. Szybka 30

Telefon stacjonarny

-

Telefon komórkowy

603 51 58 54, 669 847 520

E-mail

torun@graffiti.pl

Strona www
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Tab. 6.Sk adowisko odpadów niebezpiecznych, Konin, woj. wielkopolskie
SK ADOWISKO

Odleg

Konin

120 km

Charakter sk adowiska

Ogólnodost pne

Nazwa

Sk adowisko odpadów niebezpiecznych, Konin

Ograniczenie terenowe

brak ograniczenia

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Gmina

Konin

Miejscowo

Konin

Adres

62-510 Konin, ul. Sula ska 11

Telefon

63 249 36 24
[m3]

Ca kowita pojemno

125 000

[m3]

Wolna pojemno

74 000

Kody przyjmowanych odpadów

170601, 170605

Ceny przyjmowanych odpadów

b.d.

Godziny pracy

8:00 - 16:00

Rok zamkni cia

b.d.

Plan rozbudowy

TAK

Planowana pojemno

b.d.

Planowana data uruchomienia

b.d.

ZARZ DCA
ciciel/Zarz dca/Inwestor
Adres w

Zak ad Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

ciciela

62-510 Konin, ul. Sula ska 11

Telefon stacjonarny

63 249 36 24

Telefon komórkowy

-

E-mail

sekretariat@utylizacja-konin.pl

Strona www

www.utylizacja-konin.pl
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8. Informacje o gminie
Gmina Pi tek
wschodni cz

to gmina wiejska, która le y w województwie ódzkim i zajmuje

powiatu czyckiego. Gmina graniczy:

od po udnia z gminami: G owno, Ozorków, Zgierz;
od pó nocy z gmin Krzy anów;
od wschodu z gmin Bielawy;
od zachodu z gmin : Góra w. Ma gorzaty;
od pó nocnego-wschodu z gmin Bedlno.

Od pó nocy obszar Gminy Pi tek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berli skiej, która
w kierunku po udniowym przechodzi w Równin

owicko-B

sk . Dalej na po udnie obszar

gminy obejmuje fragmenty p atów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi
i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami
ródl dowymi. Ca y obszar le y w obr bie moreny dennej zlodowace
st d w pod

rodkowopolskich,

u wyst puj gliny, piaski i wiry. Wykszta ci y si na nich niezbyt yzne gleby

brunatne i p owe. Po

enie gminy w centrum kraju, na przeci ciu dróg z

czycy do

owicza i ze Zgierza do Kutna, w pobli u wa nych szlaków komunikacyjnych o znaczeniu
europejskim – autostrady A1, która przebiega przez wschodnie tereny gminy, oraz jej walory
rodowiskowe czyni ten obszar atwo dost pnym dla inwestorów oraz rozwoju turystyki.
Powierzchnia gminy wynosi 133,47 km2 . Podzielona jest na 33 so ectwa. Na terenie gminy
wyró niono 42 wsie. Ludno

w gminie wynosi ogó em 6 288 osób. Na terenie gminy jest

1460 gospodarstw. 309 osób otrzymuje pomoc z opieki spo ecznej. Liczba osób bezrobotnych
w 2011 roku wynosi a 242 osoby (wg GUS).
Obszar

Gminy

Pi tek

to

tereny

typowo

rolnicze

o

glebach

w

klasach:

I, II, III A, IIIB, IV i V. Powierzchnia gminy w 64% u ytkowana jest w postaci gruntów
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ornych. Niespe na 8% obszaru gminy to tereny le ne. Najwi kszy kompleks le ny po
jest w po udniowej cz ci gminy, w okolicach Witowa. Siedziba Urz du Gminy po

ony

ona jest

w geometrycznym rodku Polski - (52°04’N,19°28’E) .

9. Informacje

o

ilo ci

i

stanie

wyrobów

zawieraj cych

azbestowych na terenie gminy Pi tek
W ca ej gminie zinwentaryzowano 2 957 806 kg wyrobów azbestowych, na które
sk adaj si :
yty azbestowo- cementowe dwóch rodzajów: p askie – tzw. karo (kod
wyrobu W01), faliste (kod W02) oraz
ytki PCV (kod W11.4) w ca

ci nale ce do Spó dzielni Mieszkaniowej

„Pi tek”.

Na 1 mieszka ca przypada 470,4 kg tych wyrobów, a na jeden kilometr kwadratowy
powierzchni gminy – 22 161 kg.
W tab. 7. i na rys. 7. zestawiono ilo ci oraz procentowy udzia azbestu w postaci
pokry dachowych w poszczególnych miejscowo ciach gminy. Podczas prowadzonych prac
inwentaryzacyjnych najwi cej wyrobów eternitowych znajdowa o si
Janowice – 280 819 kg, (co stanowi 9,49% ca

ci), natomiast najmniej w miejscowo ci

ynów – 220 kg (0,01%).
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w miejscowo ci

Tab. 7. Sumaryczne zestawienie masy eternitu * w poszczególnych miejscowo ciach
gminy Pi tek oraz procentowego ich udzia u w sumie azbestu na jej obszarze
Miejscowo

Masa [kg]

Udzia [%]

93 522
54 417
22 044
135 487
25 883
39 138
57 398
123 673
86 570
24 189
70 532
63 041
280 819
2 970
62 810
131 472
138 831
38 192
52 085
53 856
80 850
45 892
220
67 980
21 846
47 740
82 093
7 205
57 689
53 449
224 004
132 143

3,16
1,84
0,75
4,58
0,88
1,32
1,94
4,18
2,93
0,82
2,38
2,13
9,49
0,10
2,12
4,44
4,69
1,29
1,76
1,82
2,73
1,55
0,01
2,30
0,74
1,61
2,78
0,24
1,95
1,81
7,57
4,47

Balków
Bielice
onie
Boguszyce
Borowiec
Broników
Czerników
Go lub
Go lub-Osada
Górki ubnickie
Górki P awskie
Janków
Janowice
Janówek
Jasionna
Konarzew
Krzyszkowice
Le ajna
ka
ubnica
Mchowice
Micha ówka
ynów
Mys ówka
Or dki
Orenice
awice
awice-Parcele
Pi tek
Piekary
Pokrzywnica
Rogaszyn
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Stare Piaski
Su kowice Drugie
Su kowice Pierwsze
Sypin
ladków Podle ny
ladków Rozlaz y
Witów
ostowice
ostowice-Parcele
abokrzeki

71 731
56 705
53 944
33 792
74 855
138 325
76 065
25 542
7 942
40 865

2,43
1,92
1,82
1,14
2,53
4,68
2,57
0,86
0,27
1,38
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Rys. 7. Masa wyrobów zawieraj cych azbest w Gminie Pi tek
w podziale na poszczególne miejscowo ci. Procentowy udzia azbestu w sumarycznej
ilo ci azbestu na terenie gminy
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Rys.

8.

obrazuje

udzia

poszczególnych

rodzajów

wyrobów

w

ca ym

zinwentaryzowanym azbe cie. Ilo ciowo zdecydowanie przewa a eternit falisty (2 926 165
kg co stanowi 98,93% ca

ci wyrobów), który by

znacznie cz ciej stosowany

w budownictwie ni p aski, g ównie z powodu jego wi kszej dost pno ci. Dodatkowym
czynnikiem ograniczaj cym ilo
sob konieczno

wyrobu W01 jest jego mniejsza trwa

, która poci ga za

jego szybszej (ni w przypadku wyrobu W02) wymiany. Masa eternitu

askiego obecnego na terenie Gminy Pi tek wynosi 31 141 kg, co stanowi 1,05% ca

ci

wyrobów. Natomiast rury i z cza azbestowo – cementowe do unieszkodliwienia stanowi
0,02% i ich masa wynosi 500 kg

Rys. 8. Procentowy udzia poszczególnych rodzajów eternitu w zinwentaryzowanym
materiale; W01 – p yty p askie, W02 – p yty faliste, W03.1. – rury i z cza azbestowo –
cementowe do unieszkodliwienia
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Rys. 9. Budynek pokryty azbestem falistym ( ród o: Fotografia w asna)
Zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia
2 kwietnia 2004 w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego u ytkowania i usuwania
wyrobów zawieraj cych azbest (Dz.U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z pó n. zm) wyró niamy trzy
stopnie pilno ci usuwania wyrobów zawieraj cych azbest:
Stopie I dotyczy pokry , które wymagaj niezw ocznej naprawy lub wymiany,
widoczne s p kni cia oraz ubytki w pokryciu.
Stopie

II oznacza wyst powanie

drobnych ubytków w pokryciu, bez

widocznych p kni . Nale y dokona w ci gu roku ponownej oceny pokrycia.
Stopie III przyznawany jest pokryciom w dobrym stanie, bez ubytków i p kni ;
ponown kontrol stanu pokrycia nale y przeprowadzi w przeci gu 5 lat.
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W

Gminie

Pi tek

dominuj

pokrycia

dachowe o

drugim

stopniu

pilno ci.

Na opracowywanym terenie znajduje si 1 762 013 kg pokry azbestowych o stopniu II,
co stanowi prawie 60%

cznej ilo ci azbestu. Udzia pokry dachowych o trzecim stopniu

pilno ci przekracza 32% i wynosi 953 210 kg, za eternitu o pierwszym stopniu pilno ci s
ponad 8% osi gaj c mas 242 583 kg. Rys. 10. przedstawia udzia wyrobów azbestowych
o ro nych stopniach pilno ci usuni cia w ich cznej ilo ci.

Rys. 10. Ilo

Najwi cej pokry

eternitu ze wzgl du na stopie pilno ci jego usuni cia

azbestowych o I stopniu pilno ci zinwentaryzowano w

miejscowo ci ladków Rozlaz y (27 236 kg). Wyroby o II stopniu pilno ci przewa aj w
miejscowo ci Janowice (259 655 kg), natomiast najwi cej azbestu o III stopniu pilno ci
znajduje si w miejscowo ci Rogaszyn (117 579 kg).
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Ze wzgl du na przeznaczenie budynków, na których wyst puj pokrycia dachowe
wykonane z eternitu, wyró nia si zabudowania:
mieszkalne (bm)
gospodarcze (bg)
przemys owe (bp)
budynki u yteczno ci publicznej (bup)
budynki mieszkalno – gospodarcze (bmg)
inne (i)
azbest zmagazynowany na terenie dzia ek (az)

W Gminie Pi tek najwi kszy udzia w ród budynków pokrytych p ytami eternitowymi
maj

budynki gospodarcze, które stanowi ponad 76% (2 257 959 kg). Na budynkach

mieszkalnych znajduje si znacznie mniej eternitu – ponad 11% ca

ci, natomiast na

budynkach przemys owych ponad 10%. Azbestu zmagazynowanego na dzia kach
zinwentaryzowano 51 282 kg (1,73%).

Rys. 11. Procentowy udzia eternitu ze wzgl du na rodzaj zabudowa .
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W tab. 8. zestawiono ilo

wyrobów zawieraj cych azbest w stosunku do stopnia

pilno ci do usuni cia oraz w asno ci – osoby prywatne i fizyczne. W Gminie Pi tek g ównym
cicielem wyrobów azbestowych s osoby fizyczne, które stanowi ponad 88% ca

ci.

(Rys. 12). Wyroby w wi kszo ci zosta y ocenione na drugi stopie pilno ci.
Tab. 8. Ilo

zinwentaryzowanych wyrobów zawieraj cych azbest w podziale na osoby
fizyczne oraz prawne z uwzgl dnieniem stopni pilno ci (Mg)
Stopie pilno ci

1

2

3

Razem

osoby prawne

0,770

332,673

0,500

333,943

osoby fizyczne

241,813

1 429,340

952,710

2 623,863

Razem

242,583

1 762,013

953,210

2 957,806

Razem bez W11.4

242,583

1 762,013

952,710

2 957,306

Rys. 12. Procentowy udzia posiadaczy wyrobów azbestowych na terenie Gminy Pi tek.
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W tab. 9. zestawiono ilo

wyrobów azbestowych z uwzgl dnieniem stopni pilno ci

wy cznie u osób prawnych. ,,JST” oznacza budynki nale ce do Jednostki Samorz du
Terytorialnego. Do ,,innych” zakwalifikowano budynki nale ce do pozosta ych osób
prawnych, takich jak np. prywatnych w

Tab. 9. Ilo

cicieli sklepów i firm.

wyrobów azbestowych zinwentaryzowanych u osób prawnych z
podzia em na stopnie pilno ci (Mg),

Stopie pilno ci

1

2

3

Razem

JST

0

3,069

0

3,069

PKP

0

0

0

0

MON

0

0

0

0

inne

0,77

329,604

0,5

330,874

Razem

0,77

332,673

0,5

333,943

Razem bez W11.4

0,77

332,673

0

333,443

W tab. 10 porównano ilo

azbestu zmagazynowanego i w postaci pokry dachowych.
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Tab. 10. Ilo

zinwentaryzowanych wyrobów zawieraj cych azbest podana w Mg w
podziale na rodzaj wyrobu

Nazwa wyrobu

osoby

Osoby

fizyczne

prawne *

50,512

JST

Razem

0,77

0

51,282

2 573,351

329,604

3,069

2 906,024

0

0,500

0

0,500

Razem

2 623,863

330,874

3,069

2 957,806

Razem bez W11.4

2 623,863

330,374

3,069

2 957,306

Azbest zmagazynowany
Azbest w postaci pokry
dachowych
ytki PCV

*wy czaj c wyroby nale ce do Gminy Pi tek
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10.Harmonogram usuwania azbestu
Na mocy polskiego prawa wykorzystywanie azbestu lub wyrobów zawieraj cych azbest
zosta o dopuszczone w u ytkowanych instalacjach lub urz dzeniach nie d
31grudnia 2032 r. Zgodnie z za

ej ni do dnia

eniami Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata

2009-2032 proces usuwania wyrobów zawieraj cych azbest powinien by

zako czony

do 2032 roku.

Harmonogram realizacji Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Pi tek podzielono na 2
etapy, tj.:
o I etap: lata 2016-2022,
o II etap: lata 2023-2032.

Tab. 11. Harmonogram realizacji Programu Usuwania Azbestu z terenu Gminy Pi tek

L.p.

Etap I

Etap II

2016-2022

2023-2032

Zadanie

Jednostka
odpowiedzialna

aktualizacja danych
zawartych w Bazie
Azbestowej

Na bie co, zgodnie z informacjami
przekazywanymi przez w cicieli
nieruchomo ci, na których znajduj si
wyroby azbestowe

Gmina na podstawie
danych od w cicieli
nieruchomo ci

2

Akcje informacyjnoedukacyjne w ród
mieszka ców

Na bie co, co 2 lata nale y przeprowadzi
kampani edukacyjn w postaci
ulotek/plakatów/spotka z mieszka cami itd.

Gmina

3

Zapewnienie rodków
finansowych na realizacj
Programu

Na bie co, na ka dy rok nale y zapewni
odpowiedni kwot w bud ecie gminy

Gmina

4

Bezpieczne usuwanie
zinwentaryzowanych
wyrobów azbestowych

1

Na bie co, do roku 2032 gmina powinna co Gmina, w ciciele
roku ubiega si o dofinansowanie usuwania nieruchomo ci (osoby
azbestu ze rodków WFO iGW (zgodnie z
prawne oraz

Meritum Competence
ul. Syta 135, 02-987 Warszawa
NIP 5262737394
szkolenia@meritumnet.pl, azbest@meritumnet.pl, audyt@meritumnet.pl
www.szkolenia.meritumnet.pl
52

L.p.

Zadanie

Etap I

Etap II

deklaracjami mieszka ców na dany rok)

Jednostka
odpowiedzialna
fizyczne)
WFO iGW,

Zak ada si na tym
Zak ada si na tym
etapie usuni cie ok. etapie usuni cie ok.
40%
60%
zinwentaryzowanych zinwentaryzowanych
w roku 2013 wyrobów w roku 2013 wyrobów

5

Bezpieczne usuni cie
zinwentaryzowanego
azbestu magazynowanego

x

Gmina, WFO iGW,
ciciele
nieruchomo ci (osoby
prawne oraz
fizyczne)

6

Bezpieczne usuni cie rur
azbestowo-cementowych

x

Gmina, WFO iGW

7

Monitorowanie usuwania azbestu powinno
odbywa si raz na 2 lata w postaci
opracowania przez gmin oceny wska ników
realizacji Programu (wska niki s opisane w
rozdziale 12 Programu) w postaci
Monitorowanie procesu
tabelarycznej (wzór raportu z monitoringu
usuwania wyrobów
programu znajduje si w za . 7. Programu)
azbestowych
Raport z monitoringu Programu za dany
okres 2 letni realizacji Programu powinien
zosta przekazany Wójtowi Gminy w
terminie do dnia 31 marca roku nast puj cego
po ww. okresie

8

Aktualizacja Programu

Raz na 4 lata (aktualizacje powinny nast pi
na pocz tku roku: 2018, 2022, 2026, 2030)
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Gmina

Gmina

Tab. 12. Ilo ciowy harmonogram usuwania azbestu (kg) *

L.p.

1

2

Etap I

Etap II

2016-2022

2023-2032

40%

60%

1 182 922,4

1 774 383,6

131 435,82

177 438,36

Etap

Ilo

Ilo

wyrobów azbestowych do usuni cia
z terenu Gminy w podziale na Etap

wyrobów azbestowych do usuni cia
z terenu Gminy w podziale na rok

* W harmonogramie nie uwzgl dniono masy p yt PCV, poniewa nale

one do nietypowego

wyrobu i znajduj si wewn trz budynku. Koszt demonta u, transportu i utylizacji p yt
powinien zosta ustalony indywidualnie.
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11.Szacunkowy koszt usuni cia wyrobów zawieraj cych azbest
W celu oszacowania kosztów usuni cia azbestu z terenu Gminy Pi tek wykonano
rozeznanie w ród firm zajmuj cych si demonta em, transportem i utylizacj azbestu.
Ceny podane przez firmy za usuwanie eternitu znacznie si

od siebie ró ni ,

w zwi zku z czym obliczono redni koszt demonta u, transportu i utylizacji azbestu. Nale y
mie

jednocze nie na uwadze,

e je li Gmina Pi tek b dzie prowadzi a post powanie

w sprawie wy onienia wykonawcy do wykonania ww. zada na dany rok, kwoty podawane
przez Wykonawców mog znacznie si ró ni od siebie oraz nale y za
mniejsze ni za

, e b

ono w niniejszej kalkulacji.

W wyniku rozeznania cenowego ustalono nast puj ce ceny:
Tab. 13. Ceny demonta u, transportu i utylizacji azbestu
Koszt demonta u:
1 m2 azbestu – ok. 6,8 z
1 Mg azbestu – ok. 621 z ; 1 kg azbestu – ok. 0,62 z
Koszt transportu i utylizacji azbestu (np. dla azbestu magazynowanego):
1 m2 azbestu - ok. 6,8 z
1 Mg azbestu - ok. 621 z ; 1 kg azbestu – ok. 0,62 z
czny koszt demonta u, transportu i utylizacji azbestu wynosi:
1 m2 azbestu - ok. 12 z
1 Mg azbestu - ok. 1078 z ; 1 kg azbestu – ok. 1,08 z
Kalkulacja zosta a sporz dzona w oparciu o za

enie, e 1 m2 p yty azbestowej wa y 11 kg.

Analizuj c tab. 13 nale y mie na uwadze, e ka da z 3 wymienionych w niej us ug
(demonta ; demonta , transport i utylizacja; transport i utylizacja) by y wyceniane osobno,
st d te suma kosztu np. demonta u azbestu oraz transportu i utylizacji nie pokrywa si
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z cznym kosztem demonta u, transportu i utylizacji azbestu podanym w tab. 13 (zwi zane
jest

to

równie

z

pewnymi

mechanizmami

funkcjonowania

firm

dzia aj cych

w zakresie demonta u, transportu i utylizacji azbestu, gdzie koszty jednostkowe danego
zamówienia malej je eli zamawiaj cy wykupuje kilka us ug – np. zarówno demonta jak
i transport oraz utylizacj w ramach jednego zamówienia).
Ceny przyj cia odpadów na sk adowisko s bardzo ró ne nawet dla tego samego
sk adowiska i cz sto zale

od indywidualnych ustale

pomi dzy zarz dzaj cym

sk adowiskiem, a przedstawicielem firmy przekazuj cej odpady azbestowe do sk adowania.
Najbli sze sk adowisko oddalone jest od Gminy o ok. 109 km, cena przyj cia odpadów
zawieraj cych azbest wynosi 250 – 450 z /Mg. Kolejne sk adowisko oddalone ok. 119 km od
gminy, ceny przyj cia odpadów azbestowych przedstawiaj si nast puj co: do 5 Mg - 600
/Mg netto, powy ej 5 Mg - 450 z /Mg netto

Do wyliczenia kosztów usuni cia azbestu z terenu gminy pos

y równie dane

zebrane w trakcie inwentaryzacji:
Tab.14. Ilo

azbestu zmagazynowanego oraz w postaci pokry dachowych
na terenie Gminy Pi tek
Azbest magazynowany: 51 282 kg
Azbest w postaci pokry dachowych: 2 906 024 kg
ytki PCV W11.4: 500 kg
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Koszty przedstawiaj si nast puj co:
Koszt transportu i utylizacji azbestu magazynowanego wynosi:
Etap I:
0,62 * 20 512,8 = 12 717,94 z
Razem: 12 717,94 z

Etap II:
0,62 * 30 769,2 = 19 076,90 z
Razem: 19 076,90 z

Tab. 15. Koszt transportu i utylizacji azbestu zmagazynowanego
na terenie Gminy Pi tek (z )

Razem

Etap I

Etap II

Razem

12 717,94

19 076,90

31 794,84
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Koszt demonta u, transportu i utylizacji azbestu znajduj cego si na
dachach w gminie wynosi:
Etap I:
JST: 1,08 * 1 227,6 = 1 325,81 z
Pozosta e: 1,08 * 1 161 182 = 1 254 076,56 z
Razem: 1 255 402,37 z

Etap II:
JST: 1,08 * 1 841,4 = 1 988,71 z
Pozosta e:1,08 * 1 741 773 = 1 881 114,84 z
Razem: 1 883 103,55 z

Tab. 16. Koszt demonta u, transportu i utylizacji azbestu na dachach
w Gminie Pi tek (z )

Razem
Tab. 17.

Etap I

Etap II

Razem

1 255 402,37

1 883 103,55

3 138 505,92

czny koszt usuni cia azbestu z terenu Gminy Pi tek (z )

Razem

Etap I

Etap II

Razem

1 268 120,30

1 902 180,46

3 170 300,76

Koszty usuni cia azbestu s jednak jedn sk adow ca kowitych kosztów realizacji
Programu, na który równie

sk adaj

si

oraz aktualizacji PUA. Do wyliczenia kosztu za

m. in. koszty kampanii edukacyjnych
enia nowych dachów wykorzystano redni

koszt monta u i pokrycia nowego dachu z blachodachówki w wysoko ci 65 PLN brutto/1 m2
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powierzchni dachu. Kwota jednostkowa za

enia nowego dachu zosta a oszacowana

na podstawie przeprowadzonej analizy rynku. Ponad to, ze wzgl du na stan techniczny
budynków oraz ich wiek, za

ono, e 80% dachów zostanie pokryta nowym materia em.

Na pozosta e 20% nieruchomo ci nie zostanie za

ony nowy dach.

Ca kowity koszt realizacji Programu wygl daj nast puj co:

Tab.18. Ca kowity koszt realizacji Programu Usuwania Azbestu
na terenie Gminy Pi tek (z )

Koszty

Etap I

Etap II

Razem

Koszt usuni cia azbestu

1 268 120,30

1 902 180,46

3 170 300,76

Koszt za enia nowych
dachów*

5 495 027,20

8 242 540,80

13 737 568,00

Koszt kampanii
edukacyjnych

18 000,00

20 000,00

38 000,00

koszt aktualizacji PUA

8 000,00

8 000,00

16 000,00

Razem

6 789 147,50

10 172 721,26

16 961 868,76

* Koszt obliczony na podstawie za

enia,

e 80% dachów zostanie pokryta innym

materia em, a na 20% nieruchomo ci nie zostanie za

ony nowy dach z uwagi na z y stan

budynków
** Koszt kampanii edukacyjnych zosta oszacowany na 2000 PLN brutto za ka dy rok
*** Aktualizacja programu powinna by wykonywana raz na 4 lata ( kolejno w 2018, 2022,
2026 oraz 2030 roku ), koszt 1 aktualizacji wynosi 4000 PLN brutto.
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Tab. 19. ród a finansowania Programu Usuwania Azbestu na terenie Gminy Pi tek
ród a finansowania Programu

Etap I

Etap II

Razem

Bud et Gminy

32 068,36

37 102,54

69 170,90

WFO iGW

1 014 496,24

1 521 744,36

2 536 240,61

rodki w cicieli wyrobów
azbestowych

5 742 582,90

8 613 874,35

14 356 457,25

Razem

6 789 147,50

10 172 721,26

16 961 868,76

rodki do zarezerwowania w
bud ecie Gminy na rok

Etap I

Etap II

Bud et Gminy

3 563,15

3 710,25

Do ca kowitego kosztu realizacji Programu Usuwania Azbestu na terenie Gminy
Pi tek nale y doda koszt demonta u, transportu oraz utylizacji azbestu w postaci p yt
PCV (W11.4). Jest to nietypowy wyrób, znajduj cy si wewn trz budynku, dlatego
kwestie finansowe powinny by ustalone indywidualnie z firm zajmuj

si wyrobami

azbestowymi.

ród ami finansowania Programu s :
1. Bud et Gminy, który pokrywa:
20% kosztów usuni cia azbestu z budynków gminy,
koszt aktualizacji PUA
koszt kampanii edukacyjnych
koszt za

enia nowych dachów na budynki nale ce do gminy

2. Wojewódzki

Fundusz

Ochrony

rodowiska

i

Gospodarki

Wodnej

(WFO iGW), który pokrywa 80% ca kowitych kosztów usuwania azbestu,
których w

cicielami s gmina, osoby prywatne oraz fizyczne.
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3.

rodki w

cicieli wyrobów azbestowych

z wy czeniem

budynków

nale cych do gminy, pokrywaj ce 20% kosztów usuni cia azbestu
z budynków oraz koszt za

enia nowych dachów.
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12.Monitoring realizacji Programu na podstawie wska ników
Wska niki realizacji Programu stanowi instrument, za pomoc którego gmina mo e
w sposób jednoznaczny oceni

czy wdra anie Programu odbywa si

w stopniu

wystarczaj cym oraz czy zasady (cele oraz dzia ania) postawione w Programie spe niaj
swoj rol (czy mo e istnieje potrzeba ich zmian oraz co jest z tym zwi zane aktualizacja
Programu).
Nale y podkre li , e wska niki powinny by proste do wyliczenia na podstawie
dost pnych danych, dzi ki czemu ich wyliczenie nie zajmuje du o czasu, jak równie metoda
ich liczenia nie pozostawia adnego pola do interpretacji. Na podstawie kilku prostych
wska ników

gmina

jest

w

stanie

monitorowa

realizacj

Programu

zgodnie

z harmonogramem realizacji Programu zawartym w rozdziale 10.
Bardzo wa ne jest aby na podstawie wyliczenia wska ników mo na by o dokona
jednoznacznej oceny realizacji Programu. Nale y pami ta , e tylko odniesienie wska ników
do konkretnych danych mo e da efekt w postaci ich rzetelnej oceny co b dzie stanowi o
rzetelny monitoring realizacji Programu. W wielu przypadkach niestety trudno jest okre li
proste, jednoznaczne wska niki, które b dzie mo na odnie

do konkretnych danych.

W zwi zku z powy szym wska niki realizacji niniejszego Programu zosta y podzielone na 2
rodzaje – wska niki monitoringu bezpo rednie oraz wska niki monitoringu po rednie (czyli
takie, których wyliczenie nie daje bezpo redniej oceny i nale y je interpretowa ):
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Wska niki monitoringu bezpo rednie:
1. Wska niki efektywno ci realizacji Programu:
a) Ilo
nale y d

unieszkodliwionych odpadów zawieraj cych azbest - Mg/rok –

do osi gniecia liczby przynajmniej równej podanej w harmonogramie usuwania

azbestu lub wy szej
b) Stopie

wykorzystania

rodków finansowych zaplanowanych na realizacj

Programu w danym roku - %
- nale y d

do osi gni cia warto ci pomi dzy 90-100%,

Wska niki monitoringu po rednie:
2. Wska niki wiadomo ci ekologicznej mieszka ców:
a) Liczba wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu z

onych do gminy przez

mieszka ców/rok,
b) Liczba przypadków nielegalnego demonta u wyrobów zawieraj cych azbest/rok,
c) Liczba inicjatyw spo eczno ci lokalnej w zakresie problematyki azbestowej/rok,
d) Liczba interwencji podejmowanych przez gmin /rok.
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13.Finansowanie demonta u, transportu i unieszkodliwiania
wyrobów zawieraj cych azbest
Z uwagi na ograniczony bud et w asny oraz du

kwot niezb dn na usuni cie

azbestu z terenu gminy do roku 2032 istotne jest aby Gmina Pi tek pozyskiwa a równie
rodki na usuwanie wyrobów zawieraj cych azbest ze róde zewn trznych. Obecnie istnieje
kilka mo liwych dróg pozyskania takich rodków.
ówne ród a pozyskania ww. rodków zewn trznych zosta y przedstawione
poni ej:
a) organizowane przez Bank Ochrony rodowiska (BO )
Oddzia y BO wspó pracuj z WFO iGW w zakresie udzielania preferencyjnych kredytów
inwestycji zwi zanych z usuwaniem i utylizacj wyrobów zawieraj cych azbest.

b) Organizowane przez Banki wspó pracuj ce z WFO iGW w

odzi cz ciowe sp aty

kredytów bankowych branych na usuni cie azbestu dla osób fizycznych
Zadanie realizowane przez WFO iGW w
dotycz cego przedsi wzi

odzi w ramach Programu priorytetowego

w zakresie ochrony ziemi dla osób fizycznych – dotacje na

cz ciowe sp aty kapita u kredytów bankowych przeznaczonych na realizacj

zada

zwi zanych z usuwaniem wyrobów zawieraj cych azbest.

(Wzór wniosku o dotacj w ramach tego programu znajduje si w za . 4)

Lista banków wspó pracuj cych w WFO iGW w odzi w zakresie ww. programu znajduje
si w za . 6.
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c) Organizowane przez WFO iGW w

odzi dofinansowanie zada

z zakresu

usuwania wyrobów zawieraj cych azbest na terenie województwa

ódzkiego

realizowanych

jednostki

przez

jednostki

samorz du

terytorialnego

i

ich

organizacyjne oraz pa stwowe jednostki bud etowe
Dotacja w wysoko ci do 99% ca kowitego kosztu zadania dla JST.

Dofinansowanie obejmuje koszty demonta u wyrobów azbestowych, transportu na miejsce
sk adowania oraz koszt utylizacji. Dofinansowanie ma form
Przyznawane jest na podstawie przed

dotacji lub po yczki.

onego harmonogramu rzeczowo-finansowego

(szacunkowe koszty przedsi wzi cia, etapy realizacji procesu usuwania azbestu). Wnioski s
rozpatrywane w kolejno ci wp yni cia, do wyczerpania rodków finansowych. Dopuszczalne
jest z
asno

enie przez gmin

jednego wniosku obejmuj cego zarówno obiekty stanowi ce

osób fizycznych jak i obiekty b

ce w asno ci gminy.

d) Organizowane przez WFO iGW w odzi na przedsi wzi cia takie jak wojewódzkie
programy ochrony

rodowiska, programy ochrony przed ha asem, plany

gospodarowania wodami, plany gospodarki odpadami oraz na programy ochrony
powietrza i programy usuwania wyrobów zawieraj cych azbest,
Dotacja w wysoko ci do 80% ca kowitego kosztu zadania.

e) organizowane przez Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
(NFO iGW)
Program priorytetowy „Gospodarowanie odpadami innymi ni
wyrobów zawieraj cych azbest”;

rodki finansowe s

komunalne. Usuwanie

udost pniane Wojewódzkim

Funduszom Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej i za ich po rednictwem wyp acane
wnioskodawcom w formie bezzwrotnych dotacji.
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f) organizowane przez Ministerstwo Gospodarki

Konkurs „Azbest 2013”; warunkiem przyznania dotacji by o przed

enie we w

ciwym

czasie kompletu dokumentów, zawieraj cych m.in. harmonogram usuwania azbestu
z obszaru, szacunkowy koszt realizacji zadania oraz zobowi zanie do wspó pracy z Baz
Azbestow , równie po realizacji zadania.
Gmina Oporów wzi a udzia w tegorocznej edycji konkursu, uzyskuj c dofinansowanie.

g)

rodki unijne

Program Operacyjny Infrastruktura i

rodowisko; realizowany z Funduszy

Europejskich, podzielony na tematyczne priorytety. W ramach POiI gmina mo e
ubiega si o dotacje z nast puj cych priorytetów:

II priorytet - gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi; Finansowanie szkole ze
rodków Funduszu Spójno ci,

V priorytet- Ochrona przyrody i kszta towanie postaw ekologicznych.
Dzia anie 5.4 „Kszta towanie postaw spo ecznych sprzyjaj cych ochronie rodowiska,
w tym ró norodno ci biologicznej”.
Celem dzia ania jest zwi kszenie wiadomo ci ekologicznej jak najwi kszej liczby ludzi w
zakresie ochrony rodowiska. Finansowane s projekty edukacyjne, kampanie promocyjne z
zakresu ochrony

rodowiska dla grup spo ecze stwa ale tak e dla grup zawodowych

wywieraj cych najwi kszy wp yw na przyrod

(decydenci na ró nych szczeblach

administracji).
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REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA

ODZKIEGO

NA LATA 2007-2013
Dzia anie II.2 Gospodarka odpadami
W ramach dzia ania przewiduje si wsparcie przedsi wzi
budynków

mieszkalnych,

zawieraj cych

azbest

gospodarczych

oraz

ich

lub

polegaj cych na usuwaniu z

u yteczno ci

unieszkodliwianiu.

publicznej,

Beneficjent

elementów

b dzie

zleca

wyspecjalizowanej firmie (np. przedsi biorstwu budowlanemu) usuwanie azbestu, pakowanie
i jego transport na sk adowisko oraz pokrywa cz

kosztów (w okre lonej wysoko ci) jakie

zosta y poniesione przez firm . Koszty zwi zane z zast pieniem usuni tych elementów
zawieraj cych azbest innymi materia ami nie stanowi

wydatku kwalifikowalnego.

Wymagane b dzie przeprowadzenie przez beneficjenta inwentaryzacji ilo ci, stanu i miejsca
wyst powania azbestu planowanego do usuni cia, jak równie jego precyzyjne rozliczenie po
usuni ciu. Wspó finansowana b dzie tak e budowa sk adowisk azbestowych

(lub

wydzielonych kwater na istniej cych sk adowiskach odpadów), w celu zapewnienia zgodnego
z obowi zuj cymi przepisami sposobu post powania z tego typu odpadami. W ramach
dzia ania mo liwa b dzie równie

rekultywacja wy czonych z eksploatacji sk adowisk

odpadów komunalnych lub odpadów z sektora gospodarczego (w tym niebezpiecznych)
wchodz cych w strumie

odpadów komunalnych, likwidacja mogilników, jak równie

budowa lub przebudowa instalacji termicznego przekszta cania odpadów komunalnych lub
zawieraj cych azbest z odzyskiem energii.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Zarz dzany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Form pomocy jest
bezzwrotna dotacja, obejmuj ca cz ciowe koszty zada .
W kontek cie usuwania azbestu mo na ubiega si o dofinansowanie dzia
w ramach nast puj cych osi programu:
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1 Poprawa konkurencyjno ci sektora rolnego i le nego
Dzia anie: Modernizacja gospodarstw rolnych
Celem jest wsparcie modernizacji, remontów gospodarstw, aby zharmonizowa warunki
produkcji rolnej z wymogami dotycz cymi ochrony

rodowiska naturalnego, higieny

produkcji oraz warunków utrzymania zwierz t.
Usuni cie azbestu jest mo liwe tylko w ramach projektu (jako element projektu),
polegaj cego na przebudowie, remoncie, po czonym z modernizacj budynków.

3 Jako

ycia na obszarach wiejskich i zró nicowanie gospodarki wiejskiej

Dzia anie: Ró nicowanie w kierunku dzia alno ci nierolniczej:
W ramach dzia ania wspierane s inwestycje m.in. w zakresie us ug dla gospodarstw rolnych
lub le nictwa, us ug dla ludno ci, robót i us ug budowlanych oraz instalacyjnych, us ug
turystycznych oraz zwi zanych ze sportem, rekreacj i wypoczynkiem, us ug transportowych,
us ug komunalnych.
Do kosztów kwalifikowalnych projektu zalicza si m.in. koszty budowy, przebudowy lub
remontu po czonego z modernizacj

niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z

zakupem instalacji technicznej, a tak e koszty rozbiórki i utylizacji materia ów szkodliwych
pochodz cych z rozbiórki. W przypadku projektów zwi zanych z turystyk wiejsk (w tym
agroturystyk ) koszty rozbiórki i utylizacji materia ów szkodliwych pochodz cych z rozbiórki
tak e kosztami kwalifikowalnymi. Równie

w tym dzia aniu dotacja na usuni cie

azbestu jest po czona z modernizacj zabudowa .

Dzia anie: Odnowa i rozwój wsi
Celem dzia ania jest poprawa jako ci ycia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie
potrzeb spo ecznych i kulturalnych mieszka ców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich.
W ramach programu udzielana jest pomoc finansowa m.in. w zakresie budowy, remontu,
przebudowy obiektów (przy tym usuwanie azbestu), budowy remontu lub przebudowy
infrastruktury zwi zanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub spo ecznokulturalnych.
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Dzia anie: Tworzenie i rozwój mikroprzedsi biorstw
Dotacja

obejmuje

koszty

budowy,

przebudowy

lub

remontu

po czonego

z modernizacj

niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji

technicznej,

tak e

a

koszty

nadbudowy,

przebudowy

lub

remontu

po czonego

z modernizacj istniej cych budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej.
Koszty rozbiórki i utylizacji materia ów szkodliwych pochodz cych z rozbiórki a tak e koszty
materia ów zast puj cych materia y szkodliwe(w tym wyrobów azbestowych) b

kosztami

kwalifikowanymi (obj tymi refundacj ) pod warunkiem, e rozbiórka jest niezb dna w celu
realizacji operacji.

W zwi zku z powy szym Gmina Pi tek powinna w roku 2016 z

wniosek na

dofinansowanie zada zwi zanych z usuwaniem wyrobów azbestowych z terenu gminy.

14.Analiza wp ywu Programu na rodowisko i zdrowie cz owieka
Program ma na celu stopniowe usuniecie wyrobów zawieraj cych azbest z terenu
gminy.
Azbest znajduj cy si

g ównie w postaci pokry

dachowych na budynkach

gospodarczych i mieszkalnych stanowi niebezpiecze stwo dla zdrowia ludzkiego, a w ókna
azbestu pochodz ce z uszkodzonych p yt azbestowych zanieczyszczaj
Zwa ywszy na to,
wytrzyma

rodowisko.

e wielu producentów tego typu wyrobów stwierdzi o

pokry dachowych azbestowych na ok. 30 lat, a obecne w Gminie Pi tek

pokrycia dachowe z azbestu maj cz sto ponad 30 lat nale y stwierdzi , e istnieje pilna
potrzeba uchwalenia Programu, co zapewni planowe usuwanie szkodliwego azbestu z terenu
gminy, jak równie umo liwi planow realizacj dzia

wspomagaj cych ten proces (np.

edukacja ekologiczna mieszka ców, szkolenia).
Upowszechnienie zatwierdzonego przez gmin
podnoszeniem

Programu b dzie skutkowa o

wiadomo ci spo eczno ci lokalnej w zakresie zagro
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zwi zanych

z eksploatacj

i usuwaniem azbestu. W wyniku tych dzia

zminimalizowany zostanie

negatywny wp yw azbestu na rodowisko i zdrowie cz owieka.
Usuwanie azbestu powinno by
minimalizacj

zgodne z niniejszym Programem, co zapewni

ewentualnego zanieczyszczenia

rodowiska py em azbestowym przez

nieumiej tne i niezgodne z prawem demontowanie wyrobów zawieraj cych azbest.

CHARAKTER DZIA
stopie , w

PRZEWIDZIANYCH W DOKUMENCIE
jakim

dokument ustala ramy dla pó niejszej realizacji

przedsi wzi , w odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych
przedsi wzi
Program zak ada realizacj

przedsi wzi

polegaj cych na demonta u wyrobów

zawieraj cych azbest oraz ich transporcie do miejsc unieszkodliwiania. Prace budowlane
zwi zane z demonta em azbestu oraz ich transport nie stanowi przedsi wzi

mog cych

znacz co oddzia ywa na rodowisko zgodnie z rozporz dzeniem Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsi wzi

mog cych znacz co oddzia ywa na rodowisko

(Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397).
Nie przewiduje si powstania na terenie Gminy Pi tek sk adowiska odpadów azbestowych ani
powstania instalacji do przetwarzania wyrobów zawieraj cych azbest.
Zasi g Programu obejmuje jedynie teren Gminy Pi tek.
Skala prac b dzie dotyczy a pokry dachowych zlokalizowanych na posesjach na terenie
gminy.
powi zania z dzia aniami przewidzianymi w innych dokumentach
Program jest spójny z Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032.
Realizuje wszystkie za

enia i terminy zawarte w programie krajowym.

Program inkorporuje za

enia spisane w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na

lata 2009 – 2032 na grunt lokalny. Nale y jednocze nie podkre li ,
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e dla Programu

Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032 zosta a równie wykonana prognoza
oddzia ywania na
omówione pod

rodowisko, a co za tym idzie jego za
k tem

negatywnego

wp ywu

na

enia zosta y szczegó owo

rodowisko

oraz zdecydowano,

e ww. Program ma by realizowany na skal kraju.
przydatno

w uwzgl dnieniu aspektów rodowiskowych, w szczególno ci w

celu wspierania zrównowa onego rozwoju, oraz we wdra aniu prawa
wspólnotowego w dziedzinie ochrony rodowiska
Realizacja Programu jest powi zana z realizacj

celów „Odnowionej Strategii

Zrównowa onego Rozwoju UE”. Strategia zak ada „ostateczne zast pienie substancji
wzbudzaj cych szczególnie du e obawy odpowiednimi alternatywnymi substancjami
lub technologiami”.

Ponadto zagadnienia zwi zane z azbestem reguluj unijne dyrektywy:
– dyrektywa Rady 87/217/EWG z 19.03.1987r. w sprawie ograniczania zanieczyszczenia
rodowiska azbestem i zapobiegania temu zanieczyszczeniu,
– dyrektywa Rady 96/61/WE z 24.09.1996 r. dotycz ca zintegrowanego zapobiegania
zanieczyszczeniom i ich kontroli.

Regulacje zawarte w tych przepisach wdro one s w krajowych ustawach i rozporz dzeniach.

powi zania z problemami dotycz cymi ochrony rodowiska
Niska spo eczna
skutkuje

niew

wiadomo

ciwym

ekologiczna oraz nieznajomo ci przepisów prawnych

post powaniem

z

odpadami

zawieraj cymi

azbest

oraz

nieprzestrzeganiem narzuconych w aktach prawnych obowi zków dla posiadaczy odpadów.
Realizacja jednego z za

programu, tj. edukacji ekologicznej, pozwoli zmniejszy skal

tego problemu w odniesieniu do szkodliwo ci azbestu.
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RODZAJ I SKALA ODDZIA YWANIA NA RODOWISKO
prawdopodobie stwo
i odwracalno

wyst pienia,

czas

trwania,

zasi g,

cz stotliwo

oddzia ywa

Poniewa azbest wykorzystany jako pokrycia dachowe przez ca y czas jego u ytkowania
stanowi potencjalne zagro enie dla zdrowia ludzi, tylko jego ca kowite usuni cie pozwoli
na eliminacj tego zagro enia. Wymiana pokry dachowych jest bardzo kosztowna i dlatego
emisja w ókien azbestu b dzie wyst powa
od mo liwo ci finansowych w

z ró nym zaawansowaniem w zale no ci

cicieli nieruchomo ci i oraz pozyskiwania

rodków

zewn trznych.
Zak ada si , e realizacja tych prac z zachowaniem wszystkich warunków okre lonych
przepisami, nie b dzie powodowa negatywnego oddzia ywania na zdrowie mieszka ców
i pracowników firm wykonuj cych prace zwi zane z azbestem.

prawdopodobie stwo

wyst pienia

oddzia ywa

skumulowanych

lub transgranicznych
Demonta , transport i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych, pod warunkiem
prowadzenia warunków i procedur okre lonych przepisami, nie powoduj
dla rodowiska i zdrowia cz owieka. Prace b

zagro enia

prowadzone na wielu obiektach na terenie

gminy, jednak e je eli pojedyncze prace polegaj ce na demonta u wyrobów zawieraj cych
azbest nie powoduj

znacz cego oddzia ywania na rodowisko, to równie wielokrotne

wykonanie takich prac nie spowoduje pogorszenia stanu rodowiska.
Ponadto Program zak ada,

e demonta

pokry

azbestowych b dzie prowadzony

na przestrzeni kilku lat oraz na ca ym obszarze gminy, w zwi zku z tym nie wyst pi
skumulowane oddzia ywanie na rodowisko.
Transgraniczne oddzia ywanie mo e jedynie wyst pi

w przypadku transgranicznego

przemieszczania odpadów.
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Ponadto na ka dy mi dzynarodowy obrót odpadów potrzebne jest zezwolenie G ównego
Inspektora Ochrony

rodowiska oraz spe nienie szeregu innych wymaga

prawnych,

maj cych na celu zmniejszenie ewentualnego wyst pienia negatywnych skutków takiego
przemieszczania.
prawdopodobie stwo wyst pienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagro enia dla
rodowiska
Azbest jest materia em niebezpiecznym, mog cym stwarza zagro enie dla zdrowia ludzi,
jednak e istniej sprawdzone metody bezpiecznego post powania z wyrobami zawieraj cymi
azbest pocz wszy od ich eksploatacji, poprzez usuwanie i transport, a do unieszkodliwiania.
Jest to uregulowane przepisami. Prace zwi zane z usuwaniem azbestu mog by wykonywane
wy cznie przez wykonawców posiadaj cych odpowiednie wyposa enie techniczne
do prowadzenie takich prac oraz zatrudniaj cych pracowników przeszkolonych w zakresie
zasad bezpiecze stwa i higieny pracy.
Zagro enie mo e powodowa emisja w ókien azbestu z ulegaj cych korozji wyrobów
azbestowo-cementowych oraz emisja w ókien azbestu wynikaj ca z nieprawid owo
prowadzonego przez nieupowa nione firmy demonta u i transportu oraz sk adowania
w miejscach do tego nieprzeznaczonych, w tym na tzw. dzikich wysypiskach.
Program

zak ada

b dzie

demonta

i

usuwanie

wyrobów

azbestowych

przez wyspecjalizowane firmy, dzia aj ce na podstawie wa nych zezwole i zachowaniem
wszystkich procedur wynikaj cych z przepisów prawa.
W zwi zku z tym realizacja postanowie

Programu poprzez wykonywanie prac zgodnie

z przepisami oraz usuni cie z terenu gminy wyrobów azbestowych nie spowoduje
wyst pienia ryzyka dla zdrowia ludzi i zagro enia dla rodowiska.
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CECHY OBSZARU OBJ TEGO ODDZIA YWANIEM NA RODOWISKO
obszary o szczególnych w
dla

dziedzictwa

przekroczenia

ciwo ciach naturalnych lub posiadaj ce znaczenie

kulturowego,
standardów

wra liwe
jako ci

na

oddzia ywania,

rodowiska

lub

istniej ce
intensywne

wykorzystywanie terenu

Na obszarze gminy nie wyst puj

obszary, na których stwierdzono przekroczenia

standardów jako ci rodowiska oraz obszary o szczególnych w
W gminie istniej

ciwo ciach naturalnych.

obiekty wpisane do rejestru zabytków (na podstawie Wykazu

zabytków wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych woj. ódzkiego, stan na 31.12.2012
r.):
Miejscowo Ciechos awice
ko ció fil. p.w. MB askawej, drewn., po . XVIII, nr rej.: 486/371 z 01.08.1967
Miejscowo Go lub
zespó pa acowy, XVIII-XX, nr rej.: 558-V-31 z 23.01.1951 oraz 475 z 20.11.1978:
- pa ac
- park
- brama wjazdowa
Miejscowo Janowice
zespó dworski, 2 po . XIX, nr rej.: 489 z 10.04.1979:
- dwór
- park
Pi tek
ko ció par. p.w. w. Trójcy, 2 po . XV, 1740, nr rej.: 85-V-9 z 29.03.1949 oraz 81/283
z 08.08.1967
dzwonnica, 1 po . XIX, nr rej.: 90-V-14 z 29.03.1949 oraz 82/284 z 08.08.1967
ko ció cmentarny p.w. w. Wawrzy ca, drewn., po . XVIII, nr rej.: 555-V-30 z
32.10.1950 oraz 83/285 z 08.08.1967
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dzwonnica, nr rej.: 526/534 z 08.08.1967
park miejski, po . XIX, nr rej.: 595 z 29.12.1988
Miejscowo Piekary
zespó dworski, 1 po . XIX:
- dwór, nr rej.: 528/379 z 09.08.1967
- park, nr rej.: 572 z 02.09.1987
Miejscowo Su kowice
park dworski, po . XIX, nr rej.: 596 z 29.12.1988
Miejscowo Witów
zespó dworski, 2 po . XIX:
- dwór, nr rej.: 491 z 10.04.1979
- park, nr rej.: 632 z 13.11.1992

W ww. lokalizacjach nie zosta y zinwentaryzowane wyroby azbestowe, a wi c wszelkie
dzia ania zwi zane z realizacj Programu nie wp yn w aden sposób na ich stan.
formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z 16.04.2004r. o ochronie
przyrody

oraz

obszary

podlegaj ce

ochronie

zgodnie

z

prawem

mi dzynarodowym

Gmina Pi tek charakteryzuje si

obszarami o

redniej warto ci przyrodniczej.

W granicach Gminy znajduje si 5 pomników przyrody. Na podstawie danych z Regionalnej
Dyrekcji Ochrony rodowiska s one nast puj ce:
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Tab. 20. Pomniki przyrody w Gminie Pi tek, opracowane na podstawie danych
Regionalnej Dyrekcji Ochrony rodowiska

Obwód na
Wys. Miejscowo
wys. 1,3 m
Opis lokalizacji
(m)
(cm)

Lp
.

Opis pomnika
przyrody

1

Qurcus
b
szypu kowy robur

2

Qurcus
b
szypu kowy robur

475 cm

24

3

Qurcus
b
szypu kowy robur

495 cm

Tilia
cordata

320 cm

4

5

Lipa

Qurcus
b
szypu kowy robur

370 cm

337 cm

Forma
asno ci

Ochrona w
zakresie
prawa
mi dzynarod
owego

awice

awice, park
wiejski RSP
awice

Park wiejski
RSP
awice

nie

P

awice

awice, park
wiejski RSP
awice

Park wiejski
RSP
awice

nie

24

P

awice

awice, park
wiejski RSP
awice

Park wiejski
RSP
awice

nie

18

Pokrzywni
ca

Pokrzywnica,
park wiejski

Skarb
Pa stwa

nie

Le nictwo
Witów, na
brzegu akwenu
po p n. stronie
Silnych B ot

Skarb
Pa stwa /
Lasy
Pa stwowe
N-ctwo
Grotniki

nie

24

P

17

Realizacja Programu nie jest sprzeczna z celami ochrony ww. obszarów ani nie jest
stanowi dla nich zagro enia.
Wszystkie formy ochrony przyrody (jedynie pomniki przyrody) po

one s poza

terenami zabudowanymi, nie obj te bezpo rednim oddzia ywaniem projektu Programu, nie
zanotowano

wyst powania wyrobów zawieraj cych

azbest na terenach

chronionych.
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obszarów

Podsumowuj c nale y uzna , e realizacja postanowie Programu nie spowoduje
znacz cego oddzia ywania na rodowisko, poniewa dokument ten:
zak ada wykonywanie prac polegaj cych na demonta u oraz transportowaniu
azbestu ze cis ym przestrzeganiem wymaga prawa,
nie przewiduje powstania na terenie gminy sk adowiska wyrobów azbestowych ani
instalacji do unieszkodliwiania azbestu,
realizacja zada dokumentu nie b dzie powodowa oddzia ywa skumulowanych
ani transgranicznych.

Realizacja za
poprzez:

Programu wp ynie na popraw stanu rodowiska i zdrowia ludzi

sukcesywne zmniejszanie, a docelowo wyeliminowanie

róde

emisji w ókien

azbestowych,
doprowadzenie do prowadzenia prac zgodnie z przepisami, co wyeliminuje zagro enie
zdrowia zarówno dla mieszka ców posesji, jak i dla wykonawców prac,
wzrost wiadomo ci ekologicznej mieszka ców w zakresie w

ciwego post powania

z wyrobami zawieraj cymi azbest.

Meritum Competence
ul. Syta 135, 02-987 Warszawa
NIP 5262737394
szkolenia@meritumnet.pl, azbest@meritumnet.pl, audyt@meritumnet.pl
www.szkolenia.meritumnet.pl
77

15.Literatura
1. Dyczek J. Charakterystyka, w asno ci i zastosowanie azbestu. Akademia GórniczoHutnicza Kraków, Fundacja ódzkie bez Azbestu,
2. Informator o przepisach i procedurach dotycz cych bezpiecznego post powania
z wyrobami zawieraj cymi azbest” MGPiPS, Warszawa 2003 r. zaktualizowany wg
stanu prawnego na dzie 30 wrze nia 2008 r.,
3. Informator o zadaniach jednostek samorz du terytorialnego dla realizacji „Programu
usuwania azbestu i wyrobów zawieraj cych azbest stosowanych na terytorium Polski materia przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej”
Warszawa 2003.,
4. „Poradnik stosowania przepisów i procedur dotycz cych pozyskiwania z krajowych
i zagranicznych funduszy pomocowych dodatkowych

rodków finansowych na

usuwanie materia ów zawieraj cych azbest”, Ministerstwo Gospodarki, 2006 r.,
5. Szeszenia-D browska N.: Azbest a zdrowie cz owieka. Materia dydaktyczny na kurs
specjalistyczny „Bezpieczne post powanie z azbestem i materia ami zawieraj cymi
azbest”. Kraków, AGH, 26.06.2003 r),
6. Szeszenia D browska N: Azbest - ekspozycja zawodowa i
profilaktyka.-.,

rodowiskowa: skutki,

ód : Oficyna Wydawnicza Instytut Medycyny Pracy im. prof. J.

Nofera, 2004,
7. Wi cek E. dr hab.: Azbest - nara enie i skutki zdrowotne - Bezpiecze stwo Pracy
2/2004,
8. Centralny

Instytut

Ochrony

Pracy

-

Pa stwowy

Instytut

Badawczy

http://www.ciop.pl,
9.

ówny Urz d Statystyczny, Bank Danych Regionalnych – www.stat.gov.pl,

10. Baza Azbestowa, http://www.bazaazbestowa.pl.

Meritum Competence
ul. Syta 135, 02-987 Warszawa
NIP 5262737394
szkolenia@meritumnet.pl, azbest@meritumnet.pl, audyt@meritumnet.pl
www.szkolenia.meritumnet.pl
78

-

16.Za czniki:
Za . 1.
PE NY WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZ CYCH
PROBLEMATYKI AZBESTOWEJ

1) Akty prawne wynikaj ce z prawodawstwa krajowego
Ustawy
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z pó n, zm.)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623)
Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawieraj cych azbest (Dz. U.
z 2004 r. Nr 3, poz. 20, z pó n. zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.
150, z pó n. zm.)
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zu ytym sprz cie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr
180, poz. 1495, z pó n. zm.)
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63,
poz. 322)
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 Nr 0, poz. 21)
Rozporz dzenia
Rozporz dzenia Rady Ministrów

Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych
odocianym i warunków ich zatrudnienia przy niektórych z tych prac (Dz. U. Nr 200, poz.
2047, z pó n. zm.)
Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 14 pa dziernika 2008 r. w sprawie op at za korzystanie ze
rodowiska (Dz. U. Nr 196, poz. 1217, z pó n. zm.)
Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsi wzi
znacz co oddzia ywa na rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397, z pó n. zm.)
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mog cych

Rozporz dzenia Ministra Gospodarki

Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pa dziernika 2002 r. w sprawie rodzajów
odpadów, które mog by sk adowane w sposób nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595)
Rozporz dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w
sprawie sposobów i warunków bezpiecznego u ytkowania i usuwania wyrobów zawieraj cych
azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010 r. Nr 162, poz. 1089)
Rozporz dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 wrze nia 2005 r. w sprawie kryteriów oraz
procedur dopuszczania odpadów do sk adowania na sk adowisku odpadów danego typu (Dz. U.
Nr 186, poz. 1553, z pó n. zm.)
Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymaga w zakresie
wykorzystywania wyrobów zawieraj cych azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji
lub urz dze , w których by y lub s wykorzystywane wyroby zawieraj ce azbest (Dz. U. z 2011
r. Nr 8, poz. 31)

Rozporz dzenia Ministra Zdrowia

Zarz dzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spo ecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych st
i nat
czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materia y budowlane, urz dzenia i elementy wyposa enia w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi (M.P. Nr 19, poz. 231)
Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie okresowych bada
lekarskich pracowników zatrudnionych w zak adach, które stosowa y azbest w produkcji (Dz. U.
Nr 183, poz. 1896)
Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego
osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawieraj cych azbest (Dz. U. Nr 185, poz. 1920, z
pó n. zm.)
Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru ksi eczki bada
profilaktycznych dla osoby, która by a lub jest zatrudniona w warunkach nara enia zawodowego
w zak adach stosuj cych azbest w procesach technologicznych, sposobu jej wype nienia i
aktualizacji (Dz. U. Nr 13, poz. 109)
Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 wrze nia 2005 r. w sprawie leków zwi zanych z
chorobami wywo anymi prac przy azbe cie (Dz. U. Nr 189, poz. 1603)

Meritum Competence
ul. Syta 135, 02-987 Warszawa
NIP 5262737394
szkolenia@meritumnet.pl, azbest@meritumnet.pl, audyt@meritumnet.pl
www.szkolenia.meritumnet.pl
80

Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie bada
czynników szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166)

i pomiarów

Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie w sprawie substancji
chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o dzia aniu
rakotwórczym lub mutagennym w rodowisku pracy (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 890)

Rozporz dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej

Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
najwy szych dopuszczalnych st
i nat
czynników szkodliwych dla zdrowia w rodowisku
pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833, z pó n. zm.)
Rozporz dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pa dziernika 2005 r. w sprawie zasad
bezpiecze stwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawieraj cych azbest
oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego u ytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216,
poz. 1824)

Rozporz dzenia Ministra rodowiska

Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 27 wrze nia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)
Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji
mog cych powodowa znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych
albo rodowiska jako ca ci (Dz. U. Nr 122, poz. 1055)
Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu
oraz warunków prowadzenia monitoringu sk adowisk odpadów (Dz. U. Nr 220, poz. 1858 oraz z
2010 r. Nr 238, poz. 1588)
Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegó owych
wymaga dotycz cych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamkni cia, jakim powinny
odpowiada poszczególne typy sk adowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549 oraz z 2009 r. Nr
39, poz. 320)
Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w których
uznaje si , e odpady nie s niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, poz. 1347)
Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urz dzeniami (Dz. U. Nr 49, poz. 356)
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Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie rodzajów odpadów,
których przewóz w celu unieszkodliwiania jest zabroniony (Dz. U. Nr 119, poz. 769)
Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymaga w zakresie
prowadzenia pomiarów wielko ci emisji oraz pomiarów ilo ci pobieranej wody (Dz. U. Nr 206,
poz. 1291)
Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu przedk adania
marsza kowi województwa informacji o wyst powaniu substancji stwarzaj cych szczególne
zagro enie dla rodowiska (Dz. U. Nr 124, poz. 1033)
Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie warto ci odniesienia
dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87)
Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 249, poz. 1673)
Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz
wzorów formularzy s
cych do sporz dzania i przekazywania zbiorczych zestawie danych o
odpadach (Dz. U. Nr 249, poz. 1674)
Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów
emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 95, poz. 558)
Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie podziemnych
sk adowisk odpadów (Dz. U. Nr 298, poz. 1771)
Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w
sprawie sposobu przedk adania marsza kowi województwa informacji o rodzaju, ilo ci i
miejscach wyst powania substancji stwarzaj cych szczególne zagro enie dla rodowiska (Dz. U.
2013 Nr 0, poz. 24)
Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia
przez marsza ka województwa rejestru wyrobów zawieraj cych azbest (Dz. U. 2013 Nr 0, poz.
25)

Rozporz dzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce
bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953, z pó n. zm.)
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Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu i sposobu
stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu odpadów
niebezpiecznych (Dz. U. Nr 236, poz. 1986)
Rozporz dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012
r. w sprawie wiadectwa dopuszczenia pojazdu ADR (Dz. U. Nr 0, poz. 192)
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126)
Rozporz dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r.
w sprawie prowadzenia kursów w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 0,
poz. 619)

Inne:

wiadczenie Rz dowe z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wej cia w ycie zmian do
za czników A i B Umowy europejskiej dotycz cej mi dzynarodowego przewozu drogowego
towarów niebezpiecznych (ADR), sporz dzonej w Genewie dnia 30 wrze nia 1957 r. (Dz. U. Nr
27, poz. 162, z pó n. zm.)

2) Akty prawne wynikaj ce z prawodawstwa Unii Europejskiej
Dyrektywy i decyzje
Dyrektywa Rady 67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbli enia przepisów
ustawodawczych, wykonawczych i administracyjnych odnosz cych si do klasyfikacji,
pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych (Dz. Urz. WE L 196 z 16.08.1967, str. 1;
Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 1, str. 27)
Dyrektywa Rady 87/217/EWG z dnia 19 marca 1987 r. w sprawie ograniczenia zanieczyszczenia
rodowiska azbestem i zapobiegania temu zanieczyszczeniu (Dz. Urz. WE L 85 z 28.03.1987, str.
40, z pó n. zm.; Dz.Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 8, str. 269)
Dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia rodków w
celu poprawy bezpiecze stwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (Dz.Urz. WE L 183 z
29.06.1989, str. 1, z pó n. zm.; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 1, str. 349)
Dyrektywa Rady 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie wprowadzenia minimalnych
wymaga bezpiecze stwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach (ósma
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szczegó owa dyrektywa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L
245, z 26.08.1992, str. 6, Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2, str. 71)
Dyrektywa Rady 94/33/WE z dnia 22 czerwca 1994 r. w sprawie ochrony pracy osób m odych
(Dz.Urz. WE L 216 z 20.08.1994, str.12, z pó n. zm.; Dz.Urz. WE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 5, t. 2, str. 213)
Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie sk adowania odpadów
(Dz.Urz. WE L 182 z 16.07.1999, str. 1, z pó n. zm.; Dz.Urz. WE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 15, t. 4, str. 228)
Decyzja Rady 2003/33/WE z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiaj ca kryteria i procedury przyj cia
odpadów na sk adowiska, na podstawie art. 16 i za cznika II do dyrektywy 1999/31/WE (Dz.
Urz. WE L 11 z 16.01.2003, str. 27, Dz. Urz. WE L 218 z 23.08.2007, str. 25; Dz. Urz. WE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 314)
Dyrektywa 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r.
w sprawie zu ytego sprz tu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE) (Dz. Urz. WE L 37 z
13.02.2003, str. 24, Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, roz. 15, t. 7, str. 359)
Dyrektywa 2004/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie ochrony pracowników przed zagro eniem dotycz cym nara enia na dzia anie
czynników rakotwórczych lub mutagennych podczas pracy (szósta dyrektywa szczegó owa
w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 158 z 30.04.2004, str.
50; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 5, str. 35)
Rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1013/2006 z dnia 14 czerwca 2006 r. w
sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. WE L 190, z 12.07.2006, str. 1)
Rozporz dzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.
w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwole
i stosowanych ogranicze
w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniaj ce
dyrektyw
1999/45/WE oraz uchylaj ce rozporz dzenie Rady (EWG) nr 793/93
i rozporz dzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak równie dyrektyw Rady 76/769/EWG
i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. WE L 396,
z 30.12.2006, str. 1 oraz sprostowanie w Dz. Urz. WE L 136, z 29.05.2007, str. 3)
Dyrektywa 2008/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r.
w sprawie odpadów oraz uchylaj ca niektóre dyrektywy (Dz. Urz. WE L312 z 22.11.2008, str. 3)
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/148/WE z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem zwi zanym z nara eniem na dzia anie azbestu
w miejscu pracy (Dz. Urz. UE L 330, z 16.12.2009, str. 28.)
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Za . 2.
INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJ CYCH AZBEST

Okre lona w Za czniku nr 3 do rozporz dzenia Ministra Gospodarki
z dnia 13 grudnia 2010 r. (Dz. U. Nr 8, poz. 31 z pó n. zm.)
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Za . 3.
Ocena stanu i mo liwo ci bezpiecznego u ytkowania
wyrobów zawieraj cych azbest

Za cznik do rozporz dzenia Ministra Gospodarki
z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz U. Nr 162, poz. 1089)

OCENA
stanu i mo liwo ci bezpiecznego u ytkowania wyrobów zawieraj cych azbest
Nazwa miejsca /obiektu/ urz dzenia budowlanego/ instalacji przemys owej:
.......................................................................................................................................
Adres miejsca /obiektu/ urz dzenia budowlanego/ instalacji przemys owej
.......................................................................................................................................
Rodzaj zabudowy1): ……...............................................................................................
Numer dzia ki ewidencyjnej 2):........................................................................................
Numer obr bu ewidencyjnego2):....................................................................................
Nazwa, rodzaj wyrobu3):.................................................................................................
Ilo

wyrobów 4): .............................................................................................................

Data sporz dzenia poprzedniej oceny5):.......................................................................
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Grupa/nr

Rodzaj i stan wyrobu

Punkty

Ocena

1

2

3

4

I

Sposób zastosowania azbestu

1

Powierzchnia pokryta mas natryskow z azbestem (torkret)

30

2

Tynk zawieraj cy azbest

30

3

Lekkie p yty izolacyjne z azbestem (ci

4

Pozosta e wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne)

II

ar obj.<1000 kg/m3)

25
10

Struktura powierzchni wyrobu z azbestem

5

Du e uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura w ókien

60

6

Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, za amania)
naruszona struktura w ókien

30

7

cis a struktura w ókien przy braku warstwy zabezpieczaj cej lub
jej du ych ubytkach

15

8

Warstwa zabezpieczaj ca bez uszkodze

0

III

Mo liwo

uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem

9

Wyrób jest przedmiotem jakich prac

30

10

Wyrób bezpo rednio dost pny (do wysoko ci 2 m)

15

11

Wyrób nara ony na uszkodzenia mechaniczne

10

12

Wyrób nara ony na wstrz sy i drgania lub czynniki atmosferyczne

10

13

Wyrób nie jest nara ony na wp ywy zewn trzne

0

IV

Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszcze u ytkowych

14

Bezpo rednio w pomieszczeniu

30

15

Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem

25

16

W systemie wywietrzania pomieszczenia (kana y wentylacyjne)

25

17

Na zewn trz obiektu (np. tynk)

20

18

Elementy obiektu (np. os ony balkonowe, filarki mi dzyokienne)

10
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19

Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad
py oszczeln powierzchni lub poza szczelnym kana em
wentylacyjnym

5

20

Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od
pomieszcze mieszkalnych)

0

V

Wykorzystanie miejsca/obiektu/urz dzenia budowlanego/instalacji przemys owej

21

Regularnie przez dzieci, m odzie lub sportowców

40

22

Sta e lub cz ste (np. zamieszkanie, miejsce pracy)

30

23

Czasowe (np. domki rekreacyjne)

15

24

Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki)

5

25

Nieu ytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub
gospodarskie, wy czone z u ytkowania obiekty, urz dzenia lub
instalacje)

0

SUMA PUNKTÓW OCENY
STOPIE PILNO CI

UWAGA: W ka dej z pi ciu grup arkusza nale y wskaza co najmniej jedn pozycj . Je eli w grupie
zostanie wskazana wi cej ni jedna pozycja, sumuj c punkty z poszczególnych grup, nale y
uwzgl dni tylko pozycj o najwy szej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala
okre li stopie pilno ci:
Stopie pilno ci I
od 120 punktów
wymagane pilne usuni cie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie
Stopie pilno ci II
od 95 do 115 punktów
wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku
Stopie pilno ci III
do 90 punktów
wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

.........................................
Oceniaj cy
(nazwisko imi )

.............................................
W ciciel/Zarz dca
(podpis)

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

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

(miejscowo , data)

(adres lub piecz

z adresem)

Obja nienia:

Meritum Competence
ul. Syta 135, 02-987 Warszawa
NIP 5262737394
szkolenia@meritumnet.pl, azbest@meritumnet.pl, audyt@meritumnet.pl
www.szkolenia.meritumnet.pl
88

1) Nale y poda rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek
przemys owy, inny.
2) Nale y poda numer obr bu ewidencyjnego i numer dzia ki ewidencyjnej faktycznego
miejsca wyst powania azbestu.
3) Przy okre laniu wyrobu zawieraj cego azbest nale y stosowa nast puj
klasyfikacj :
- p yty azbestowo-cementowe p askie stosowane w budownictwie,
- p yty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
- rury i z cza azbestowo-cementowe,
- izolacje natryskowe rodkami zawieraj cymi w swoim sk adzie azbest,
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
- prz dza specjalna, w tym w ókna azbestowe obrobione,
- szczeliwa azbestowe,
- ta my tkane i plecione, sznury i sznurki,
- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyj tkiem wyrobów ciernych,
- papier, tektura,
- inne wyroby zawieraj ce azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, poda
jakie.
4) Ilo wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach
ciwych dla danego wyrobu (m2, m3, mb).
5) Nale y poda dat przeprowadzenia poprzedniej oceny; je li jest to pierwsza ocena, nale y
wpisa „pierwsza ocena”.
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Za . 4
WNIOSEK PA STWOWEJ JEDNOSTKI BUD ETOWEJ
NA POTRZEBY USTALENIA WYSOKO CI REZERWY
CELOWEJ
Nazwa zadania(1):

Planowana kwota dofinansowania ze rodków WFO iGW w odzi(2) [w pe nych z .]

Pe na nazwa Wnioskodawcy:

Wniosek(3)

pierwotny
akt ualizacja

Poni sze pola wype nia pracownik Funduszu
Nr wniosku
Nr sprawy
Dziedzina
Data wp ywu
Data rejestracji
Podpis i piecz tka
pracownika

Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w odzi
ul.

kowa 11, 90-562 ód

tel.: +48 42 663 41 00, fax: +48 42 639 51 21, e-mail: fundusz@wfosigw .lodz.pl, www.wfosigw.lodz.pl
Telefony:

Ochrona zasobów wodnych (OWiGW) 42 66-34-161/165
Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi (OZ) 42 66-34-161
Edukacja ekologiczna (EE) 42 66-34-161/192
Ochrona powietrza (OA) 42 66-34-163/162 /164
Ochrona przyrody i krajobrazu (OP), Pozosta e zadania ochrony rodowiska (ZI), Badania naukowe i ekspertyzy/Monitoring rodowiska (BN) 42 66-34166/169

Meritum Competence
ul. Syta 135, 02-987 Warszawa
NIP 5262737394
szkolenia@meritumnet.pl, azbest@meritumnet.pl, audyt@meritumnet.pl
www.szkolenia.meritumnet.pl
90

INSTRUKCJA WYPE NIANIA WNIOSKU
Prosimy o wype nienie wszystkich pól we wniosku pismem maszynowym lub komputerowym oraz
parafowanie ka dej ze stron wniosku i za czników przez osob

sporz dzaj

wniosek lub osob

upowa nion do sk adania o wiadcze woli w imieniu Wnioskodawcy.
1. Wniosek oraz jego za czniki powinny zosta wydrukowane lub skserowane dwustronnie.
2. Sk adane dokumenty winny by aktualnie datowane, podpisane i opiecz towane przez osoby
upowa nione do sk adania o wiadcze woli w imieniu Wnioskodawcy i opiecz towane
piecz tk firmow . Dokumenty finansowe winny by podpisane przez osoby upowa nione do
zaci gania zobowi za finansowych. Kopie dokumentów i wyci gi z dokumentów winny by
obustronnie po wiadczone za zgodno z orygina em przez osoby upowa nione.
3. Za czniki powinny by u one w kolejno ci wymienionej we wniosku oraz zaparafowane na
ka dej stronie.
4. Nie nale y wk ada stron wniosku w koszulki ani ok adki, bindowa oraz u ywa zszywek.
5. W przypadku nie wype nienia przez Wnioskodawc , któregokolwiek z pól wniosku, nale y wpisa
„Nie dotyczy” lub postawi znak „-„.
6. Nale y u ywa formatu liczb 0,00 z (np. 1.227.009,00 z ). W przypadku dokumentów zapisanych
w formacie Excel nale y u ywa formatu liczb 0,00, a kolejne cyfry wpisywa bez odst pu i
kropek. Kwota wnioskowanej pomocy winna by podana we wszystkich dokumentach w
pe nych z otych.
7. Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego jest zapisany w formacie Excel. Zawiera on formu y
sumuj ce poszczególne pozycje. Wype nianie harmonogramu nale y zacz
od uzupe nienia
pól dotycz cych poszczególnych kwarta ów/pó roczy, tak aby koszty zosta y zsumowane w
pozycji „Ogó em”. Nast pnie nale y wype ni kolumn „Wykonano do dnia…” w przypadku gdy
dotyczy ona wniosku. Prawid owo wype niony harmonogram zostanie automatycznie
uzupe niony w pozosta ych polach.
8. W przypadku aktualizacji wniosku o udzielenie dofinansowania nale y w pkt 7 odpowiednio
znakiem „X” zaznaczy za czane do aktualizacji dokumenty, a gdy stosowny dokument zosta
za czony do wniosku pierwotnego i nie jest sk adany ponownie - nale y wpisa „WP”

I N F OR MU J EM Y , I

W N IO S K I N I E K O M P L E T N E LU B Z
F O RMU L ARZ AC H
NIE B

1.

WIADCZENIA WNIOSKODAWCY

1.1.

wiadczam, e zapozna em/am si z:

ON E N A N I EW

C I WY CH

R O Z P A T R Y W A NE !

„Rozporz dzeniem Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej
Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony
rodowiska i gospodarki wodnej”,
„Zasadami udzielania pomocy finansowej ze rodków WFO iGW w odzi”,
„Katalogiem kwalifikacji kosztów dla zada dofinansowywanych ze rodków WFO iGW w odzi”,
„Procedurami udzielania dofinansowania na realizacj zada ze rodków WFO iGW w odzi”,
„Instrukcj wype niania wniosków”,
i zobowi zuj si do ich przestrzegania.
1.2

wiadczam, i znany jest mi fakt, i e udzielenie zamówie , w ca ci lub w cz ci finansowanych ze
rodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w odzi, nast puje w trybie
przepisów o zamówieniach publicznych.
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1.3

wiadczam, e s
mi znane przes anki odpowiedzialno ci karnej za przed enie o wiadcze
stwierdzaj cych nieprawd lub przed enie nierzetelnego dokumentu dotycz cego okoliczno ci maj cych
istotne znaczenie dla uzyskania dofinansowania od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i
Gospodarki Wodnej odzi, wynikaj ce z art. 297 § 1 i 2 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. z
1997r. nr 88, poz. 553 z pó n. zmianami).

…………………………………………………………………………
Podpisy i piecz tki osób upowa nionych
do sk adania o wiadcze woli w imieniu Wnioskodawcy
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PRZED WYPE NIENIEM WNIOSKU NALE Y ZAPOZNA SI Z PRZYPISAMI KO COWYMI
ORAZ „INSTRUKCJ WYPE NIANIA WNIOSKÓW”

1. Dane Wnioskodawcy
Adres siedziby Wnioskodawcy
2.1.

Miejscowo

2.2.

Kod pocztowy

2.3.

Ulica i nr

2.4.

Gmina i Powiat

2.5.

Telefon

2.6.

Fax

2.7.

Strona www

2.8.

e-mail

2.9.

Adres korespondencyjny Wnioskodawcy

2.10.

Dysponent cz

2.11.

Adres korespondencyjny dysponenta cz

2.

ci bud etowej
ci bud etowej

Przedstawiciel Wnioskodawcy wyznaczony do kontaktów z Funduszem
Imi i Nazwisko

Stanowisko s

bowe

Telefon

e-mail

Sprawy merytoryczne
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.7.

3.8.

Sprawy finansowe
3.5.

3.6.

Koszt ca kowity zadania i planowana kwota dofinansowania(5)

3.

PLN
4.1.

Planowany koszt ca kowity zadania(6)

4.2.

Koszty niekwalifikowane(7)

4.3.

Koszty kwalifikowane(8)

4.4.

Planowana kwota dofinansowania(3)

4.

%

Planowane terminy realizacji zadania (9)
Dzie (np.: 15)

5.1.

Termin rozpocz cia realizacji zadania

5.2.

Termin zako czenia realizacji zadania

Miesi c (np.: 04)
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Rok (np.: 2013)

5.

Opis zadania i przewidywane efekty ekologiczne i rzeczowe

6.1.

Opis prac planowanych do realizacji w ramach zadania

6.2.

Szczegó owy opis planowanego efektu rzeczowego zadania

6.3.

Szczegó owy opis planowanego efektu ekologicznego zadania

6.

Za czniki do wniosku(3)
Wnioskodawca
Tak

7.1.

7.2.

7.3

Nie

Wype nia pracownik
Funduszu

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania (wg wzoru)
wiadczenie o planowanych ród ach finansowania zadania (wg wzoru)
wiadczenie dotycz ce pomocy publicznej (wg wzoru)

Potwierdzamy prawdziwo

danych i informacji zamieszczonych we wniosku

Data sporz dzenia wniosku

Podpisy i piecz tki osób upowa nionych do sk adania o w iadcze
woli w imieniu Wnioskodawcy

Piecz tka nag ówkowa Wnioskodawcy

Podpis i piecz tka G . Ksi gowego/Skarbnika/innych osób
odpowiedzialnych za finanse Wnioskodawcy

Przypisy ko cowe
1. Nazwa powinna by mo liwie zwi a, jasno okre laj ca zakres zadania, identyfikuj ca obszar i ewentualny etap realizacji zadania planowanego do
obj cia dofinansowaniem.
2. Planowan kwot dofinansowania nale y poda w pe nych z otych.
3.
ciw odpowied zaznaczy znakiem “X”.
4. Niew ciwe skre li .
5. Koszt ca kowity zadania, koszty niekwalifikowane, kwalifikowane oraz planowana kwota dofinansowania powinny by zgodne z „Katalogiem kwalifikacji
kosztów dla zada dofinansowywanych ze rodków WFO iGW w odzi” i „Zasadami udzielania pomocy finansowej ze rodków WFO iGW w odzi”.
6. Koszt ca kowity zadania powinien zosta realnie oszacowany i odzwierciedla kwoty wynikaj ce m.in. z analizy rynku, kosztorysów, do wiadczenia
Wnioskodawcy. Koszt ca kowity zadania to suma kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych zadania.
7. Koszt niekwalifikowany to koszt zwi zany z realizacj zadania który mo e stanowi wy cznie udzia w asny Wnioskodawcy, wskazany w „Katalogu
kwalifikacji kosztów dla zada dofinansowywanych ze rodków WFO iGW w odzi”.
8. Koszt kwalifikowany to koszt zadania, niezb dny do osi gni cia efektu ekologicznego, ustalony dla poszczególnych dziedzin ochrony rodowiska przez
Fundusz i wskazany w „Katalogu kwalifikacji kosztów dla zada dofinansowywanych ze rodków WFO iGW w odzi”. Koszt kwalifikowany mo e równie
stanowi udzia w asny Wnioskodawcy.
9. Nale y oszacowa realne terminy rozpocz cia oraz zako czenia realizacji zadania, zgodnie z planowanymi do zawarcia umowami z Wykonawcami lub
Dostawcami. W przypadku zada dla których nie s podpisywane w/w umowy, termin rozpocz cia lub zako czenia zadania rozumiany jest jako termin
rozpocz cia realizacji zadania/programu edukacyjnego lub jego zako czenia.
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Za . 5.
Lista firm z województwa ódzkiego wykonuj cych prace zwi zane z wyrobami zawieraj cymi azbest
ród o: http://www.bazaazbestowa.gov.pl/company)

Nazwa

Gmina

PPUH "BUDO-SERWIS" Tadeusz Kapusta

ód

ód

RENOVO S.C.

ód

ód

Laboratorium Wibroakustyki i Ochrony rodowiska, Bogdan K pski

ód

ód

ód

ód

PGE ELEKTROWNIA BE CHATÓW Laboratorium Higieny Pracy

Be chatów

Be chatów

Adler Consulting

ód

ód

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera

ód

ód

ZSYP-BUD S.C. . Sidorowicz, W. Mirski

ód

ód

Tomaszów

Tomaszów

Mazowiecki

Mazowiecki

SULO EMK Recycling Sp.z o.o.

Zgierz

Zgierz

Firma Ogólnobudowlana Blacharsko-Dekarska Wac aw Je ak

Sieradz

Sieradz

ECOLABAD Laboratorium Fizyko-Chemiczne Badania i Analizy
rodowiska S.C.

SULO Polska Sp. z o.o. o/Tomaszów Mazowiecki

Miejscowo

A

T

I

O

S

P

Nazwa

Gmina

PAP-BUD Zak ad Robót Dekarsko-Blacharskich i Remontowo-

Miejscowo

Wieruszów

Wieruszów

ZPUH Sprz t-Bud

Kluki

Kluki

Zak ad Remontowo-Budowlany Stanis aw Karolczak

ód

ód

Budowlanych

POL-DAN-EKO Sp. J.

Z.U.K. HAK Stanis aw Burczy ski

Aleksandrów
ódzki
Piotrków
Trybunalski

Aleksandrów ódzki

Piotrków Trybunalski

Zak ad Gospodarowania Odpadami EKO ALF

Kutno

Go biew Nowy

TPO Sp. z o.o.

ód

ód

PPH STANMAR

Kutno

Kutno

Polska Grupa Gospodarki Odpadami EKOGAL-EKOPUR S.A.

Zgierz

Zgierz

JUKO Przedsi biorstwo Handlowo Us ugowe

Piotrków

Piotrków Trybunalski
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A

T

I

O

S

P

Nazwa

Gmina

Miejscowo

Trybunalski
GAJAWI P.P.H.U.

ód

ód

EKO-REGION Sp. z o.o.

Be chatów

Be chatów

EKOCHEM EKOSERVICE Sp. z o.o.

ód

ód

BUD-SYSTEM

ód

ód

A – Praca z azbestem
T – Transport odpadów zawieraj cych azbest
I – Identyfikacja azbestu w wyrobach
O – Oznaczanie zawarto ci azbestu
S – Szkolenia w zakresie azbestu
P – Programy, inne
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A

T

I

O

S

P

Za . 6.
LISTA BANKÓW WSPÓ PRACUJ CYCH
Z WFO iGW W ODZI
- obs uga „Programu priorytetowego dotycz cego przedsi wzi w zakresie ochrony ziemi dla
osób fizycznych – dotacje na cz ciowe sp aty kapita u kredytów bankowych przeznaczonych na
realizacj zada zwi zanych
z usuwaniem wyrobów zawieraj cych azbest”

BANK SPÓ DZIELCZY W SIERADZU
www.bssieradz.pl
ul. Sukiennicza 3, 98-200 Sieradz
tel. 43 822 39 56
- Oddzia w Brze niu, ul. Wspólna
- Oddzia w Burzeninie, ul. Ko cielna 32
- Oddzia we Wróblewie 10

BANK OCHRONY RODOWISKA S.A. ODDZIA

W ODZI

www.bosbank.pl
ul. Piotrkowska 166/168, 90-365 ód
tel. 42 636 74 54
- Oddzia Operacyjny w Be chatowie, ul 1-go Maja 2
- Oddzia Operacyjny w odzi, ul. ks. Zdzis awa Wujaka 5

BANK SPÓ DZIELCZY W SKIERNIEWICACH
www.bsskierniewice.pl
ul. Reymonta 25, 96-100 Skierniewice
tel. 46 834 48 00
- Oddzia w odzi, ul Zamenhofa 1/3

- Oddzia w G uchowie, ul. Klonowa 6
- Oddzia w Nowym Kaw czynie 32
- Oddzia w Bolimowie, ul. Rynek 14
- Oddzia na Osiedlu Widok w Skierniewicach, ul. Narbuta – uczy skiego 26
- Oddzia w yszkowicach, ul. G owackiego 32
- Oddzia w owiczu, ul. Nowy Rynek 30
- Oddzia w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Armii Krajowej 15/Szkolna 43

REJONOWY BANK SPÓ DZIELCZY W LUTUTOWIE
www.rbs.lututow.pl
ul. Klonowska 2, 98-360 Lututów
tel. 43 871 40 23
- Oddzia w Br szewicach, Górna 9
- Oddzia w Czastarach, ul. Wolno ci 26
- Oddzia w Galewicach, ul Przemys owa 10
- Oddzia w Klonowa, ul. Z oczewska 9
- Oddzia w Ostrówku 114
- Oddzia w Sokolnikach, ul. Pi sudskiego 1
- Oddzia w Wieluniu, ul. Plac Legionów 2
- Oddzia w Wieluniu Filia nr 1, ul. Wyszy skiego 40
- Oddzia w Wieluniu Filia w Kurowie, ul, Wielu ska 11A
- Oddzia w Wieruszowie, ul. wierczy skiego 12
- Oddzia w Wieruszowie Filia, ul. Fabryczna 6
- Oddzia w Z oczew, ul. Starowielu ska 18
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BANK SPÓ DZIELCZY W OZORKOWIE
www.bs-ozorkow.pl
Pl. Jana Paw a II nr 6, 95-035 Ozorków
tel. 42 718 10 11
- Oddzia w Parz czewie, ul.

czycka 6

BANK SPÓ DZIELCZY TOWARZYSTWO OSZCZ DNO CIOWO-PO YCZKOWE
PA-CO-BANK W PABIANICACH
www.pacobank.pl
ul. Pu askiego 8, 95-200 Pabianice
tel. 42 225 10 00
- Oddzia w Koluszkach, Brzezi ska 15a
- Oddzia w Dobroniu, ul. 11 Listopada 24
- Filia w D utowie, ul. G ówna 69
- Filia w Pabianicach, ul. aska 68
- Filia w odzi, ul. Nowa 6/12

BANK SPÓ DZIELCZY W OPOCZNIE
www.bsopoczno.pl
Pl. Ko ciuszki 3, 26-300 Opoczno
tel. 44 755 05 41
- Oddzia w Bia aczowie, Plac Wolno ci 13
- Oddzia w S awnie, ul. Pi sudskiego 31

Meritum Competence
ul. Syta 135, 02-987 Warszawa
NIP 5262737394
szkolenia@meritumnet.pl, azbest@meritumnet.pl, audyt@meritumnet.pl
www.szkolenia.meritumnet.pl
100

BANK SPÓ DZIELCZY ZIEMI OWICKIEJ W OWICZU
www.bszl.lowicz.com.pl
ul. Stary Rynek 18, 99-400 owicz
tel. 46 830 45 60
- Oddzia w Bielawach
- Oddzia w Ch nie
- Oddzia w Dmosinie
- Oddzia w Domaniewicach
- Oddzia w Godzianowie
- Oddzia w Je owie
- Oddzia w Kocierzewie
- Oddzia w Lipcach Reymontowskich
- Oddzia w Nieborowie
- Oddzia w Sadkowicach
- Oddzia w S upi
- Oddzia w Zdunach

LUDOWY BANK SPÓ DZIELCZY W ZDU SKIEJ WOLI
http://www.lbszdwola.pl/
ul. D browskiego 31, 98-220 Zdu ska Wola
tel. 43 823 25 61, 43 824 79 61
- Oddzia w Widawie, ul. Sieradzka 2
- Oddzia w S dziejowicach, S oneczna 1
- Oddzia w Lutomiersku, Pl. Jana Paw a II 12
- Filia Zapolice, Pl. Stra acki 3
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BANK SPÓ DZIELCZY W ALEKSANDROWIE ÓDZKIM
http://www.bs-aleksandrow.pl/
ul. Senatorska 2a, 95-070 Aleksandrów ódzki
tel.42 712-21-12, 42 276-39-04
- I Filia w Aleksandrowie ódzkim, ul. Ogrodowa 14
- II Filia w Aleksandrowie ódzkim, ul. Wojska Polskiego 65/67
- I Filia w Konstantynowie ódzkim, ul. Zgierska 23a
- II Filia w Konstantynowie ódzkim, ul. Jana Paw a 11/13
- I Filia w odzi, ul. agiewnicka 54/56
- II Filia w odzi, ul. Armii Krajowej 35
- III Filia w odzi, ul. Powsta ców Wielkopolskich 2
- V Filia w odzi, Narutowicza 59

POWIATOWY BANK SPÓLDZIELCZY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
http://www.pbstom.com.pl/
ul. Handlowa 35/73, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. 44/ 726-09-05,
- Oddzia B dków, ul. Reymonta 6
- Oddzia Budziszewice, ul. J. Ch. Paska 85
- Oddzia Ujazd, ul. Parkowa 4
- Oddzia Wolbórz, Pl. Jagie y 15
- Oddzia Inow ódz, ul. Kazimierza Wielkiego 7
- Filia Czarnocin, ul. G ówna 189
- Filia Po wi tne, ul. G ówna 13
- Filia Rokiciny, ul. Tomaszowska 9
- Filia Rzeczyca, ul. Mo cickiego 1
Meritum Competence
ul. Syta 135, 02-987 Warszawa
NIP 5262737394
szkolenia@meritumnet.pl, azbest@meritumnet.pl, audyt@meritumnet.pl
www.szkolenia.meritumnet.pl
102

- Punkt kasowy elechlinek, ul. 1000-lecia 1
- Punkt kasowy Tomaszów Mazowiecki, ul. Tkacka 4
- Punkt kasowy Tomaszów Mazowiecki, ul. W walska 6/10
- Punkt kasowy Czerniewice, ul. Mazowiecka 29
- Punkt kasowy Lubochnia, ul. Tomaszowska 6

SGB-BANK S.A. W POZNANIU
www.sgb.pl
ul. Szarych Szeregów 23a

-Oddzia w Piotrkowie Trybunalskim ul. S owackiego 81, 97-300 Piotrków Tryb.
-Oddzia w Gdyni ul. Bytomska 24, 81-509 Gdynia
-Oddzia w Grodzisku Wlkp. ul. Chopina 1, 62-065 Grodzisk Wlkp.
-Oddzia w Koninie ul. Bankowa 1, 62-500 Konin
-Oddzia w Lesznie ul. Zamenhofa 107, 64-100 Leszno
-Oddzia w Lublinie ul. Narutowicza 38-42, 20-016 Lublin
-Oddzia w Malborku al. Wojska Polskiego 499, 82-200 Malbork
-Oddzia w Ostrowie Wlkp. ul. Raszkowska 60/62, 63-400 Ostrów Wlkp.
-Oddzia w O wi cimiu ul. Powsta ców

skich 1, 32-600 O wi cim

-Oddzia w Pile al. Wojska Polskiego 6, 64-920 Pi a

BANK SPÓ DZIELCZY W SZADKU
www.bsszadek.pl/
ul. Sieradzka 14 a
tel. 43 821 58 54
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- Oddzia w Wodzieradach, Wodzierady 78
- Oddzia w Goszczanowie ul. Turecka 3
- Oddzia w Warcie ul. Kaliska 7
- Oddzia w asku ul. Ko ciuszki 8

NADWARCIA SKI BANK SPÓ DZIELCZY W DZIA OSZYNIE
www.nbsdzialoszyn.pl
ul. Pi sudskiego 21a
tel. 43 841 31 96, fax 43 841 32 13

NBS w Dzia oszynie Oddzia w Osjakowie
NBS w Dzia oszynie Filia w Konopnicy
NBS w Dzia oszynie Punkt Kasowy w Wierzchlesie
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Za .7.
Wzór raportu z monitoringu Programu usuwania azbestu
Wska niki monitoringu Programu

Wska niki monitoringu bezpo rednie:
Wska niki efektywno ci realizacji Programu:
c) Ilo

unieszkodliwionych

odpadów

zawieraj cych

azbest

-

Mg/rok

–

…………………………………………………………………………………………………
(nale y d

do osi gniecia liczby przynajmniej równej podanej w tab. 12.

Programu lub wy szej)

d) Stopie

wykorzystania

rodków finansowych zaplanowanych na realizacj

Programu w danym roku - %
………………………………………………………………………………………
( nale y d

do osi gni cia warto ci pomi dzy 90-100%)

Podsumowanie ww. wyników:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
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Wska niki monitoringu po rednie:
Wska niki wiadomo ci ekologicznej mieszka ców:
e) Liczba wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu z

onych do gminy przez

mieszka ców/rok……………………………………………………………………
f) Liczba

przypadków

nielegalnego

demonta u

wyrobów

zawieraj cych

azbest/rok……………………………………………………………………………
g) Liczba interwencji podejmowanych przez gmin /rok…………..……………….
…………………………………………………………………………………….

Podsumowanie ww. wyników:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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