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1. Wprowadzenie. 

 

Azbest  stanowi  powaŜne  zagroŜenie  dla  zdrowia  i  Ŝycia  ludzi.  W  związku  z  tym 

powstało wiele regulacji prawnych zakazujących stosowania i produkcji wyrobów 

zawierających ten minerał, a takŜe nakazujących usunięcie wyrobów juŜ istniejących. 

14  maja  2002r.  Rada  Ministrów  Rzeczypospolitej  Polskiej  przyjęła  długofalowy 

program  usuwania  azbestu  i  wyrobów  zawierających  azbest  stosowanych  na  terytorium 

Polski. 
 

Podstawowe cele programu to oczyszczenie terytorium Polski z azbestu oraz usunięcie 

stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest, wyeliminowanie spowodowanych 

azbestem  negatywnych  skutków  zdrowotnych  u  mieszkańców  Polski,  a  takŜe  sukcesywna 

li kwidacja oddziaływania azbestu na środowisko i doprowadzenie, w określonym czasie, do 

spełnienia wymogów ochrony środowiska. 

Ze  względu  na  zagroŜenie  jakie  stwarza  azbest,  musi  być  usunięty  z  wszystkich 

obiektów w kraju do końca 2032 roku. Przy załoŜonym okresie usuwania do 2032r., wiele z 

tych  wyrobów  przekroczy  wszelkie  normy  i  granice  bezpiecznego  uŜytkowania.  Dlatego 

niezwykle istotne jest ustalenia kolejności usuwania wyrobów zawierających azbest. 

Podstawą  prawną  wykonania  programu  jest  obowiązek  wynikający  z  „Programu 

usuwania  azbestu i wyrobów zawierających  azbest stosowanych na terytorium Polski” oraz 

z „Planu gospodarki odpadami dla Gminy Wiślica 
 

 
 
2. Cele i zadania programu. 

 

Celem programu jest: 
 

• spowodowanie  oczyszczenia  obszaru  gminy  z  azbestu  oraz  usunięcie  stosowanych  od 

wielu lat wyrobów zawierających azbest, 

• wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców gminy 

spowodowanych azbestem oraz ustalenie koniecznych do tego uwarunkowań, 

• spowodowanie sukcesywnej likwidacji oddziaływania azbestu na środowisko 
 

i  doprowadzenie,  w  określonym  horyzoncie  czasowym,  do  spełnienia  wymogów  ochrony 
 

środowiska, 
 

• stworzenie   odpowiednich   warunków   do   wdroŜenia   przepisów   prawnych   oraz   norm 

postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, 

• pomoc   mieszkańcom   gminy   w   realizacji   kosztownej   wymiany   płyt   cementowo   – 
 

azbestowych zgodnie z przepisami prawa. 
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Zadaniem  programu  jest  określenie  warunków  sukcesywnego  usuwania  wyrobów 
 

zawierających azbest. W programie zawarte zostały: 
 

• oszacowane ilości wyrobów azbestowych, 
 

• szacunki   jednostkowych   kosztów   usuwania   dachowych   pokryć   azbestowych   i   płyt 

azbestowo cementowych, 

• propozycje   odnośnie   udzielania   przez   samorząd   pomocy  mieszkańcom   w   realizacji 

programu. 

Pomoc   mieszkańcom   ma   na   celu   zachęcenie   ich   do   usuwania   azbestu   oraz 

zmniejszenie ryzyka związanego z nieprawidłowym ich wykonaniem. 

 
 
3. Szkodliwość azbestu dla zdrowia ludzkiego. 

 

Azbest  jest  nazwą  handlową  grupy  minerałów  włóknistych,  które  pod  względem 

chemicznym są uwodnionymi krzemianami magnezu, Ŝelaza, wapnia i sodu. Występujący w 

przyrodzie   wykazuje   znaczną   wytrzymałość   na   rozciąganie,   źle   przewodzi   ciepło,   ma 

właściwości dźwiękochłonne i jest względnie odporny na działanie czynników chemicznych. 

Te właściwości azbestu sprawił y, Ŝe stał się on materiałem bardzo 

rozpowszechnionym  w  naszym  otoczeniu,  znajdując  zastosowanie  przy  wytwarzaniu  całej 

gamy wyrobów przemysłowych, jak i produktów uŜywanych w Ŝyciu codziennym. 

Wyroby   azbestowe   będące   w   dobrym   stanie   technicznym   oraz   odpowiednio 

zabezpieczone nie stanowią istotnego zagroŜenia dla zdrowia ludzkiego. ZagroŜenie pojawia 

się   wówczas,   gdy   zaistnieją   warunki   stwarzające   moŜliwości   uwalniania   się   włókien 

azbestowych  do  otoczenia.  Do  sytuacji  takich  dochodzi  najczęściej  w  wyniku  poddawania 

elementów  azbestowych  obróbce  mechanicznej,  jak  równieŜ  wskutek  naruszania  struktury 

wyrobu spowodowanej naturalnym starzeniem się materiału oraz pod wpływem 

oddziaływania czynników atmosferycznych. 

Azbest  jest  zaliczany  do  dziesięciu  najgroźniejszych  substancji  zanieczyszczających 
 

na ziemi. W związku z tym, azbest znajduje się w wykazie opracowanym przez Ministerstwo 

Zdrowia  i  Opieki  Społecznej,  jako  niebezpieczna  substancja  chemiczna  o  udowodnionym 

działaniu  rakotwórczym  dla  człowieka.  Badania  naukowe  udowodnił y,  Ŝe  azbest  stanowi 

powaŜne zagroŜenie dla zdrowia w następstwie długotrwałego naraŜania dróg oddechowych 

na wdychanie jego włókien. 
 

Dla  uniknięcia  groźby  chorób,  organizm  nie  powinien  mieć  kontaktu  z  powietrzem 
 

„znacznie”   zanieczyszczonym   pyłami   azbestowymi.   Kontakt   nieznaczny,   przypadkowy 
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wydaje  się  nieunikniony,  tak  z  uwagi  na  rozpowszechnienie  wyrobów  azbestowych,  do 

 

niedawna w powszechnym będących uŜyciu, jak z powodu konsekwencji tego 

rozpowszechnienia  -  stałej  obecności  zmiennych,  na  ogół  niewielkich  poziomów  pyłów 

azbestu, występujących w powietrzu atmosferycznym w sposób naturalny. 

WyróŜniamy trzy rodzaje naraŜenia na pyły azbestowe, a mianowicie ekspozycję: 
 

• zawodową – związaną z pracą w kopalni oraz w zakładach produkujących i stosujących 

wyroby  azbestowe.  RównieŜ  praca  w  warsztatach  samochodowych  i  praca  przy  usuwaniu 

wyrobów i materiałów zawierających azbest, 

• parazawodową – dotyczy mieszkańców terenów sąsiadujących z kopalniami i zakładami 

przetwarzającymi azbest oraz rodzin pracowników tych zakładów, 

• środowiskową  –  związana  z  występowaniem  azbestu  w  powietrzu  atmosferycznym, 

wodzie pitnej i artykułach spoŜywczych. 

Biologiczna agresywność pyłu azbestowego jest zaleŜna od stopnia penetracji i liczby 

włókien, które uległy retencji w płucach, jak równieŜ od fizycznych i aerodynamicznych cech 

włókien. 

Krótkookresowe   naraŜenie   na   działanie   azbestu   moŜe   prowadzić   do   zaburzeń 

oddechowych, bólów w klatce piersiowej oraz podraŜnienia skóry i błon śluzowych. Z kolei 

chroniczna  ekspozycja  na  włókna  azbestowe  moŜe  być  przyczyną  takich  chorób  układu 

oddechowego   jak:   pylica   azbestowa   (azbestoza)   –   rodzaj   pylicy   płuc   spowodowanej 

wdychaniem włókien azbestowych. 

W   latach   1976-96   rozpoznano   w   Polsce   1314   przypadków   azbestozy   płuc. 

Powodowana jest przez stosunkowo duŜe stęŜenia włókien, a jej okres rozwoju moŜe trwać 

nawet 30 - 40 lat. 

Minister  Pracy  i  Polit yki  Społecznej  Rozporządzeniem  z  dnia  29  listopada  2002r. 
 

w sprawie najwyŜszych dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia 
 

w   środowisku   pracy  ustalił   wartości   najwyŜszych   dopuszczalnych   stęŜeń   chemicznych 
 

i  pyłowych  czynników  szkodliwych  dla  zdrowia.  Wśród  pyłów  znalazły  się  równieŜ  pyły 

zawierające azbest. JednakŜe naleŜy pamiętać, Ŝe pojęcie stęŜeń dopuszczalnych w przypadku 

azbestu jest umowne i stanowi kompromis pomiędzy wymaganiami medycyny 

a  moŜliwościami  technicznymi,  a  działania  Unii  Europejskiej  dąŜą  do  zminimalizowania 

wpływu azbestu na zdrowie ludzkie. Szkodliwe działanie azbestu moŜe zostać 

zwielokrotnione   w   momencie   jednoczesnego   naraŜenia   organizmu   na   inne   substancje 

rakotwórcze (np. węglowodory aromatyczne, metale cięŜkie czy dym tytoniowy). 
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Nie   ma   w   Polsce   dokładnych   danych   dotyczących   liczby   osób,   w   przeszłości 
 

naraŜonych zawodowo, oraz w przeszłości i obecnie naraŜonych środowiskowo. 
 

Nadal  istnieje  skaŜenie  środowiska  pyłem  azbestu,  pochodzącym  z  tak  zwanych 
 

„dzikich  wysypisk  odpadów”  –  szczególnie  w  lasach  i  odkrytych  wyrobiskach.  Nadal  ma 

miejsce pylenie – w coraz większym stopniu – z uszkodzonych powierzchni płyt na dachach 

i elewacjach budynków. 
 

PowaŜny  niepokój  musi  budzić  fakt,  Ŝe  usuwanie  obecnie  z  dachów  i  elewacji 

wyrobów  zawierających  azbest  przez  przypadkowe  i  nieprofesjonalne  firmy  lub  na  własną 

rękę, zwiększa zagroŜenie pyłem azbestowym dla mieszkańców kraju. 

 
 
4.   Wykaz   aktów   prawnych   regulujących   postępowanie   z   wyrobami   i   odpadami 

zawierającymi azbest oraz obowiązki z nich wynikające. 

 
Od  1997r.  w  na  terenie  Polski  obowiązuje  zakaz  produkcji,  handlu  oraz  stosowania 

wyrobów  zawierających  azbest.  Zakaz  taki  wprowadzono  ustawą  z  19  czerwca  1997r. 

o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 3, poz.20 z późn. 

zm.). 

W następnych latach wprowadzono szereg kolejnych aktów prawnych (ustaw 
 

i  rozporządzeń)  regulujących  kwestie  związane  z  postępowaniem  i  usuwaniem  wyrobów 

zawierających azbest. 
 

• Ustawa  z  dnia  19  czerwca  1997r .  o  zakazie  stosowania  wyrobów  zawierających 

azbest (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 3, poz. 20 z póź. zm.) Ustawa weszła w Ŝycie od 28 września 

1997   roku.   Zakazuje   ona   wprowadzania   na   polski   obszar   celny   azbestu,   wyrobów 

zawierających  azbest,  produkcji  wyrobów  zawierających  azbest  oraz  obrotu  azbestem 

i  wyrobami  zawierającymi  ten  surowiec.  Zgodnie  z  ustawą  produkcja  płyt  azbestowo- 

cementowych  została  zakończona  we  wszystkich  zakładach  do  28  września  1998r.,  a  z 

dniem 28 marca 1999r. nastąpił zakaz obrotu tymi płytami. Wyjątek stanowi tylko azbest i 

wyroby zawierające azbest dopuszczone do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar 

celny spośród  wyrobów  określonych  w  załączniku  nr  1  do  ustawy.  Wykaz  tych  wyrobów 

określa   corocznie   Minister   właściwy  do   spraw   gospodarki   w  drodze  rozporządzenia. 

Wymieniona ustawa praktycznie zamknęła okres stosowania wyrobów zawierających azbest 

w  Polsce,  pozostaje  natomiast  problem  sukcesywnego  usuwania  zuŜytych  wyrobów  w 
 

sposób  nie zagraŜający  zdrowiu  ludzi  i  zanieczyszczeniu  środowiska.  Ustawa  porządkuje 
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równieŜ  zagadnienia  związane  z  opieką  zdrowotną  pracowników,  którzy  mieli  kontakt   
z azbestem. 

 
• Ustawa  z  dnia  27  kwietnia  2001r .  o  odpadach  (Dz.  U.  z  2007r.  Nr  39,  poz.  251 

 

z  późn.  zm.).  Ustawa  określa  zasady  postępowania  z  odpadami,  w  sposób  zapewniający 

ochronę Ŝycia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównowaŜonego 

rozwoju, a w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów i ich negatywnego 

oddziaływania na środowisko, a takŜe odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. W ustawie 

określone są obowiązki wytwórców i posiadaczy odpadów, w tym odpadów 

niebezpiecznych. Ustawa   reguluje całokształt   spraw   administracyjnych, związanych 

z   postępowaniem   przy   zbieraniu,   transporcie,   odzysku   i   unieszkodliwianiu,   w   tym 

składowaniu  odpadów,  a  takŜe  wymagań  technicznych  i  organizacyjnych  dotyczących 

składowisk  odpadów.   Ustawa  wprowadza  obowiązek  opracowania  planów  gospodarki 

odpadami na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. 
 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r . Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z 

późn. zm.) Wśród wielu przepisów znajduje się zapis mający zastosowanie w przypadkach 

występowania  azbestu.  Art.  30  ust.  7  stanowi:  właściwy  organ  moŜe  nałoŜyć,  w  drodze 

decyzji,  obowiązek  uzyskania  pozwolenia  na  wykonanie  określonego  obiektu  lub  robót 

budowlanych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 tego art. jeŜeli ich 

realizacja  moŜe  naruszyć  ustalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego 

lub spowodować: 
 

o zagroŜenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia, 
 

o pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków, 
 

o pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych, 
 

o wprowadzenie,  utrwalenie  bądź  zwiększenie  ograniczeń  lub  uciąŜliwości  dla  terenów 

sąsiednich. 
 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r . Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r., Nr 25, 

poz. 150 z póź. zm.) Ustawa określa zasady ochrony środowiska oraz warunki korzystania z 

jego  zasobów,  z  uwzględnieniem  wymagań  zrównowaŜonego  rozwoju.  Ustawa  zawiera 

szereg istotnych i waŜnych postanowień dotyczących m.in.: 

o państwowego  monitoringu  środowiska,  jako  systemu  pomiarów,  ocen  i  prognoz  stanu 
 

środowiska oraz gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o środowisku, 
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o opracowania prognoz oddziaływania na środowisko, w tym gospodarki odpadami, a takŜe 

 

programów wojewódzkich, zmierzających do przestrzegania standardów jakości 
 

środowiska, 
 

o ochrony  powietrza  przed  zanieczyszczeniem,  sposobu  postępowania  z  substancjami 

stwarzającymi szczególne zagroŜenie dla środowiska, 

o kar  i  odpowiedzialności  za  nieprzestrzeganie  zasad  i  przepisów  dotyczących  ochrony 
 

środowiska, 
 

o konieczności oznaczenia instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany 

azbest oraz miejsc, w których on się znajduje. 
 

• Ustawa z dnia 27 lipca 2001r . o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, 

ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2001r. Nr 100, poz. 1085 z 

późn.  zm.).  Ustawa  reguluje  tryb  postępowania  oraz  obowiązki  podmiotów  określanych 

ustawą. W  art. 54 ustawa odnosi się do odpowiednich zapisów ustawy z  dnia 19 czerwca 

1997r.  o  zakazie  stosowania  wyrobów  zawierających  azbest.  Ustawa  udziela  delegacji 

ministrowi  właściwemu  do  spraw  gospodarki,  do  określenia  w  drodze  rozporządzenia  w 

porozumieniu  z  ministrem  właściwym  do  spraw  wewnętrznych,  ministrem  właściwym  do 

spraw transportu oraz ministrem właściwym do spraw środowiska – sposobów i warunków 

bezpiecznego uŜytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. 
 

• Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r . o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. 
 

z 2009r. Nr 152, poz. 1222 z późn. zm.). Ustawa reguluje – na gruncie prawa europejskiego 
 

–  problematykę  dotycząca  substancji  i  preparatów  chemicznych,  w  tym  niebezpiecznych. 

Ustawa  określa  warunki,  zakazy lub  ograniczenia  produkcji,  wprowadzania  do  obrotu  lub 

stosowania   substancji   i   preparatów   chemicznych,   w   celu   ochrony  przed   szkodliwym 

wpływem tych  substancji i preparatów  na  zdrowie człowieka lub  na  środowisko.  Zgodnie 

z ustawą tworzy się urząd Inspektora do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych. 
 
• Ustawa z dnia 28 października 2002r . o przewozie drogowym towarów 

niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671 z póź. zm.). Ustawa określa zasady przewozu 

drogowego towarów niebezpiecznych, wymagania w stosunku do kierowców i innych osób 

wykonujących czynności związane z tym przewozem oraz organy właściwe do sprawowania 

nadzoru i kontroli w tych sprawach. Przy przewozach materiałów niebezpiecznych w kraju 

obowiązują  przepisy  zawarte  w  załącznikach  A  i  B  do  Umowy  europejskiej  dotyczącej 

międzynarodowego  przewozu  drogowego  towarów  niebezpiecznych  (ADR)  –  Jednolity 



Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest                         
na terenie gminy Wiślica. 

9 

  
  

  

 

 
 

tekst  Umowy  ADR  (Dz.  U.  z  2009r  Nr  27,  poz. 162).  Przepisy umowy ADR  oraz  ustawy 
 

określają  warunki  załadunku  i  wyładunku  oraz  przewozu  odpadów  niebezpiecznych  na 

składowisko.  Pojazdy  powinny  być  zaopatrzone  w  świadectwo  dopuszczenia  pojazdu  do 

przewozu materiałów niebezpiecznych wydane przez upowaŜnioną stację kontroli 

pojazdów,  zaś  kierowcy  pojazdów  winni  być  przeszkoleni  w  zakresie  przewozu  towarów 

niebezpiecznych. 
 

• Zarządzenie   Ministra   Zdrowia   i   Opieki   Społecznej    z   dnia   12   marca   1996r . 
 

w  sprawie  dopuszczalnych  stęŜeń  i  natęŜeń  czynników  szkodliwych  dla  zdrowia, 

wydzielonych przez materiały   budowlane,   urządzenia   i elementy   wyposaŜenia 

w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. Nr 19, poz. 231). Określa jako 
 

niedopuszczalny dodatek azbestu w materiałach budowlanych, z terminem obowiązywania 
 

od dnia 1 stycznia 1997r. 
 
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu 

odpadów  (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz. 1206). Zamieszcza rodzaje odpadów zawierających 

azbest na liście odpadów niebezpiecznych w wymienionych niŜej grupach i podgrupach  

z przypisanym kodem klasyfikacyjnym: 

06 07 01* - odpady azbestowe z elektrolizy; 
 

06 13 04* - odpady z przetwarzania azbestu; 
 

10 11 81* - odpady zawierające azbest (z hutnictwa szkła); 
 

10 13 09*- odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-azbestowych; 
 

15   01   11*-   opakowania   z   metali zawierające niebezpieczne,   porowate   elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi; 

16 01 11* - okładziny hamulcowe zawierające azbest; 
 

16 02 12* - zuŜyte urządzenia zawierające azbest; 
 
17 06 01* - materiały izolacyjne zawierające azbest; 

 

17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawierające azbest. 
 

UWAGA:  gwiazdka oznacza odpady niebezpieczne. 
 
• Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Poli tyk i  Socjalnej   z  dnia  29  listopada  2002r. 

 

w  sprawie  najwyŜszych  dopuszczalnych  stęŜeń  i  natęŜeń  czynników  szkodliwych  dla 

zdrowia  w  środowisku  pracy  (Dz.  U.  z  2002r.  Nr  217,  poz.  1833  z  póź.  zm).  Określa 

najwyŜsze dopuszczalne stęŜenia w środowisku pracy pyłów zawierających azbest: 

a) pyły zawierające azbest chryzotyl -  1,0 mg/m3
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- włókna respirabilne -  0,2 włókien w cm3
 

 
b) pyły zawierające azbest krokydolit -  0,5 mg/m3

 
 

- włókna respirabilne -  0,2 włókien w cm3
 

 

 
• Rozporządzenie   Ministra   Inf rastruktury   z   dnia   19   grudnia   2002r .   w   sprawie 

 

zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów 

niebezpiecznych do transpor tu odpadów niebezpiecznych (Dz. U. z 2002r. Nr 236, poz. 

1986). Przepisy o    przewozie drogowym  materiałów  niebezpiecznych stosuje się 

odpowiednio  do  transportu  odpadów  niebezpiecznych  spełniających  określone  w  tych 

przepisach  kryteria   klasyfikacyjne dla zaliczenia ich do jednej z klas  towarów 

niebezpiecznych.   Przy   przewozach   materiałów   niebezpiecznych   w   kraju   obowiązują 

przepisy  zawarte  w załącznikach  A  i B do  Umowy  europejskiej  dotyczącej 

międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) - Jednolity tekst 

Umowy ADR (Dz. U. z  2009r Nr 27, poz. 162). Odpady zawierające azbest pochodzące z 

budowy, remontu i demontaŜu obiektów budowlanych oraz odpady izolacyjne zawierające 

azbest  zgodnie  z  ADR  zaliczone  zostały  do  klasy  9  –  róŜne  materiały  i  przedmioty 

niebezpieczne,  z  czego  wynikają  określone  wymagania  przy  ich  transporcie.  Posiadacz 

odpadów   zawierających   azbest,   który  prowadzi   działalność   w   zakresie   zbierania   lub 

transportu   odpadów,   obowiązany   jest   do   uzyskania   zezwolenia   na   prowadzenie   tej 

działalności. Zgodnie z  ustawą o odpadach zezwolenie wydaje, w drodze decyzji starosta, 

właściwy   ze   względu   na   miejsce   siedziby   lub   zamieszkania   posiadacza   odpadów. 

Transportujący  odpady   niebezpieczne   obowiązany  jest   do   posiadania   karty  ewidencji 

odpadu,   dokumentu   obrotu   odpadami   niebezpiecznymi   i   dokumentu   przewozowego 

materiałów niebezpiecznych według wymagań ADR. 
 

• Rozporządzenie   Ministra   Inf rastruktury   z   dnia   23   grudnia   2002r .   w   sprawie 

świadectwa  dopuszczenia  pojazdu  do  przewozu  niektórych  towarów  niebezpiecznych 

(Dz.  U.  Nr  237,  poz.  2011  z  późn.  zm.).  Określa  szczegółowe  warunki  i  tryb  wydawania 

świadectwa  dopuszczenia  pojazdów  do  przewozu  towarów  niebezpiecznych,  jego  wzór 

i sposób wypełnienia. 
 
• Rozporządzenie   Ministra  Inf rastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003r .  w   sprawie 

informacj i  dotyczącej   bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa 

i  ochrony  zdrowia  (Dz.  U.  Nr  120,  poz.  1126).  Określa  zakres  i  formę  informacji 
 

dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia,  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia 
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(zwanego   "planem   bioz")   oraz   szczegółowy   zakres   rodzajów   robót   budowlanych, 
 

stwarzających zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (wyroby zawierające azbest). 
 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Poli tyk i Społecznej  z dnia 
 

23 października 2003r . w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania 
 

i   przemieszczania   azbestu   oraz   wykorzystywania   i   oczyszczania   instalacj i   lub 

urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876). 
 

• Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  2004r .  w  sprawie  określenia 

rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 

szczegółowych   uwarunkowań   związanych   z   kwali fikowaniem   przedsięwzięcia   do 

sporządzenia rapor tu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 

z późn. zm.). Sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wymaga 

transport  lub  unieszkodliwianie  azbestu  lub  produktów  zawierających  azbest,  w  ilości  nie 

niŜszej niŜ 200 ton rocznie. 
 

• Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  30  października  2002r .  w  sprawie 

rodzajów  odpadów,  które  mogą  być  składowane  w  sposób  nie selektywny  (Dz.  U.  Nr 

191, poz. 1595). W sposób nie selektywny mogą być składowane odpady: 

Grupy 17 06 01* - materiały izolacyjne zawierające azbest; 

Grupy 17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawierające azbest. 
 

Oznacza   to,   Ŝe   odpady   obu   grup   mogą   być   składowane   wspólnie,   na   tym   samym 

składowisku  odpadów  niebezpiecznych  zawierających  azbest.  Natomiast  nie  wolno  tych 

odpadów mieszać i składować z innymi odpadami niebezpiecznymi. 
 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003r . w sprawie 

szczegółowych  wymagań  dotyczących  lokalizacj i,  budowy,  eksploatacj i  i  zamknięcia, 

jak im powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 

549). Określa m.in. wymagania dotyczące składowania dla odpadów zawierających azbest, 

wymienionych w katalogu odpadów oznaczonych kodami:17 06 01* i 17 06.05*. 
 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Poli tyk i Społecznej  z dnia 2 kwietnia 
 

2004r .   w   sprawie   sposobów   i   warunków   bezpiecznego   uŜytkowania   i   usuwania 

wyrobów  zawierających  azbest  (Dz.  U.  2004r.  Nr  71,  poz.  649).  Określa  obowiązki 

wykonawcy   prac   polegających   na   bezpiecznym   uŜytkowaniu   i   usuwaniu   wyrobów 

zawierających azbest sposoby i warunki bezpiecznego uŜytkowania oraz usuwania wyrobów 
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zawierających   azbest;   warunki   przygotowania   do   transportu   i   transportu   wyrobów   i 
 

odpadów  zawierających  azbest do  miejsca  ich  składowania;  wymagania,  jakim  powinno 

odpowiadać oznakowanie wyrobów i odpadów zawierających azbest. 
 

• Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  i  Pracy  z  dnia  14  października  2005r .  w 

sprawie   zasad   bezpieczeństwa   i   higieny   pracy   przy   zabezpieczaniu   i   usuwaniu 

wyrobów  zawierających  azbest oraz  programu  szkolenia  w  zakresie  bezpiecznego 

uŜytkowania  takich  wyrobów  (Dz.  U.  z  2005r .  Nr  216,  poz.  1824)  Określa  obowiązki 

pracodawcy zatrudniającego pracowników przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest. 
 

• Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  10  stycznia  2005r .  w  sprawie  wzoru 

ksiąŜeczki  badań  profilaktycznych  dla  osoby,  która  była  lub  jest  zatrudniona  w 

warunkach   naraŜenia   zawodowego   w   zakładach   stosujących   azbest w   procesach 

technologicznych,  sposobu  jej   wypełnienia  i  aktualizacj i  (Dz.  U.  z  2005r.  Nr  13,  poz. 

109). Pracodawca, który zatrudnia lub zatrudniał osobę w warunkach naraŜenia 

zawodowego  na  działanie  pyłów  zawierających  włókna  azbestu,  wpisuje  i  aktualizuje 

w ksiąŜeczce badań profilaktycznych tej osoby dane osobowe wraz z danymi dotyczącymi 

okresu zatrudnienia w warunkach naraŜenia na pył azbestu oraz szczegółowe parametry tego 

naraŜenia. 
 

• Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  14  lutego  2006r .  w  sprawie  wzorów 

dokumentów  stosowanych  na  potrzeby  ewidencj i  odpadów  (Dz.  U.  Nr  30,  poz.  213). 

Określa   wzory   dokumentów   stosowanych   do   prowadzenia   ilościowej   i   jakościowej 

ewidencji  odpadów  celem  zapewnienia  kontroli  ich  przemieszczania.  Do  prowadzonej 

ewidencji odpadów obowiązani są posiadacze odpadów, w tym takŜe wytwórcy odpadów. 

Ewidencje odpadów prowadzi się za pomocą dwóch dokumentów: karty ewidencji odpadów 

oraz  karty  przekazania  odpadów.  Karta  przekazania  odpadu  wypełniana  jest  w  dwóch 

egzemplarzach   przez   posiadacza   przekazującego   odpady   na   rzecz   innego   posiadacza 

odpadów.  Posiadacz  odpadów,  który  odpady  przejmuje  (np.  zarządzający  składowiskiem 

odpadów) zobowiązany jest do potwierdzenia na karcie przekazania odpadu fakt przyjęcia 

odpadu.  Karty  informacyjne  słuŜą  do  naliczania  opłat  za  umieszczenie  w  danym  roku 

odpadów na składowisku wnoszonych na rachunek dystrybucyjny urzędu marszałkowskiego 

właściwego ze względu na miejsce składowania odpadów. 

• Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  15  września  2005r .  w  sprawie  leków 

związanych  z  chorobami  wywołanymi  pracą  przy  azbeście  (Dz.  U.  Nr  189,  poz.1603) 
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Rozporządzenie  określa  wykaz  bezpłatnych  leków  związanych  z  chorobami  wywołanymi 
 

pracą   przy   azbeście,   sposób   realizacji   recept   oraz   tryb   rozliczania   przez   oddziały 

wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z budŜetem państwa kosztów tych leków. 
 

• Program   usuwania   azbestu   i   wyrobów   zawierających   azbest   stosowanych   na 

terytori um  Polski  –  przyjęty  przez  Radę  Mi nistrów  w  dniu  14  maja  2002r .  Określa 

główne kierunki działania w okresie 30-u lat, potrzebne środki na realizację "Programu...", 

a  takŜe  podaje  szacunkowe  ilości  wyrobów  zawierających  azbest  w  całym  kraju  oraz 

poszczególnych województwach. 

 
 

Polskie prawodawstwo określa takŜe wymagania dotyczące postępowania z wyrobami 
 

i odpadami azbestowymi, obowiązki organów administracji, a takŜe właścicieli i zarządców 

nieruchomości   w   tym   zakresie   oraz   obowiązki   wykonawców   prac   polegających   na 

zabezpieczeniu  i  usuwaniu  wyrobów  zawierających  azbest.  Obowiązki  te  przedstawiono 

poniŜej. 

 
 
Obowiązki samorządu gminnego: 

 

-opracowanie,   przyjęcie   i   aktualizacja   planu   gospodarki   odpadami   (z   uwzględnieniem 

problematyki usuwania azbestu i wyrobów zawierającymi azbest), 

-gromadzenie  informacji  przekazywanych  przez  osoby  fizyczne  (właścicieli  i  zarządców 

nieruchomości-  wspólnoty  mieszkaniowe)  o  wyrobach  zawierających  azbest  i  miejscu  ich 

wykorzystywania, 

-przedkładanie marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach 

występowania   substancji   stwarzających   szczególne   zagroŜenie   dla   środowiska,   w   tym 

azbestu, 

-współpraca z lokalnymi mediami celem rozpowszechniania informacji dotyczących zagroŜeń 
 

powodowanych przez azbest oraz wyroby z azbestem. 
 
 
 
Obowiązki właścicieli, zarządców lub uŜytkowników nieruchomości: 

 

-kontrola   wyrobów   zawierających   azbest   znajdujących   się   w   obiektach,   urządzeniach 

budowlanych, urządzeniach przemysłowych lub innych miejscach zawierających azbest, 

- usuwanie wyrobów zawierających azbest zakwalifikowanych zgodnie z oceną do wymiany 
 

na skutek nadmiernego zuŜycia wyrobu lub jego uszkodzenia, 
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-   sporządzenie   inwentaryzacji   zastosowanych   wyrobów   zawierających   azbest   poprzez 

 

sporządzenie spisu z natury, 
 

- podjęcie decyzji o usuwaniu azbestu, 
 

-  zgłoszenie  właściwemu  organowi  architektoniczno-budowlanemu  prac  polegających  na 

zabezpieczaniu   lub   usuwaniu   wyrobów   zawierających   azbest   zgodnie   z   przepisami 

budowlanymi, 

-  w  celu  usunięcia  wyrobów  azbestowych  z  obiektów  wpisanych  do  rejestru  zabytków 

nieodzowne jest uzyskanie pozwolenia na budowę zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 

- dokonanie wyboru wykonawcy prac prowadzącego zabezpieczenia wyrobów zawierających 

azbest (wyłącznie spełniającego wymogi w tym zakresie), 

-sporządzenie i przedłoŜenie marszałkowi województwa (dot. przedsiębiorców) lub 

wójtowi  gminy (dot.  osób  fizycznych  nie będących  przedsiębiorcami)  oraz  aktualizacja 

informacji o: 

- wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania, 
 

- wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zastało zakończone, 
 

- oznakowanie miejsc, pomieszczeń, instalacji lub urządzeń, w których jest wykorzystywany 

azbest lub wyroby zawierające azbest. 

 
 
Obowiązki  wykonawców  prac  polegających  na  zabezpieczeniu  i  usuwaniu  wyrobów 

zawierających azbest: 

-   uzyskanie   pozwolenia,   decyzji   zatwierdzającej   program   gospodarowania   odpadami 

niebezpiecznymi   albo   złoŜenie   organowi   informacji   o   wytwarzanych   odpadach   oraz   o 

sposobie   gospodarowania   odpadami   niebezpiecznymi   (zaleŜnie   od   ilości   wytwarzanych 

odpadów), 

-przeszkolenie  przez  uprawnioną  instytucję  zatrudnianych  pracowników  i  osób  kierujących 
 

lub   nadzorujących,   w   zakresie   bezpieczeństwa   i   higieny   pracy   przy   zabezpieczaniu   i 

usuwaniu tych wyrobów oraz w zakresie przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego 

postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, 

-  opracowanie  przed  rozpoczęciem  prac  szczegółowego  planu  prac  usuwania  wyrobów 

zawierających azbest, obejmującego w szczególności: 

• identyfikację  azbestu  w  przewidzianych  do  usunięcia  materiałach,  na  podstawie 

udokumentowanej   informacji   od   właściciela   lub   zarządcy   obiektu   albo   te   na 

podstawie badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium, 
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• informacje o metodach wykonywania planowanych prac, 
 

• zakres niezbędnych zabezpieczeń pracowników oraz środowiska przed naraŜeniem na 

szkodliwość emisji azbestu, w tym  problematykę określoną przepisami  dotyczącymi 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• ustalenie niezbędnego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza, 
 

• posiadanie   niezbędnego   wyposaŜenia   technicznego   i   socjalnego   zapewniającego 

prowadzenie określonych planem prac oraz zabezpieczeń pracowników i środowiska 

przed naraŜeniem na działanie azbestu, 

• zgłoszenie prac polegających na zabezpieczeniu  lub usunięciu wyrobów 

zawierających azbest z obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, 

właściwemu  organowi nadzoru  budowlanego oraz właściwemu okręgowemu 

inspektorowi pracy. 

-  zapewnienie  warunków  bezpiecznego  usuwania  wyrobów  zawierających  azbest  z  miejsca 
 

ich  występowania  w  sposób  określony w  §  8  rozporządzenia  Ministra  Gospodarki,  Pracy  i 

Polit yki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego 

uŜytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, 

- złoŜenie właścicielowi, uŜytkownikowi wieczystemu lub zarządcy nieruchomości, 

urządzenia  budowlanego,  instalacji  przemysłowej  lub  innego  miejsca  zawierającego  azbest, 

pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu 

azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych. 

Warunkiem koniecznym bezpiecznego dla ludzi i środowiska uŜytkowania i usuwania 

wyrobów zawierających azbest jest rzetelnie sporządzona inwentaryzacja wyrobów 

zawierających azbest i ocena ich stanu, określająca, w zaleŜności od rodzaju, stanu i sposobu 

zastosowania azbestu, stopień pilności wymiany wyrobów zawierających azbest. 

W   rozporządzeniach   Ministra   Gospodarki,   Pracy   i   Polit yki   Socjalnej   z   dnia 
 

23 października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania 

azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest 

wykorzystywany  azbest  oraz  z  dnia  2  kwietnia  2004r.  w  sprawie  sposobów  i  warunków 

bezpiecznego uŜytkowania i usuwania wyrobów  zawierających azbest, załoŜono wykonanie 

inwentaryzacji oraz dokonanie oceny stanu wyrobów zawierających azbest na 2004r. Od tego 

teŜ  roku  właściciele  i  zarządcy  obiektów  zobligowani  są  do  przekazywania  wojewodzie 
 

i  wójtowi,  burmistrzowi  lub  prezydentowi  miasta  informacji  o  wyrobach  zawierających 
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azbest  i  miejscu  ich  wykorzystywania  oraz  informacji  o  wyrobach,  których  wykorzystanie 

 

zakończono. 
 

Przepisy  w   sposób   bezpośredni   nie   precyzują,   kto   moŜe   być   wykonawcą   prac 

polegających  na  zabezpieczeniu  i  usuwaniu  wyrobów  zawierających  azbest.  Biorąc  pod 

uwagę obowiązki, jakie postawiono przed wykonawcą, tego typu prace powinna wykonywać 

wyspecjalizowana jednostka posiadająca stosowne zezwolenia oraz  wyposaŜenie techniczne 

i  socjalne  zapewniające  prowadzenie  prac  oraz  odpowiednie  zabezpieczenie  pracowników 
 

i środowiska przez naraŜeniem na działanie azbestu. 
 

W  przypadkach  nieprzestrzegania  nałoŜonych  na  jednostki  organizacyjne  i  osoby 

fizyczne   obowiązków   w   zakresie   bezpiecznego   wykorzystania   i   usuwania   wyrobów 

zawierających azbest oraz obowiązków sprawozdawczości w tym zakresie mają zastosowanie 

zapisy tytułu  VI   ustawy  z  dnia  27  kwietnia  2001r.  Prawo  ochrony środowiska.  Przewidują 

one w takich przypadkach odpowiedzialność karną tj. kary aresztu, ograniczenia wolności lub 

grzywny orzekane na podstawie przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia 

oraz  odpowiedzialność  administracyjną  poprzez  wstrzymanie  prowadzonej  przez  podmiot 

korzystający ze  środowiska  lub  osobę  fizyczną  działalności  powodującej  pogorszenie  stanu 

środowiska w znacznych rozmiarach lub zagraŜającej Ŝyciu lub zdrowiu ludzi. 

Ponadto do odpowiedzialności za szkody spowodowane oddziaływaniem na 

środowisko,  w  tym  równieŜ  powstałe  w  wyniku  postępowania  z  wyrobami  zawierającymi 

azbest, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywil nego. 

 
 
5. Realizacja „ Programu…”.  

 

Gminny Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest powstał jako 

realizacja przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  

z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U.  

z 2007r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.), ustawy z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania 

wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 3, poz. 20 z późn. zm.) oraz Krajowego 

Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest Stosowanych na Terytorium 

Polski przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 14 maja 2002r., który wprowadza obowiązek 

opracowania programu na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym. 

Krajowy  Program  zawiera  informacje  dotyczące  problematyki  usuwania  azbestu  i 
 

wyrobów zawierających azbest na obszarze Polski. Zawiera on dane na temat stanu realizacji 
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programu, ilości i rozmieszczenia wyrobów zawierających azbest, importu tych wyrobów po 

 

1997r., składowisk odpadów oraz kierunków dalszej realizacji Programu. 
 

Realizacja  „Programu...”  powoduje  konieczność  koordynacji  wszystkich  jednostek  i 

instytucji przedmiotowo odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań lub pośrednio 

biorących udział w ich realizacji. Dlatego teŜ zadania będą realizowane na trzech poziomach: 

• Centralnym – Rada Ministrów, minister właściwy do spraw gospodarki i w strukturze 

ministerstwa Główny Koordynator „Programu…”, 

• Wojewódzkim – samorząd województwa, 
 

• Lokalnym – samorząd powiatowy, samorząd gminny. 
 

NaleŜy   zaznaczyć,   Ŝe   „Program...”   powinien   być   realizowany   przez   istniejące 

struktury   samorządu   terytorialnego.   Nieodzownym   elementem   wspierającym   załoŜenia 

„Programu...”   będzie   takŜe   współpraca   z   organizacjami   pozarządowymi,   instytutami 

naukowymi oraz mediami. 

Warunkiem dobrej realizacji „Programu…” jest przestrzeganie aktów prawnych oraz 

utworzenie  podstawowych  struktur  organizacji,  które  przyczynią  się  do  sprawnej  i  zgodnej 

z  załoŜeniami  realizacji  „Programu…”.  W   tym  celu  naleŜy  takŜe  opracować  program 

poprawy   warunków   zdrowotnych   ludności   oraz   warunków   ekologicznych   środowiska 

w Polsce oraz uruchomić dobre finansowanie „Programu…” poprzez sukcesywne 

pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej. 

 
 
6. Kl asyfikacja wyrobów zawierających azbest. 

 

Mianem azbestu określa się naturalnie występujące, włókniste minerały krzemianowe, 

powstałe  na  drodze  procesów  metamorficznych.  Charakterystyczną  cechą  morfologiczną 

naturalnie występujących minerałów azbestowych jest równoległa budowa włókien. WyróŜnia 

się dwie grupy minerałów azbestowych: 
 

•   serpentynity – naleŜą do nich: antygoryt, lizardyt i chryzotyl, 
 

•   amfibole  –  w  skład  tej  grupy  wchodzi  bardzo  duŜo  minerałów,  a  ich  główne  formy 

włókniste to: amozyt, krokidolit , azbest antofylitowy, termolitowy i aktynolitowi. 

Azbest  znalazł  szerokie  zastosowanie  w  przemyśle  dzięki  swoim  właściwościom, 
 

takim jak: 
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•   niepalność  –  temperatura  topnienia  chryzotylu  wynosi  1500-1550°C,  natomiast  amfiboli 

 

930-1150°C, 
 

•   odporność na czynniki chemiczne (kwasy i zasady) – szczególnie w przypadku amfiboli , 
 

•   wysoka wytrzymałość mechaniczna, 
 

•   niskie przewodnictwo cieplne i elektryczne, 
 

•   łatwość łączenia się z innymi materiałami (cement, tworzywa sztuczne), 
 

•   moŜliwość przędzenia włókien, 
 

•   dobre właściwości sorpcyjne. 
 

Klasyfikację  wyrobów  zawierających  azbest  przeprowadza  się  na  podstawie  trzech 

kryteriów: zawartość azbestu, stosowane spoiwo oraz gęstość objętościowa wyrobu. Wyroby 

zawierające azbest dzielimy na dwie klasy: 

•   Klasa  I  –  wyroby  o  gęstości  objętościowej  mniejszej  od  1000kg/m3   definiowane  jako 
 

„miękkie”,  zawierające   powyŜej  20%  (do  100%)  azbestu.  Są  podatne  na  uszkodzenia 

mechaniczne,  przez  co  uwalniają  duŜe  ilości  włókien  azbestowych  do  otoczenia.  Głównie 

stosowane  były  w  wyrobach  tekstylnych  w  celach  ochronnych  oraz  jako  koce  gaśnicze, 

szczeliwa plecione, tektury uszczelkowe m.in. w sprzęcie AGD, płytki podłogowe PCW oraz 

materiały i wykładziny cierne. 

•   Klasa  II   –  obejmuje  wyroby  o  gęstości  objętościowej  powyŜej  1000kg/m3   definiowane 
 

jako  „twarde”.  Azbestu  zawierają  poniŜej  20%.  Włókna  są  ze  sobą  mocno  związane,  więc 
 

w   przypadku   mechanicznego   uszkodzenia   emisja   azbestu   do   otoczenia   jest   niewielka. 

ZagroŜenie dla środowiska i zdrowia ludzi stwarza obróbka tych wyrobów (cięcie, wiercenie 

otworów)  oraz  rozbijanie  w  wyniku  zrzucania  z  wysokości  w  trakcie  prac  remontowych. 

Najczęściej  w  Polsce  stosowanymi  wyrobami  z  tej  klasy  są  płyty  azbestowo-cementowe 

faliste i płyty azbestowo-cementowe typ „karo” stosowane jako pokrycia dachowe oraz płyty 

płaskie wykorzystywane jako elewacje w budownictwie wielokondygnacyjnym. 

W  mniejszych ilościach  produkowane  i stosowane były rury azbestowo-cementowe słuŜące 
 

do  wykonywania  instalacji  wodociągowych  i  kanalizacyjnych  oraz  w  budownictwie  jako 

przewody kominowe i zsypowe. 

Zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Środowiska  z  dnia  27  września  2001r.  -  w 

sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001r., Nr 112, poz. 1206) odpady zawierających azbest 

klasyfikowane   są   jako   odpady   niebezpieczne   z   przypisanymi   następującymi   kodami 

klasyfikacyjnymi: 

• 06 07 01* - Odpady azbestowe z elektrolizy, 
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• 06 13 04* -  Odpady z przetwarzania azbestu, 
 

• 10 11 81* - Odpady zawierające azbest (z hutnictwa szkła), 
 

• 10 13 09* - Odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo azbestowych, 
 

• 15   01   11*   -   Opakowania   z   metali   zawierające   niebezpieczne,   porowate   elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi, 

• 16 01 11* - Okładziny hamulcowe zawierające azbest, 
 

• 16 02 12* - ZuŜyte urządzenia zawierające azbest, 
 

• 17 06 01* - Materiały izolacyjne zawierające azbest, 
 

• 17 06 05* - Materiały konstrukcyjne zawierające azbest. 
 
 
 
7. Lokalizacja i uczestnicy programu. 

 

Program  realizowany będzie  na  terenie  gminy Wiślica.   Gminę  zamieszkuje obecnie   

5975  mieszkańców.  PołoŜona  jest   na terenie  powiatu buskiego, w południowej części 

województwa świętokrzyskiego. 

Program  usuwania  azbestu  skierowany jest  do  wszystkich  właścicieli  nieruchomości 

zlokalizowanych  na  terenie  gminy  Wiślica,  które  pokryte  są  wyrobami zawierającymi 

azbest  tj. popularnym eternitem. Tej grupie mieszkańców najbardziej powinno zaleŜeć na jak 

najszybszym usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów azbestowych ze swojego otoczenia. 

Przewiduje się, Ŝe zainteresowanie programem będzie wzrastać stopniowo z roku   na  rok,  

w  miarę  prowadzenia  edukacji  w  zakresie  zagroŜeń  związanych  z  eksploatacją  azbestu.

 ZałoŜono,  Ŝe  w  programie  uczestniczyć  będą  zarówno  te  osoby,  które  program 

realizują, jak równieŜ te, które uczestniczą w programie. 

 
 
Realizatorami programu będą: 

 

a)   Urząd Gminy w Wiślicy,  

b)   Radni, 

c)   Sołtysi. 
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Uczestnicy programu to: 
 

 

a)   właściciele nieruchomości, którymi są osoby fizyczne (równieŜ wspólnoty 

mieszkaniowe), 

 

b)   gminne jednostki i zakłady organizacyjne. 
 
 
 
 

Przewiduje się, Ŝe dzięki zwiększeniu świadomości mieszkańców co do szkodliwości 

azbestu,   realizacja   programu   odniesie   oczekiwane   skutki   i   doprowadzi   do   znacznego 

ograniczenia  ilości  uŜytkowanego  azbestu  na  terenie  Gminy  Wiślica.  ZaleŜeć  to będzie  

od  moŜliwości  finansowych  mieszkańców  w  kontekście  zastąpienia  wymienianego 

pokrycia dachowego. 

 
 
 
 
 

8. Bilans wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Wiślica. 
 
 

 

Zabudowania,   gdzie   zidentyfikowano   wyroby   azbestowe   to   przede   wszystkim 

powierzchnie dachowe budynków, gospodarczych oraz mieszkalnych. Większa ilość azbestu 

występuje w nieruchomościach naleŜących do osób fizycznych. 

Z zebranych danych w trakcie przeprowadzanej inwentaryzacji wynika, Ŝe na terenie 

gminy  na  dzień  31.12.2009r.  występuje  239.854m2  wyrobów  azbestowych.  Biorąc  pod 

uwagę  złoŜone  przez  właścicieli  nieruchomości  informacje  o  wyrobach  zawierających 

azbest stan techniczny wyrobów azbestowych moŜna ocenić jako zły. 

Ilość  wyrobów  azbestowych,  występujących  w  poszczególnych  miejscowościach, 

przedstawiono w tabeli poniŜej: 
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Tabela  1.  I lość  wyrobów  azbestowo-cementowych  występujących  na  terenie  Gminy 
Wiślica  w poszczególnych miejscowościach 

 
 

Lp. Miejscowość Powierzchnia [ m2  ] 
1 Brzezie 6945 
2 Chotel Czerwony 24413 
3 Gluzy 11130 
4 Gorysławice 4215 
5 Górki 10970 
6 Hołudza 11250 
7 Jurków 10107 
8 Kobylniki 28111 
9 Koniecmosty  15169 
10 Kuchary 9350 
11 Łatanice 5740 
12 Ostrów 6610 
13 Sielec 1751 
14 Skorocice 18700 
15 Skotniki Dolne 18990 
16 Skotniki Górne 18080 
17 Szczerbaków 17760 
18 Szczytniki 10730 
19 Wawrowice 4898 
20 Wiślica 4945 

Razem 239854 
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Waga 1 m2  płyt azbestowo-cementowych wynosi 11 kg. 

Znając powierzchnię wyrobów azbestowo-cementowych oraz wagę 1 m2  płyty falistej 

moŜna obliczyć wagę wszystkich płyt azbestowych: 
 
 
 239854 m2  x 11 kg = 2 638,394 kg = 2 638,40 Mg 
 

 

Podsumowując, na terenie Gminy Wiślica znajduje się 2 638,40 Mg    wyrobów   

zawierających azbest.  

W  celu  zakwalifikowania  wyrobów  zawierających  azbest  do  dalszego  uŜytkowania 

lub  usunięcia  oraz  określenia  stopnia  pilności  działań  naprawczych,  właściciele  obiektów 

posiadających  obiekty  z  wyrobami  zawierającymi  azbest  powinni  wykonać  ocenę  stanu 

i  moŜliwości  bezpiecznego  uŜytkowania  wyrobów  według  załącznika  2  do  Rozporządzenia 

Ministra Gospodarki, Pracy i Polit yki Społecznej z 2 kwietnia 2004r. (Dz. U. nr 71 poz. 649) 

(Załącznik 1). 

Jak wcześniej wspomniano, stan techniczny wszystkich pokryć azbestowo- 

cementowych określa się jako zły, w większości kwalifikuje te pokrycia do I stopnia pil ności, 

czyli do wymiany lub wymagające bezzwłocznej naprawy. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe odpowiednie 

zabezpieczenie  wyrobów  zawierających  azbest  np.  poprzez  pomalowanie,  moŜe  przedłuŜyć 

ich Ŝywotność, jednak nie uchroni przed ich całkowitym usunięciem. 
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9. Finansowanie usuwania wyrobów azbestowych. 
 

Usuwanie  wyrobów  zawierających  azbest,  szczególnie  elementów  budowlanych  jest 

kosztowne i wymaga odpowiednich nakładów finansowych. Konieczne jest zatem 

pozyskiwanie jak największego wsparcia finansowego dla wszystkich inicjatyw związanych z 

usuwaniem wyrobów i odpadów zawierających azbest. 

W koszt likwidacji eternitu wchodzą: 
 

1.   demontaŜ pokrycia lub wyrobów zawierających azbest, 
 

2.   transport  odpadu  niebezpiecznego  z  miejsca  rozbiórki  do  miejsca  unieszkodliwienia 

poprzez składowanie, 

3.   unieszkodliwienie poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku. 
 

W   programie  załoŜono,  Ŝe  usuwanie  wyrobów  zawierających  azbest  będzie  się 
 

odbywać ze wsparciem finansowym Gminy w latach 2010 – 2032. 
 

 
 

10. Koszty i metody realizacj i programu. 
 

W   celu   ustalenia   kosztów   usunięcia   wyrobów   zawierających   azbest   uzyskano 

informację  od  kil ku  firm  posiadających  zezwolenie  na  usuwanie  i  transport  tego  typu 

odpadów. 

Wykaz  podmiotów,  które  posiadają  uregulowany  stan  formalnoprawny  w  zakresie 

usuwania  i  transportu  odpadów  zawierających  azbest  na  terenie  Gminy  Wiślica znajduje 

się  w załączniku Nr 7. 

Jedyną metodą unieszkodliwiania odpadów azbestowych jest ich składowanie. 
 

Pod   uwagę   wzięta   została   cena   demontaŜu   azbestu,   pakowania,   transportu   i 

unieszkodliwiania  na  składowisku.  Firmy  prowadzące  działalność  związaną  z  usuwaniem 

odpadów   azbestowych   wywoŜą   na   składowiska   przystosowane   do   unieszkodliwiania 

odpadów azbestowych,  z którymi mają podpisaną umowę. 

Tabela  2.  Koszty  usunięcia  1  m2  płyt  azbestowo-cementowych  (demontaŜ,  pakowanie, 
transpor t, unieszkodliwienie) 

 

Firma  Cena usług zł netto  
Firma 1 25 

Firma 2 28 

Firma 3 30 
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Tabela 3. Koszt utylizacj i na składowisku 
 

Składowisko*  Cena utylizacji zł (netto)/t  

Składowisko 600 
 

 
* cena ustalana jest indywidualnie w zaleŜności od ilości składowanego azbestu 

 
 

Średni  koszt  usunięcia  1m2  płyty cementowo-azbestowej  wynosi  30,00  zł  netto.  Na 

kwotę tę składa się: 
• cena demontaŜu, zapakowania 1m2 płyty; 

 

• transport 1m2 płyty; 
 

• unieszkodliwianie na składowisku 1m2 płyty. 
 

Przy unieszkodliwianiu duŜych ilości azbestu cena podlega negocjacji. 
 

Cena   demontaŜu   uzaleŜniona   jest   równieŜ   od   wysokości   budynku,   gdyŜ   przy 

zabudowie wysokiej konieczne jest rozstawienie rusztowań, co takŜe wiąŜe się 

z dodatkowymi kosztami. 
 

Przybli Ŝony  łączny  koszt  usunięcia  wszystkich  wyrobów  azbestowo-cementowych 
 

z terenu Gminy Wiślica wynosi zatem: 
 

 
 

239854 m2 x 30 zł/m2  = 7 195 620 zł netto 
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1. Uczestnikami programu 

 szczególności właściciele 

 

 

 
 

10. Koszty i metody realizacj i programu. 

Program jest elastyczny i otwarty. Tworząc koncepcję programu przyjęto następujące 

załoŜenia: 
 

 
 
 
 

wyrobami azbestowymi. 

 

są   mieszkańcy   miasta   i   gminy   Wiślica,   a   w 
 

nieruchomości,  których  pokrycia  dachowe  wykonane  są 

 

2.   Informacja o programie jest ogólnie dostępna. 
 

3.   Metody realizacji programu są następujące: 
 

- ulotki i plakaty o azbeście, jego szkodliwym działaniu i realizacji programu, 
 

- informacje zamieszczane na stronie internetowej gminy, 
 

- informacje zamieszczane na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, 
 

- informacje przekazywane na zebraniach wiejskich oraz za pośrednictwem sołtysów. 
 

 
 

W  Gminie  Wiślica  wśród  nieruchomości  naleŜących  do  osób  fizycznych 

zidentyfikowano wiele róŜnych zabudowań, gdzie znajdują się wyroby zawierające azbest. 

Są to w przewaŜającej części budynki gospodarcze, szopki, garaŜe i budynki mieszkalne. 
 

Mimo,  Ŝe  nie  ma  ustawowej  konieczności  pomocy  finansowej  mieszkańcom  w 

usuwaniu azbestu, to jednak ze względu na stopień nagromadzenia tych wyrobów w gminie 

samorząd  będzie  zrealizować  „Program…”  do  2032  roku.  Środki  finansowe  na  usuwanie 

azbestu  powinny  zostać  uwzględnione  w  budŜecie  gminy  ze  środków  przeznaczonych  na 

finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przewidzianych w planie wydatków 

na zadanie pn. Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami. 
 

O  kolejności  usuwania  wyrobów  azbestowych  powinny  decydować  wyniki  stanu 

technicznego   pokrycia   dachowego.   Pierwszorzędnie   powinny   zostać   usunięte   wyroby 

azbestowe, które w ocenie stanu technicznego uzyskały najwyŜszą ilość punktów. 

PoniŜej zaproponowane zostały warianty finansowania programu, obejmując 

gospodarstwa domowe osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. 

 
 

WARIAN T 1 
 

Wariant   1   zakłada,   Ŝe   wszystkie   koszty   związane   z   demontaŜem,   transportem 
 

i utylizacją poniosą właściciele nieruchomości. 
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Dodatkowo  właściciel  nieruchomości  pokryje  koszty  związane  z  zamontowaniem 
 

nowego pokrycia dachowego. 
 

 
 
WARIAN T 2 

 

Wariant  2  zakłada,  Ŝe  po  przyjęciu  Programu  od  2011r.  samorząd  gminy  w  miarę 

moŜliwości  finansowych  dofinansuje  50%  wartości  poniesionych  kosztów  związanych  z 

usuwaniem azbestu (osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej), ale nie 

więcej  niŜ  kwota  określona  w  Regulaminie  zasad  przyznawania  dofinansowania  działań 

polegających na likwidacji wyrobów zawierających azbest  z terenu Gminy Wiślica. 

Właściciele  nieruchomości  muszą  wziąć  pod  uwagę  koszty  związane  z  zakupem 
 

i załoŜeniem nowego pokrycia dachowego. 
 

 
 
WARIAN T 3 

 

Wariant 3 zakłada, Ŝe w przypadku pozyskania przez Gminę dotacji z innych źródeł 

zewnętrznych uczestnicy Programu uzyskają dofinansowanie poniesionych kosztów 

związanych   z   usuwaniem   azbestu   (osobom   fizycznym   nie   prowadzącym   działalności 

gospodarczej) w wysokości uzaleŜnionej od wielkości pozyskanych środków. 

Dodatkowo  właściciele  nieruchomości  muszą  wziąć  pod  uwagę  koszty  związane 
 

z zakupem i załoŜeniem nowego pokrycia dachowego. 
 

 
 

Realizacja  zapisów  w  niniejszym  „Programie...”  będzie  moŜliwa  po  określeniu  w 

budŜecie gminy odpowiednich środków na ten cel. 

Pomoc  finansowa  w  usuwaniu  wyrobów  azbestowych  dotyczyć  będzie  właścicieli 
 

i zarządców zasobów mieszkaniowych nie prowadzących działalności gospodarczej. 
 

Pomoc  ta  polegać  będzie  na  dofinansowaniu  kosztów  związanych  z  usuwaniem 

azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wiślica. 

Podmioty  prowadzące  roboty  demontaŜowe,  transport  i  unieszkodliwianie  odpadów 

zawierających azbest, zgodnie z przepisami prawa, powinny posiadać adekwatne pozwolenia. 

Dofinansowanie  zadania  nastąpi  po  skompletowaniu  odpowiednich  dokumentów,  tj. 

faktury  za  wykonaną  usługę,  dokumentu  potwierdzającego  zgłoszenie  robót  lub  uzyskanie 

pozwolenia  na  budowę/rozbiórkę  ze  Starostwa  Powiatowego  w Busku Zdroju,  

oświadczenie przedsiębiorcy  usuwającego  wyroby  zawierające  azbest  o  prawidłowości  

wykonania  prac oraz  o  oczyszczeniu  terenu  z  pyłu  azbestowego,  karty  przekazania  

odpadu  oraz  protokołu zdawczo – odbiorczego potwierdzającego realizację zadania 
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(sporządzonego przez pracownika  Urzędu Gminy w Wiślicy). 
 

Po  przyjęciu  „Programu  usuwania  azbestu  dla  Gminy  Wiślica”  przez  Radę Gminy 

w Wiślicy, zarządzeniem Wójta powinien zostać przyjęty Regulamin zasad

 przyznawania  dofinansowania działań polegających na likwidacji wyrobów 

zawierających  azbest z  terenu  Gminy  Wiślica  w  oparciu  o  środki  pochodzące  z budŜetu   

gminy   ze   środków   przeznaczonych   na   finansowanie   ochrony   środowiska                     

i gospodarki  wodnej,  przewidzianych  w  planie  wydatków  na  zadanie  pn.  

Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami. 

W przypadku usuwania  azbestu z  obiektów znajdujących się  w zabudowie innej niŜ 

jednorodzinna, w chwili obecnej cięŜar finansowy realizacji powyŜszego zadania spoczywa 

wyłącznie na ich właścicielach/zarządcach. Podmioty te mogą się jednak starać 

o dofinansowanie usuwania wyrobów azbestowych z róŜnych funduszy. Podstawą otrzymania 

takiego dofinansowania jest stworzenie odpowiedniego projektu. 

 
 
11.  Wytyczne  dotyczące  przepisów  BHP  w  zakresie  bezpiecznego  usuwania  wyrobów 

azbestowych. 

Wyroby   zawierające   azbest   znajdujące   się   w   budynkach   nie   są   samoczynnym 

zagroŜeniem dla jego mieszkańców, nie muszą być bezwzględnie usuwane z obiektu. WaŜne 

jest, aby były one prawidłowo eksploatowane, tj. zgodnie ze swoim przeznaczeniem i zgodnie 

z zaleceniami dotyczącymi uŜytkowania wyrobów azbestowych lub ich opisem technicznym, 

ewentualnie  gwarancją.  W  celu  przedłuŜenia  uŜytkowania  wyrobów  zawierających  azbest  i 

zachowania ich dobrego stanu moŜliwa jest impregnacja lub pomalowanie. Dotyczy to tylko 

wyrobów,  które  są  w  dobrym  stanie  technicznym  i  których  powierzchnia  jest  czysta.  Są  to 

mimo  wszystko  rozwiązania  tymczasowe,  gdyŜ  jedynie  przesuwają  w  czasie  istniejący 

problem,  nie  rozwiązując  go.  Z  kolei  wyroby typu:  izolacje  azbestowe,  tektury,  sznury itp. 

oraz wyroby znajdujące się wewnątrz obiektów, zwłaszcza wyroby w obiektach 

systematycznie uŜytkowanych, naleŜy bezwarunkowo usunąć. 

Właściciel (zarządca) obiektów i urządzeń budowlanych z zabudowanymi wyrobami 

zawierającymi azbest powinien dokonać ich przeglądu technicznego, zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polit yki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r 

w   sprawie   sposobów   i   warunków   bezpiecznego   uŜytkowania   i   usuwania   wyrobów 

zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649) oraz  Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, 
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Pracy i  Polit yki  Społecznej  z  dnia  23  października  2003r  w   sprawie  wymagań  w  zakresie 

 

wykorzystania  i  przemieszczania  azbestu  oraz  wykorzystania  i  oczyszczania  instalacji  lub 

urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192 poz. 1876). 

Wszelkie   prace   związane   z   usuwaniem   wyrobów   zawierających   azbest   naleŜy 

dokonywać  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994r  Prawo  budowlane,  rozdz.  4 

“Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych” , rozdz. 5 “Budowa 

i oddawanie do uŜytku obiektów budowlanych” . 
 

W  przypadku  konieczności  usunięcia  elementów  zawierających  azbest  z  obiektów 

budowlanych,  inwestor  musi  przestrzegać  przepisów  Prawa  Budowlanego  oraz  przepisów 

specjalnych dotyczących azbestu. 

Inwestor  jest  zobowiązany  do  zorganizowania  procesu  budowy,  z  uwzględnieniem 

zawartych   w   przepisach   zasad   bezpieczeństwa   i   ochrony  zdrowia,   a   w   szczególności 

zapewnienie: 

•   opracowania projektu budowlanego i stosownie do potrzeb innych projektów, 
 

•   objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy, 
 

•   opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 

•   wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  przez  osoby  o  odpowiednich  kwalifikacjach 

zawodowych  –  art.  18  ust.  1  Ustawy  z  dnia  27  lipca  2001  r  o  zmianie  ustawy  –  Prawo 

budowlane. 

JeŜeli przy usuwaniu, demontaŜu i rozbiórce elementów azbestowych lub materiałów 

zawierających azbest nie wystąpi naruszenie ani wymiana fragmentów konstrukcji budynku 

oraz gdy nie ulegnie zmianie wygląd elewacji, to pozwolenie na budowę, będące jednocześnie 

pozwoleniem   na rozbiórkę, nie jest wymagane. W przeciwnym wypadku uzyskanie takiego 

pozwolenia jest konieczne. 

Prace   mające   na   celu   usunięcie   azbestu   z   obiektu   budowlanego,   powinny  być 

poprzedzone  zgłoszeniem  tego  faktu  właściwemu  organowi  administracji  architektoniczno- 

budowlanej na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót. 

Tylko  przedsiębiorcy  posiadający  odpowiednią  decyzję  sankcjonującą  wytwarzanie 

odpadów   niebezpiecznych   mogą   wykonywać   prace   związane   z   usuwaniem   azbestu. 

Wykonanie  prac  przez  inwestora  we  własnym  zakresie  takŜe  wymaga  uzyskania  takiej 

decyzji. Wykonawca prac zobowiązany jest sporządzić szczegółowy plan prac, który zawiera 

przede wszystkim: 

•   ilość wytworzonych odpadów, 
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•   identyfikację rodzaju azbestu, 

 

•   klasyfikację wytworzonego odpadu, 
 

•   warunki ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy. 
 

W  celu  zapewnienia  warunków  bezpiecznego  usuwania  wyrobów  zawierających 

azbest  z miejsca ich występowania, wykonawca prac obowiązany jest do: 

1)  izolowania   od   otoczenia   obszaru   prac   przez   stosowanie   osłon   zabezpieczających 

przenikanie azbestu do środowiska; 

2)  ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów 

komunikacyjnych  dla  osób  pieszych,  nie  mniejszej  niŜ  1  m,  przy  zastosowaniu  osłon 

zabezpieczających przed przenikaniem azbestu do środowiska; 

3) umieszczenia w strefie prac w widocznym miejscu tablic informacyjnych o następującej 

treści:   "Uwaga!   ZagroŜenie   azbestem";   w   przypadku   prowadzenia   prac   z   wyrobami 

zawierającymi  krokidolit  treść  tablic  informacyjnych  powinna  być  następująca:  "Uwaga! 

ZagroŜenie azbestem - krokidolitem"; 

4)  zastosowania odpowiednich środków technicznych ograniczających do minimum emisję 
 

azbestu do środowiska; 
 

5)  zastosowania w obiekcie, gdzie prowadzone są prace, odpowiednich zabezpieczeń przed 

pyleniem  i  naraŜeniem  na  azbest,  w  tym  uszczelnienia  otworów  okiennych  i  drzwiowych, 

a takŜe innych zabezpieczeń przewidzianych w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
 

6)  codziennego usuwania pozostałości pyłu azbestowego ze strefy prac przy zastosowaniu 

podciśnieniowego sprzętu odkurzającego lub metodą czyszczenia na mokro; 

7)  izolowania pomieszczeń, w których zostały przekroczone dopuszczalne wartości stęŜeń 

pyłu  azbestowego  dla  obszaru  prac,  w  szczególności  izolowania  pomieszczeń  w  przypadku 

prowadzenia prac z wyrobami zawierającymi krokidolit; 

8)  stosowania   zespołu   szczelnych   pomieszczeń,   w   których   następuje   oczyszczenie 

pracowników   z   azbestu   (komora   dekontaminacyjna),   przy  usuwaniu   pyłu   azbestowego 

przekraczającego dopuszczalne wartości stęŜeń; 

9)  zapoznania   pracowników   bezpośrednio   zatrudnionych   przy   pracach   z   wyrobami 

zawierającymi azbest lub ich przedstawicieli z planem prac, a w szczególności z wymogami 

dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie wykonywania prac. 

Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest prowadzi się w sposób 

uniemoŜliwiający emisję azbestu do środowiska oraz powodujący zminimalizowanie pylenia 

poprzez: 
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• nawil Ŝanie  wodą  wyrobów  zawierających  azbest  przed  ich  usuwaniem  lub  demontaŜem 

 

i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez cały czas pracy; 
 

• demontaŜ  całych  wyrobów  (płyt,  rur,  kształtek)  bez  jakiegokolwiek  uszkadzania,  tam 

gdzie jest to technicznie moŜliwe; 

• odspajanie   materiałów   trwale   związanych   z   podłoŜem   przy   stosowaniu   wyłącznie 

narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych, wyposaŜonych w miejscowe instalacje odciągające 

powietrze; 

• prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza w przypadku stwierdzenia 

występowania  przekroczeń  najwyŜszych  dopuszczalnych  stęŜeń  pyłu  azbestu  w  środowisku 

pracy,   w   miejscach   prowadzonych   prac,   w   tym   równieŜ   z   wyrobami   zawierającymi 

krokidolit; 

• codzienne  zabezpieczanie  zdemontowanych  wyrobów  i  odpadów  zawierających  azbest 

oraz ich magazynowanie na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu. 

Wykonawca   usuwający   azbest   zobowiązany   jest   złoŜyć   właścicielowi/   zarządcy 

nieruchomości  pisemne  oświadczenie  o  prawidłowości  wykonanych  prac  i  oczyszczeniu 

terenu z pyłu azbestowego. Oświadczenie to przechowuje się przez okres co najmniej 5 lat. 

Ponadto wykonawca pakuje i przygotowuje odpady azbestowe do transportu. 

Transport  wyrobów  i  odpadów  zawierających  azbest,  naleŜy  wykonać  w  sposób 

uniemoŜliwiający emisję azbestu do środowiska, w szczególności przez: 

1)  szczelne  opakowanie  w  folię  polietylenową  o  grubości  nie  mniejszej  niŜ  0,2  mm 

wyrobów i odpadów o gęstości objętościowej równej lub większej niŜ 1.000 kg/m3; 

2)  zestalenie przy uŜyciu cementu, a następnie po utwardzeniu szczelne opakowanie w folię 

polietylenową o grubości nie mniejszej niŜ 0,2 mm odpadów zawierających azbest o gęstości 

objętościowej mniejszej niŜ 1.000 kg/m3; 

3)  szczelne opakowanie odpadów pozostających w kontakcie z azbestem 
 

i  zakwalifikowanych  jako  odpady  o  gęstości  objętościowej  mniejszej  niŜ  1.000  kg/m3
 

 

w worki z folii polietylenowej o grubości nie mniejszej niŜ 0,2 mm, a następnie umieszczenie 
 

w opakowaniu zbiorczym z folii polietylenowej i szczelne zamknięcie; 
 

4)  utrzymywanie   w   stanie   wilgotnym   odpadów   w   trakcie   ich   przygotowywania   do 

transportu; 

5)  oznakowanie opakowań; 

6)  magazynowanie   przygotowanych   do   transportu   opakowań   w   osobnych   miejscach 

zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych. 



Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest                         
na terenie gminy Wiślica. 

31 

  
  

  

 

zawierających azbest. Wykonywanie 

i   uprawnione w   tym zakresie   firmy, 

 

 

 
 

Odpady  moŜe  przekazać  tylko  podmiotom,  które  uzyskały  zezwolenie  właściwego 
 

organu  na  prowadzenie  działalności  w  zakresie  unieszkodliwiania  odpadów  azbestowych  i 

transportu tych odpadów. Prawidłowość wykonywanych działań w tym zakresie powinna być 

potwierdzona kartami ewidencji i przekazania odpadów. 

 
 
12. Podsumowanie. 

 

Pomimo wprowadzenia zakazu stosowania azbestu w nowych budynkach   

i technologiach  będzie  on  elementem  struktury  wielu  obiektów  jako  materiał  

wbudowany jeszcze  przez  kil kadziesiąt  lat.  NaleŜy  pamiętać,  Ŝe  nie  jest  szkodliwa  sama  

obecność  w budynku   materiałów   zawierających   azbest.   Niebezpieczeństwo   pojawia   się   

w   wyniku nieprawidłowego  obchodzenia  się  z  tymi  elementami,  na  skutek  czego  mogą  

one  stać  się niebezpieczne będąc źródłem emisji włókien azbestowych do powierza. 

Bardzo waŜne jest zastosowanie się właścicieli i zarządców obiektów budowlanych do 

obowiązku   prowadzenia   okresowych   kontroli   i   oceny   stanu   technicznego   wyrobów 

zawierających azbest oraz przekazywania właściwym jednostkom danych o ilości i stanie. 

Program usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy 
 

Wiślica i miejscu występowania azbestu pozwoli to na uzyskanie pełnej wiedzy na 
 

ten  temat  i  podejmowanie  przez  jednostki  samorządowe  skutecznych  działań  mających  na 

celu  pomoc  właścicielom  obiektów  w  usuwaniu  i  unieszkodliwianiu  azbestu.  Istotna  jest 

równieŜ świadomość przedsiębiorców wykonujących prace związane z usuwaniem wyrobów 

tych prac wyłącznie przez wyspecjalizowane 
 

pozwoli   wyeliminować   zagroŜenie   wynikające 
 

z nieprawidłowego ich prowadzenia. Z tego względu jednym z głównych celów niniejszego 

programu jest przybli Ŝenie jak najszerszym kręgom społeczeństwa problematyki bezpiecznej 

eksploatacji i usuwania wyrobów zawierających azbest. 

Zaproponowana   przez   Gminę   forma   dofinansowania   dla   właścicieli   obiektów 
 

i   urządzeń   zawierających   azbest,   stawia   jako   warunek   pomocy,   spełnienie   wszystkich 

wymogów  formalnych  dotyczących  informowania  o  tych  wyrobach  oraz  prowadzenia  prac 

przy   usuwaniu   azbestu.   Upowszechnienie   programu   będzie   skutkowało   podnoszeniem 

świadomości   społeczności   lokalnej   w   zakresie   zagroŜeń   związanych   z   eksploatacją 

usuwaniem azbestu. Przewiduje się, Ŝe w następnych latach Gmina będzie otrzymywać coraz 

więcej  zgłoszeń  o  miejscach  występowania  azbestu,  co  przyczyni  się  do  lepszej  wiedzy na 

temat  ilości  azbestu.  Pozwoli  to  lepiej  poznać  potrzeby  w  tym  zakresie,  precyzyjniej 
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planować  środki  niezbędne  do  wydania  na  ten  cel  oraz  stopniowo  wyeliminować  wyroby 

 

azbestowe z naszego otoczenia, co jest celem programu. 
 
 
13. Załączniki. 

1.  Załącznik  nr  1  -  Ocena  stanu  i  moŜliwości  bezpiecznego  uŜytkowania  wyrobów 
zawierających azbest. 
2.   Załącznik   nr   2   -   Informacja   o   wyrobach   zawierających   azbest   i   miejscu   ich 
wykorzystania. 
3. Załącznik nr 3 - Informacja o wyrobach zawierających azbest, których 
wykorzystywanie zostało zakończone. 
4.  Załącznik  nr  4  -  Wzór  oznakowania  dla  miejsc  zawierających  azbest  lub  wyroby 
zawierające azbest. 
5. Załącznik nr 5 - Wzór "Karty przekazania odpadu". 
6.  Załącznik  nr  6  -  Zalecenia  i  wytyczne  –  postępowanie  z  azbestem  i  wyrobami 
zawierającymi azbest. 

        7. Załącznik  nr 7 - Wykaz  podmiotów  posiadających  decyzję  w  sprawie  zatwierdzenia        
           programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi
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ZAŁĄCZNIK Nr 1 

 

 
WZÓR 

 
OCENA 
STANU I MOśLIWOŚCI BEZPIECZNEGO UśYTKOWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 

 
Miejsce/ obiekt/ urz ądzenie budowlane /instalacja przemysłowa: 
................................................... ............  
Adres miejsca/ obiektu/ urz ądzenia budowlanego/ instalacji 
przemysłowej: 
................................................... ............ 
Pomieszczenie: .................................... ............ 
Rodzaj/nazwa wyrobu 1)  ........................................ 
Ilo ść wyrobów (m 2, tony) 2)  ................................... 

 

Grupa 
/ Nr 

 

Wyrób - rodzaj 
 

Ocena Przyjęta 
punktacja 

I. Sposób zastosowania azbestu   
 

1. Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem 
(torkret) 

  

30 

2. Tynk zawierający azbest  30 

3. 
Lekkie  płyty  izolacyjne  z azbestem  
(ci ęŜar  obj.  < 1.000  kg/m 3)  

 25 

4. Pozostałe wyroby z azbestem  10 
II. Rodzaj azbestu   
5. Azbest chryzotylowy  5 
6. Inny azbest (np. krokidolit)  15 
III. Struktura powierzchni wyrobu z azbestem   

7. 
Rozlu źniona  (naruszona)  struktura  
włókien  

 30 
 

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

  

10 

9. Pomalowana i nieuszkodzona powłoka zewnętrzna  0 
IV. Stan zewnętrzny wyrobu z azbestem   
10. DuŜe uszkodzenia  30 3) 
11. Małe uszkodzenia  10 4) 
12. Brak  0 

 

V. MoŜliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z 
azbestem 

  

13. Wyrób jest przedmiotem jakichś prac  15 
 

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

  

10 

15. Wyrób naraŜony na uszkodzenia mechaniczne  10 
16. Wyrób naraŜony na wstrząsy i drgania  10 

 

17. Wyrób naraŜony na działanie czynników 
atmosferycznych (na zewnątrz obiektu) 

  

10 
 

18. Wyrób znajduje się w zasięgu silnych ruchów 
powietrza 

  

10 

19. Wyrób nie jest naraŜony na wpływy zewnętrzne  0 
VI. Wykorzystanie pomieszczenia   
20. Regularnie przez dzieci, młodzieŜ lub sportowców  35 

 

21. Trwałe lub częste przebywanie w pomieszczeniach 
innych osób 

  

30 

22. Czasowo wykorzystywane pomieszczenie  20 
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23. Rzadko wykorzystywane pomieszczenie  10 
VII. Usytuowanie wyrobu   
24. Bezpośrednio w pomieszczeniu  30 

 

25. Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym 
pokryciem 

  

25 
 

26. W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały 
wentylacyjne) 

  

25 

 
27. 

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

  
10 

Suma punktów oceny ................... 
 

Stopień pilności I 
(wymiana lub naprawa wymagana 65 i wi ęcej punktów 

bezzwłocznie) 
Stopień pilności II 

(ponowna ocena wymagana w czasie powy Ŝej 35 do 60 
do 1 roku)  punktów 
Stopień pilności III 

(ponowna ocena w terminie do 5 lat) do 35 punktów 
 

UWAGA: podkre śli ć nale Ŝy tylko jedn ą pozycj ę w grupie, je śli 
wyst ąpi wi ęcej ni Ŝ jedna, podkre śli ć nale Ŝy najwy Ŝsz ą 
punktacj ę. Zsumowa ć ilo ść punktów, ustali ć ocen ę ko ńcową i 
stopie ń pilno ści. 

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

Oceniaj ący nazwisko i imi ę  Właściciel / Zarz ądca 
 

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

 
data ..............  

 
1)   Według klasyfikacji wyrobów przyjętych w sprawozdaniu rocznym - załącznik  nr 2do rozporządzenia Ministra 

Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie 
wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w 
których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876). 

2)   Zgodnie z inwentaryzacją i sprawozdaniem rocznym - § 7wymienionego w odnośniku 1 rozporządzenia. 
3)   DuŜe uszkodzenia - widoczne pęknięcia lub ubytki na powierzchni równej lub większej niŜ 3 % powierzchni wyrobu. 
4)   Małe uszkodzenia - brak widocznych pęknięć, a ubytki na powierzchni mniejszej niŜ 3 % powierzchni wyrobu. 
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ZAŁĄCZNIK Nr 2 
 

WZÓR 
 

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1)  I MIEJSCU ICH WYKORZYSTYWANIA 
 

1. Miejsce, adres 
................................................... ........  
................................................... ........  

2. Wła ściciel/zarz ądca/U Ŝytkownik *) :  
a) osoba prawna - nazwa, adres .................... ........ 

................................................... .....  
b) osoba fizyczna - imi ę, nazwisko i adres ................ 

................................................... .....  
3. Tytuł własno ści ........................................... 

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

................................................... ........  
5. Ilo ść (m 2, tony) 3)  ........................................  
6. Przydatno ść do dalszej eksploatacji 4)  .....................  
7. Przewidywany termin usuni ęcia wyrobu:  

a) okresowej wymiany z tytułu zu Ŝycia wyrobu 5)  ............  
b) całkowitego usuni ęcia niebezpiecznych materiałów i  

substancji ........................................ ..... 
................................................... .....  

8. Inne istotne informacje o wyrobach 6)
 

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

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

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

 
 

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

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie, 
- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa, 
- rury i złącza azbestowo-cementowe, 
- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest, 
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe, 
- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione, 
- szczeliwa azbestowe, 
- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki, 
- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych, 
- papier, tektura, 
- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie nie wymienione, w tym papier i tektura. 

3)   Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, pomiar z natury). 
4)   Według "Oceny stanu i moŜliwości bezpiecznego uŜytkowania wyrobów zawierających azbest" - załącznik nr 1 do 

rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie sposobów bezpiecznego uŜytkowania oraz 
warunków usuwania wyrobów zawierających azbest. 

5)   Na postawie corocznego rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie dopuszczenia 
wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny. 

6)   Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest. 
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ZAŁĄCZNIK Nr 3 
 
 

WZÓR 
 

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1), KTÓRYCH WYKORZYSTYWANIE ZOSTAŁO 
ZAKOŃCZONE 

 
1. Miejsce, adres ................................. ........... 

................................................... ........  
2. Wła ściciel/zarz ądca *) :  

a) osoba prawna - nazwa, adres, ................... ........  
................................................... ..... 

b) osoba fizyczna - imi ę, nazwisko i adres ................ 
................................................... ..... 

3. Tytuł własno ści ...........................................  
................................................... ........  

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

5. Ilo ść (m 2, tony) 3)  ........................................  
6. Rok zaprzestania wykorzystywania wyrobów ....... ........... 
7. Planowane usuni ęcia wyrobów: .............................. 

a) sposób ......................................... ........ 
b) przez kogo ..................................... ........ 
c) termin ......................................... ........ 

8. Inne istotne informacje 4)  .................................  
................................................... ........  

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

(podpis) 
 

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

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

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie, 
- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa, 
- rury i złącza azbestowo-cementowe, 
- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest, 
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe, 
- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione, 
- szczeliwa azbestowe, 
- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki, 
- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych, 
- papier, tektura, 
- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie nie wymienione. 

3)   Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, spis z natury). 
4)   Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym. 
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Załącznik nr 4 

 
 
 

 
 

 
Wzór oznakowania dla miejsc zawierających azbest lub wyroby zawierające azbest. 
Oznakowanie wzorowane jest na postanowieniu Unii Europejskiej (załącznik II  do 
Dyrektywy 83/478/EWG).Wszystkie wyroby zawierające azbest oraz odpady lub miejsca ich 
występowania powinny być oznakowane w następujący sposób: 

a) oznakowanie zgodne z podanym wzorem, powinno posiadać wymiary co najmniej 5 
cm wysokość (H) i 2,5 cm szerokość, 

b) oznakowanie powinno się składać z dwóch części: części górnej (h1 = 40% H) 
zawierającej literę „a” w białym kolorze na czarnym tle, części dolnej (h2 =60% H), 
zawierającej standardowy napis w białym i/lub czarnym kolorze na czerwonym tle i 
powinien być wyraźnie czytelny, 

c) jeŜeli wyrób zawiera krokidolit , standardowo stosowany zwrot „zawiera azbest" 
powinien być zastąpiony zwrotem „zawiera krokidolit -azbest niebieski” . 
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Załącznik nr 5 

 

" Kar ty przekazania odpadu". 

 

 
 

 
 

WZÓR 

 

 
 

Objaśnienia: 
a) Numer nadawany jest przez posiadacza odpadów, który przekazuje odpad. b) 
Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu. 
c) W przypadku odpadów komunalnych kartę wypełnia przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie na 
prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w 
ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 
2008), lub gminna jednostka organizacyjna, o której mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. 
d) W przypadku gdy odpad jest transportowany kolejno przez dwóch lub więcej prowadzących działalność w 
zakresie transportu odpadów, w oznaczonych rubrykach naleŜy podać wymagane dane i podpisy wszystkich 
prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów z zachowaniem kolejności transportowania odpadu. 
e) Adres zamieszkania lub siedziby podmiotu. 
f) Adres miejsca odbioru odpadu, pod który naleŜy dostarczyć odpad, wskazany przez posiadacza odpadu 
prowadzącemu działalność w zakresie transportu odpadów. 
g) W przypadku odpadów niebezpiecznych podać datę przekazania odpadu. Karta moŜe być stosowana jako 
jednorazowa karta przekazania odpadu lub jako zbiorcza karta przekazania odpadu, obejmująca odpad danego 
rodzaju przekazywany łącznie w czasie jednego miesiąca kalendarzowego, za pośrednictwem tego samego 
prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów temu samemu posiadaczowi odpadów. 
h) Podać masę odpadów z dokładnością co najmniej do pierwszego miejsca po przecinku dla odpadów innych niŜ 
niebezpieczne; co najmniej do trzeciego miejsca po przecinku dla odpadów niebezpiecznych. 
i) Dotyczy odpadów niebezpiecznych. 
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Załącznik nr 6 

 

ZALECENIA   I   WYTYCZNE  –  POSTĘPOWANI E  Z  AZBESTEM  I   WYROBAMI 

ZAWI ERAJĄCYMI AZBEST 

1. Chorobotwórcze działanie azbestu powstaje w wyniku wdychania włókien zawieszonych w 
 

powietrzu w trakcie niewłaściwego demontaŜu azbestu i jego wyrobów, 
 

2. KaŜdy mieszkaniec – osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą zobowiązany jest gminie, 

natomiast  właściciel,  zarządca  lub  uŜytkownik  miejsc  –  marszałkowi  województwa  na 

terenie,  których  był  lub  jest  wykorzystywany  azbest  przedłoŜyć  informacje  o  wyrobach 

zawierających  azbest  i  miejscu  ich  wykorzystania  /*wg.  wzoru  nr   1  -  załącznik  nr  

2 niniejszego opracowania/, o wyrobach zawierających azbest, których  wykorzystanie 

zostało zakończone  /*   wg.  wzoru  nr  2  –  załącznik  nr  3  niniejszego  opracowania/.  

3.Informacje  o których   mowa   w   pkt.   1   powinny   być   sporządzone   w   dwóch   

egzemplarzach,   jeden przekazywany  wojewodzie/wójtowi,  drugi  przechowywany  przez  

okres  jednego  roku,  do czasu sporządzenia następnej informacji, 

4. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest stanowiących w myśl obowiązujących 

przepisów   odpady   niebezpieczne   wymaga   uzyskania   zgody   udzielonej   przez   starostę, 

specjalistycznej  firmie  posiadającej  odpowiednie  zaplecze  techniczne  i  przeszkolony     

w zakresie bhp przy postępowaniu z azbestem personel, 

5.  Burmistrz  posiada  wykaz  specjalistycznych  firm  posiadających  zatwierdzone  programy 

gospodarki odpadami niebezpiecznymi – azbestem wytwarzanymi na terenie gminy, 

6.Unieszkodliwianie azbestu i jego wyrobów następuje poprzez składowanie na składowisku 

odpadów niebezpiecznych, 

7.Usuwanie wyrobów zawierających azbest, szczególnie w przypadku elementów 

budowlanych jest kosztowne, istnieje moŜliwość uzyskania wsparcia ze strony krajowych lub 

zagranicznych funduszy na ochronę środowiska. Ze względu na to, Ŝe finanse przeznaczone 

są  na  realizację  duŜych  projektów,  właściciele  powinny  łączyć  się  w  większe  grupy        

i aplikować o pieniądze wspólnie ustanawiając przedstawiciela np. gmina lub związek gmin, 

8. Szczegółowych informacji w zakresie postępowania z azbestem i jego wyrobami udziela 
 

Urząd Gminy w Wiślicy,  ul. Okopowa 8 ,  28-160 Wiślica,  nr  kontaktowy  (41) 379 21 06 
 
 

 

*wzór  nr  1  i  2  zgodne  z  załącznikiem  do  rozporządzenia  Ministra  Gospodarki,  Pracy  i  Polityki 
Społecznej   z   dnia   23   października   2003r.   w   sprawie   wymagań   w   zakresie   wykorzystania   i 
przemieszczania   azbestu   oraz   wykorzystania   instalacji   lub   urządzeń,   w   których   był   lub   jest 
wykorzystywany azbest (Dz.U. Nr. 192 poz. 1876). 
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ZAŁĄCZNIK Nr 7 
 

 
Wykaz  podmiotów  posiadających  decyzję  w  sprawie  zatwierdzenia  programu gospodarki 

odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest powstającymi w wyniku przeprowadzanych prac 

remontowo – budowlanym na terenie powiatu buskiego: 
 

 
 
 
Lp NAZWA FIRMY ADRES 

 
1.  P.U.H. „SanTa-EKO”  s.c. 

Tadeusz Zych 
Izabela Rutkowska 

ul. Portowa 24  
Sandomierz 

2.  P.R.M-PROMET  Sp.zo.o. ul. Silniczna 13 
Kielce 

3.  ,,Środowisko i Innowacje” 
Sp. z o.o. 

Dobrów 8 
28-142 Tuczępy 

4.  „CARO”  Centrum 
Gospodarki Odpadami 
Azbestowymi i Recyklingu 

ul. Boh. Monte Casino 4/15 
22-400 Zamość 

5.  Przedsiębiorstwo Robót 
Termoizolacyjnych i 
Antykorozyjnych 
„Termoexport”  

ul. śurawia 24/7 
00-515 Warszawa 

6.  BIO-MED . plus 
S.K. Sikora 
Zakład Gosp. Odpadami 

ul. Tatnańska 141 
25-564 Kielce 

7.  Firma remontowo-
budowlana RAGAR   

Os. 1000 lecia 35/16 
31-610 Kraków 

8.  Jednostka Ratownictwa 
Chemicznego Sp.zo.o.  

ul. Kwiatkowskiego 8 
33-101 Tarnów 

9.  Zakład Remontowo- 
Budowlany „ Budotermika”  
Marek Malec 

ul. Bohaterów Warszawy 120  
28-100 Busko-Zdrój 

10.  Przedsiębiorstwo Budowlane 
,,BUDOCEX”  

ul Młoda 28 
25-619 Kielce 

11.  F.P.H.U. „Azbestcomplex” 
M. Dendys 

ul Wincentego Witosa 7 
33-230 Szczucin 

12.  „ENERGOPRZEM”  
Przedsięb. Budow. Elektr. i 
Przemysł. 

Ul Rzemieślnicza 1a 
30-420 Kraków 

13.  Przedsiębiorstwo  
”ABBA-EKOMED”  
Sp.zo.o 

ul Poznańska 152 
87-100 Toruń 

14.  Przedsiębiorstwo 
Budownictwa Lądowego MJ 
Sp.zo.o 

ul. Graniczna 6 
05-825 Grodzisk Mazowiecki 
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15.  Hydrogeotechnika 
 Sp.zo.o 

ul Ściegiennego 262A 
25-116 Kielce 

16.  ALGADER HOFMAN  
Sp.zo.o 

ul. Wólczyńska133 
Budynek 11B 
01-919 Warszawa 

17.  P.P.H.U.”GRAMA”  
P. Grabowki 

Os.Gen. Maczka 17/5 
37-100 Łańcut 

18.  Zakład remontowo-
budowlany „AMBRO śY”  

ul. Meissnera1/3 03-982 Warszawa 

19.  „JUKO” Przedsiębiorstwo 
handlowo-usługowe 
J. Szczukocki 

ul. Zamurowa 8 
97-300 Piotrków Trybunalski 

20.  Zakład Remontowo-
Budowlany 
J Skotnicki 

Dobrowoda 11 
28-100 Busko-Zdrój 

ul. Chemików 1 
32-600 Oświęcim 

Olkusz ul Partyzantów 8 32-300 Olkusz 

Tarnów ul. Elektryków 6 33-100 Tarnów  

   
   

 O
dd

zi
ał

y 
   

   
   

Legnica ul. Złotoryjska 178/184 59-220 
Legnica 

21.  Zakład Usługowy 
 „ECO-ROCK”  Sp.J. 

  B
iu

ra
 ul. Wrocławska 53 

30-011 Kraków 

22.  Zakład Budowlany  
R. Figiel 

ul. Krasickiego 64 
28-200 Staszów  

23.  ARBUD  
Z. Rucki 

Al. J. Pawła II 38D 
47-220 Kędzierzyn Koźle 

24.  PPU-MECHATRONIK Górki Szczukockie 1 
26-065 Piekoszów 

25.  Zakład Remontowo-
Budowlany  
M. Dudek 

ul. Zapinowska 11 
28-230 Połaniec 

26.  Transport – Metalurgia 
Sp.zo.o  

ul. Reymonta 62 
97-500 Radomsko 

27.  POLONICA  Sp.zo.o. ul. 1 Maja 191 
25-655 Kielce 

28.  KAN-POL P.P.H.U. 
I. Łosiewicz 

ul. Storczykowa 30 
20-143 Lublin 

29.  UTIL 
Firma Remontowo-
Budowlana 
S. Zacłona 

ul Dolna 8 
32-310 Klucze 

30.  P.P.H.U. EKO-MIX ul. Grzbiszyńska 163 
50-950 Wrocław 

31.  VIKAEKO 
R. Strawa 

ul. Kolejowa 1  
28-200 Staszów  
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  32.  Przedsiębiorstwo Usług 
Wodno-Budowlanych  
WOD-BUD sp.zo.o. 

Ul. Piłsudskiego 14 
23-200 Kraśnik 

33.  H.P.U. JUKAM 
M. Plewa 

ul. Jagiellońska 95 
34-450 Krościenko 

34.  ENERGE Sp.zo.o. Os. Na Stoku 11/30 
31-702 Kraków 

35.  SPE-BAU sp.zo.o. ul Mielecka 21/1 
53-401 Wrocław 

36.  ALBEKO  Sieger Sp.J 87-510 Kotowy  
gm. Skrwilno 

37.  „PROJEKT-BUD” 
E. Psut  

ul. Podwale 17 
00-252 Warszawa 

38.  P.P.U. ,,TEMIPOL” 
 

ul. Konduktorska 42 
40-155 Katowice 
 

39.  Usługi Budowlane 
 Jan Turek 

ul. Słowackiego 55 
28-200 Staszów 

40.  P.W. ,,TAKO” Sp. z o.o. 
 

ul. Batalionów Chłopskich 2 
42-680 Tarnowskie Góry 

41.  P.P.H.U. ,,BOREX” 
Przemysław Borówka 
 

ul. Kazimierza JeŜewskiego 9 
28-300 Jędrzejów  
 

42.  AUTO ZŁOM 
Bogusław Paź 

Przewłoka 46 
39-406 Chodków 

43.  Przedsiębiorstwo 
WielobranŜowe 
,,ZACH-UTYL” 

ul. Batalionów Chłopskich 71 
25-671 Kielce 

 
44. 

,,GAJAWI” P.P.H.U. 
Gabriel Rogut 

ul. Kopernika 56/60 
90-553 Łódź 

 
45. 

 
,,ELPOBUD” Sp. z o.o. 

Zawada 26,  
28-230 Połaniec 

 
46. 

 
,,EURO-GAZ” 

Zgórsko 31 A 
26-052 Sitkówka Nowiny 

 


