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1. WST P 

Azbest to ogólna nazwa wielu ró nych minera ów, wyst puj cych w formie w óknistej, 

ównie  z  grupy  serpentynów  i  amfiboli.  Generalnie  przyjmuje  si ,  e  azbestami  s  

ókniste odmiany minera ów krzemianowych wyst puj ce w przyrodzie w postaci wi zek 

ókien cechuj cych si  nadzwyczajn  wytrzyma ci  na rozci ganie, elastyczno ci  i 

odporno ci  na dzia anie czynników chemicznych i fizycznych. 

 Dzi ki  od  dawna  znanej  i  cenionej  odporno ci  na  wysok  temperatur ,  

wytrzyma  mechaniczn ,  trzy  minera y  azbestowe  zyska y  popularno  i  szerokie  

zastosowanie w ró nego rodzaju technologiach przemys owych w gospodarce wiatowej. 

 to:  najbardziej  rozpowszechniony  chryzotyl  (azbest  bia y)  w  mniejszym  stopniu  

wykorzystywany krokidolit (azbest niebieski) i jeszcze rzadziej stosowany amosyt (azbest 

br zowy). 

 Pocz tkowo zastosowanie azbestu ogranicza o si  do wyrobu niepalnej papy oraz 

ró nego rodzaju izolacji kot ów i rur. Pó niej stosowano go jako surowiec do produkcji 

wyrobów w ókienniczych, prz dzy, sznurów, szczeliw, klocków hamulcowych, tarcz 

sprz owych  itp.  Najwi ksza  ilo  tego  surowca  (oko o  85%  ca kowitego  zu ycia)  

wykorzystywana by a w produkcji materia ów budowlanych, przede wszystkim do 

wytwarzania  dachowych  i  elewacyjnych  p yt  azbestowo  -  cementowych,  zwanych  

eternitem. Azbest stosowany by  na du  skal  do po owy lat osiemdziesi tych, czyli do 

momentu udowodnienia szkodliwego oddzia ywania tego materia u na zdrowie ludzi. 

Badania dowiod y rakotwórczego dzia ania w ókien azbestu, które przedostaj  si  do 

organizmu  z  wdychanym  powietrzem.  Szkodliwo  w ókien  azbestowych  zale y  od  ich  

rednicy i d ugo ci. Wi ksze w ókna nie s  tak szkodliwe, gdy  w wi kszo ci zatrzymuj  

si  w  górnych  drogach  oddechowych  sk d  s  usuwane  przez  rz ski,  natomiast  w ókna  

bardzo drobne s  usuwane przez system odporno ciowy. Najbardziej niebezpieczne s  

ókna d ugie (>5 m), cienkie (<3 m), przenikaj  one do dolnych dróg oddechowych, 

wbijaj  si  do  p uca  gdzie  pozostaj  i  w  wyniku  wieloletniego  dra nienia  komórek  

wywo uj  nowotwory. Takie w ókna powstaj  g ównie podczas prowadzonych prac 

demonta owych, podczas szlifowania wyrobów, ci cia czy amania p yt elewacyjnych. 

 Z powodu chorobotwórczego dzia ania azbestu od 1999 roku zakazano obrotu 

wyrobami zawieraj cymi azbest (z nielicznymi wyj tkami dotycz cymi specjalistycznych 

wyrobów  g ównie  na  potrzeby  przemys u  chemicznego  b  energetyki).  Nara enie  

zawodowe  na  py  azbestowy  wi za o  si  przede  wszystkim  z  wyst powaniem  chorób  

uk adu oddechowego: azbestozy (pylicy azbestowej), zmian op ucnowych, 

mi dzyb onniaka  op ucnej  oraz  raka  p uc.  Choroby  te  maj  d ugi  okres  inkubacji               

i mog  ujawni  si  nawet po 30 latach od chwili wch oni cia w ókien. 
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 Wyroby zawieraj ce azbest klasyfikowane s  w dwóch klasach, przyjmuj c jako 

kryterium zawarto  azbestu, stosowane spoiwo oraz g sto  obj to ciow  wyrobu: 

 

Klasa I –  obejmuje  wyroby  o  g sto ci  mniejszej  ni  1000  kg/m3, definiowane jako 

mi kkie zawieraj ce 

powy ej  20%  azbestu  i  ma  ilo  lepiszcza.  Wyroby  te  ulegaj atwo  uszkodzeniom  

mechanicznym, czemu towarzyszy znaczna emisja w ókien azbestu do otoczenia 

stwarzaj c powa ne zagro enie dla zdrowia ludzkiego. Do klasy tej zalicza si  wyroby 

takie jak: koce ga nicze, szczeliwa plecione, tektury uszczelkowe, materia y i wyk adziny 

cierne. 

 

Klasa II – obejmuje materia y o g sto ci powy ej 1000 kg/m3, które zawieraj  azbest w 

ilo ci  poni ej  20%.  W ókna  azbestowe w tych  wyrobach  s  mocno  zwi zane  i  nawet  w  

przypadku mechanicznego uszkodzenia materia u w stosunkowo niewielkiej ilo ci 

przedostaj  si  do  otoczenia.  Wyroby  tej  klasy  s  odporne  na  destrukcj ,  a  du e  

niebezpiecze stwo zanieczyszczenia rodowiska i zagro enia zdrowia ludzkiego wyst puje 

przy ich obróbce mechanicznej (ci cie, wiercenie otworów) oraz rozbijanie w wyniku 

zrzucania z wysoko ci w trakcie prac remontowych. Do tego typu materia ów zaliczane s  

yty azbestowo – cementowe faliste i  p yty azbestowo- cementowe „karo” jak równie  

yty p askie powszechnie stosowane w budownictwie. Z wyrobów azbestowo – 

cementowych produkowane by y równie  rury wodoci gowe i kanalizacyjne oraz 

przewody kominowe. 

 

 Wyroby zawieraj ce azbest z chwil  ich usuni cia z miejsca wyst powania staj  

si  odpadami, które zosta y zakwalifikowane jako odpady niebezpieczne. Zgodnie z 

Rozporz dzeniem  Ministra  rodowiska  z  dnia  27  wrze nia  2001  r.  w  sprawie  katalogu  

odpadów  (Dz.  U.  Nr  112,  poz.  1206),  za cznik  nr  1  do  rozporz dzenia,  nast puj ce  

rodzaje odpadów zawieraj cych azbest zaliczono do odpadów niebezpiecznych: 

 

Tabela 1 

Rodzaje odpadów zawieraj cych azbest zaliczone do odpadów niebezpiecznych 

Lp. Kod odpadu Podgrupa Rodzaj 

1. 06 07 01 

 

Odpady z produkcji, przygotowania, 

obrotu i stosowania chlorowców  

oraz z chemicznych procesów  

przetwórstwa chloru 

 

Odpady azbestowe                     

z elektrolizy 
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2. 06 13 04 Odpady z innych nieorganicznych 

procesów chemicznych 

Odpady z przetwarzania 

azbestu 

3. 10 11 81 Odpady z hutnictwa szk a Odpady zawieraj ce azbest 

4. 10 13 09 

 

Odpady z produkcji spoiw mineralnych 

(w tym cementu, wapna i tynku) oraz z 

wytworzonych z nich wyrobów 

Odpady zawieraj ce azbest  

z produkcji elementów 

cementowo - azbestowych 

5. 15 01 11 

 

Odpady opakowaniowe (w cznie z 

selektywnie gromadzonymi komunalnymi 

odpadami opakowaniowymi) 

Opakowania z metali 

zawieraj ce niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia 

konstrukcyjnego 

(np.azbest), w cznie z 

pustymi pojemnikami 

ci nieniowym 

6. 16 01 11 

 

Zu yte lub nienadaj ce si  do u ytkowania 

pojazdy (w czaj c maszyny 

pozadrogowe), odpady z demonta u, 

przegl du i konserwacji 

pojazdów (z wy czeniem grup 13 i 14 

oraz podgrup 16 06 i 16 08) 

Ok adziny hamulcowe 

zawieraj ce azbest 

7. 16 02 12 

 

Odpady urz dze  elektrycznych i 

elektronicznych 

Zu yte urz dzenia 

zawieraj ce 

wolny azbest 

8. 17 06 01 

 

Materia y izolacyjne oraz materia y 

konstrukcyjne zawieraj ce azbest 

 

Materia y izolacyjne 

zawieraj ce azbest 

 

9. 17 06 05 

 

Materia y izolacyjne oraz materia y 

konstrukcyjne zawieraj ce azbest 

Materia y konstrukcyjne 

zawieraj ce azbest 

ród o:  Rozporz dzenie  Ministra  rodowiska  z  dnia  27  wrze nia  2001r.  w  sprawie  

katalogu odpadów 

 

 Szacuje  si ,  e  na  terenie  Polski  85%  azbestu  znajduje  si  w  wyrobach  

budowlanych. Wyroby te by y bardzo popularne w latach 70-tych i 80-tych g ównie na 

terenach wiejskich. W polskich warunkach graniczny okres bezpiecznego u ytkowania 

wyrobów  z  szarej  p yty  dachowej  elewacyjnej  czy  te  malowanej  p yty  elewacyjnej  

wynosi  30  lat.  Okres  bezpiecznego  u ytkowania  innych  wyrobów  zawieraj cych  azbest  
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jest z regu y krótszy. Bardzo istotn  spraw  przy pokryciach dachowych z eternitu by  

monta  i  konserwacja.  Z  uwagi  jednak  na  fakt,  e  wiele  prac  prowadzonych  by o  

systemem gospodarczym, wyst powa y liczne b dy w monta u powoduj ce 

odkszta canie,  a  w  efekcie  p kanie  p yt.  Uwa a  si ,  e  prawid owo  zamontowanych  i  

konserwowanych okresowo p yt jest niewiele i stanowi  one niewielki procent ogólnej 

masy  pokry  dachowych  z  eternitu.  Je eli  p yty  azbestowo  -  cementowe  s  w  dobrym  

stanie technicznym i nie s  poddawane dzia aniom mechanicznym (np. amane lub 

poddawane jakiejkolwiek obróbce mechanicznej) nie stanowi  zagro enia dla zdrowia. 

Gro ne  jest  uwalnianie  w ókien  azbestowych  do  powietrza,  kiedy  zachodzi  

niebezpiecze stwo ich wdychania. Emisja mo e wyst pi  podczas eksploatacji p yt 

azbestowo  -  cementowych  w  z ym  stanie  technicznym  (np.pop kanych)  i  podczas  

usuwania  p yt  azbestowo  -  cementowych  z  budynków  bez  odpowiednich  zabezpiecze .  

Dlatego usuwaniem odpadów zawieraj cych azbest mog  zajmowa  si  jedynie 

wyspecjalizowane w tym zakresie firmy, posiadaj ce odpowiedni sprz t jak równie  

przeszkolon  kadr . 

 Usuwanie pokry  dachowych i innych materia ów budowlanych zawieraj cych 

azbest b dzie procesem d ugotrwa ym i kosztownym, który musi by  roz ony na wiele 

lat,  realizowanym  ze  szczególnym  zachowaniem  bezpiecze stwa  i  higieny  pracy.  W  

zwi zku  z  tym  problem  pogarszania  si  stanu  technicznego  wyrobów  azbestowo  -  

cementowych, w miar  up ywu czasu b dzie narasta . Jest to wa ny argument na rzecz 

rozpowszechniania, stosowania i egzekwowania w ciwych, bezpiecznych metod 

eksploatacji, usuwania, transportu i unieszkodliwiania odpadów powsta ych z tych 

wyrobów oraz u wiadamiania ludno ci jakie zagro enia niesie ze sob  azbest. 

 

Baza informacyjna dotycz ca planu 

 Zgodnie  z  rozporz dzeniem  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 Nr 8 poz.  31) - ciciele, 

zarz dcy lub u ytkownicy w których jest lub by  wykorzystywany azbest (wyroby 

zawieraj ce azbest) s  zobowi zani do przeprowadzenia przegl dów i ich oznakowania, 

nast pnie zaznaczenia miejsca wyst powania wyrobów azbestowych w planach 

sytuacyjnych. W ciciele, zarz dcy lub u ytkownicy miejsc s  zobowi zani do dokonania 

inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawieraj cych azbest poprzez sporz dzenie spisu 

z  natury,  do  przekazania  informacji  o  wyrobach  zawieraj cych  azbest  oraz  miejscu  ich  

wyst powania marsza kowi województwa, osoby fizyczne nie b ce przedsi biorcami 

przedk adaj  informacj  burmistrzowi lub wójtowi. Informacje podlegaj  corocznej 

aktualizacji. 
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 Zgodnie z wy ej wymienionym rozporz dzeniem wyroby azbestowe mog  by  

wykorzystywane nie d ej ni  do dnia 31 grudnia 2032 r. Przyj ty przez Rad  Ministrów 

„Program usuwania azbestu i wyrobów zawieraj cych azbest, stosowanych na terytorium 

Polski”, mówi, e gminy i miasta opracowuj  program usuwania azbestu. 

 

Mo liwo ci demonta u 

 Demonta  pokry  cementowo – azbestowych jest ci le regulowany przepisami 

prawnymi.  Zawarte  s  one  w  Rozporz dzeniu  Ministra  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. Nr 71, poz. 649). Zgodnie 

z obowi zuj cym prawem prace polegaj ce na usuwaniu lub naprawie wyrobów 

zawieraj cych azbest mog  by  wykonywane wy cznie przez wykonawców posiadaj cych 

odpowiednie wyposa enie techniczne zapewniaj ce prowadzenie prac zgodnie z wcze niej 

ustalonym planem oraz zatrudniaj cych pracowników przeszkolonych w zakresie 

bezpiecze stwa i higieny pracy przy usuwaniu i wymianie materia ów zawieraj cych 

azbest.  Wykonawcy  prac  powinni  posiada  zezwolenie  na  prowadzenie  dzia alno ci,  w  

wyniku której powstaj  odpady niebezpieczne. Prace przy zabezpieczaniu wyrobów 

zawieraj cych azbest w obiektach i urz dzeniach budowlanych lub prace maj ce na celu 

jego usuni cie z obiektu lub urz dzenia budowlanego powinny by  poprzedzone 

zg oszeniem tego faktu w ciwemu terenowemu organowi nadzoru budowlanego oraz 

ciwemu okr gowemu inspektorowi pracy. 

 Wykonawca prac, polegaj cych na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów 

zawieraj cych 

azbest z obiektów i urz dze  budowlanych zobowi zany jest mi dzy innymi do: 

- izolowania od otoczenia obszaru prac przez zastosowanie os on zabezpieczaj cych 

przenikanie azbestu do rodowiska; 

- ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odleg ci od traktów 

komunikacyjnych dla osób pieszych nie mniejszej ni  1 m; 

- umieszczenie w widocznym miejscu w strefie prac tablic informacyjnych o tre ci: 

"Uwaga, zagro enie azbestem"; 

-  zastosowania rodków technicznych w celu zmniejszenia emisji azbestu do minimum; 

- codziennego usuwania pozosta ci py u azbestowego ze strefy prowadzonych prac. 

 Prace  zwi zane  z  usuwaniem  azbestu  lub  wyrobów  zawieraj cych  azbest  musz  

by  prowadzone  w  taki  sposób,  aby  wyeliminowa  uwalnianie  azbestu  lub  co  najmniej  

zminimalizowa  pylenie  do  dopuszczalnych  warto ci  st  w  powietrzu  regulowanych  

przepisami szczególnymi. 

Zapewnienie powy szego wymaga: 
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- nawil ania wod  wyrobów zawieraj cych azbest przed ich usuwaniem lub demonta em i 

utrzymywania w stanie wilgotnym przez ca y czas pracy, 

- demonta u ca ych wyrobów (p yt, rur, kszta tek) bez jakiegokolwiek uszkadzania 

amanie, kruszenie, ci cie, szlifowanie itp.) tam gdzie jest to technicznie mo liwe, 

- odspajania materia ów trwale zawi zanych z pod em przy stosowaniu wy cznie 

narz dzi r cznych lub wolnoobrotowych, wyposa onych w miejscowe instalacje 

odci gaj ce powietrze, 

- codziennego zabezpieczenia zdemontowanych wyrobów i odpadów zawieraj cych azbest 

oraz ich magazynowanie i zabezpieczenia w wyznaczonym miejscu. 

 Demonta  wyrobów zawieraj cych azbest nierozerwalnie zwi zany jest z procesem 

powstawania odpadów. Obecnie jedyn  metod  unieszkodliwiania odpadów zawieraj cych 

azbest jest ich sk adowanie na odpowiednich sk adowiskach odpadów niebezpiecznych. 

Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawieraj cych azbest nale y do w ciciela 

nieruchomo ci. Jednak powa  przeszkod  jest brak rodków finansowych, co 

uniemo liwia wi kszo ci w cicielom nieruchomo ci podejmowanie dzia  zwi zanych z 

usuwaniem azbestu, który wyst puje mi dzy innymi w p ytach eternitowych 

pokrywaj cych dachy budynków. Jednym ze sposobów przyspieszenia przez mieszka ców 

procesu usuwania wyrobów zawieraj cych azbest i jednocze nie zabezpieczenia 

rodowiska przed zagro eniem spowodowanym nieodpowiednim post powaniem z 

odpadami zawieraj cymi azbest jest pomoc w sfinansowaniu ze róde  zewn trznych np. 

kosztów usuwania, transportu i unieszkodliwiania powsta ych przy tym odpadów. 

 Przedsi biorca, który prowadzi dzia alno  w zakresie transportu odpadów jest 

obowi zany uzyska  zezwolenie na prowadzenie tej dzia alno ci. Zezwolenie takie wydaje 

starosta. Transport odpadów niebezpiecznych zawieraj cych azbest, nale y prowadzi  z 

zachowaniem przepisów dotycz cych transportu towarów niebezpiecznych spe niaj c 

okre lone w tych przepisach kryteria klasyfikacyjne. Do przedsi biorcy prowadz cego 

dzia alno  wy cznie w zakresie ich transportu na sk adowisko nale y: 

-    posiadanie karty przekazania odpadu z potwierdzeniem przej cia odpadu, 

- posiadanie dokumentu przewozowego z opisem towarów (odpadów) niebezpiecznych, 

- posiadanie wiadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu odpadów niebezpiecznych, 

- posiadanie przez kierowc  za wiadczenia ADR o uko czeniu kursu dokszta caj cego dla 

kierowców pojazdów przewo cych towary niebezpieczne, 

- oznakowanie pojazdu odblaskowymi tablicami ostrzegawczymi, 

- utrzymanie czysto ci skrzyni adunkowej pojazdu, 

- sprawdzenie stanu opakowa  i ich oznakowanie liter  „a”, 

- sprawdzenie umocowania sztuk przesy ki z odpadami w poje dzie. 

 Odpady niebezpieczne zawieraj ce azbest transportowane s  na sk adowisko 

przeznaczone do sk adowania tego typu odpadów. Tam nast puje ich przekazanie 
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nast pnemu posiadaczowi odpadów – zarz dzaj cemu sk adowiskiem i potwierdzenie 

tego faktu na karcie przekazania odpadu. 

2. PRAWNE ASPEKTY U YTKOWANIA I USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJ CYCH 

AZBEST 

2.1. Uregulowania prawne u ytkowania i usuwania wyrobów zawieraj cych 

azbest wynikaj ce z ustawy Prawo ochrony rodowiska 

 Uregulowania prawne w zakresie azbestu pojawi y si  w Ustawie z dnia 19 czerwca 

1997  roku  (tekst  jednolity  DZ.  U.  1997  Nr  101  poz.  628  ze  zmianami)   o  zakazie  

stosowania  wyrobów  zawieraj cych  azbest.  Ustawa  wesz a  w  ycie  28  wrze nia  1997  

roku. Ustawa zakazuje wprowadzenia na polski obszar celny wyrobów zawieraj cych 

azbest oraz azbestu, produkcji wyrobów zawieraj cych azbest oraz obrotu azbestem i 

wyrobami zawieraj cymi azbest. 

  Uregulowania prawne w zakresie azbestu pojawi y si  w ustawie Prawo Ochrony 

rodowiska  w  zwi zku  z  uzyskaniem  przez  Rzeczpospolit  Polsk  cz onkostwa  w  Unii  

Europejskiej. Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro enia dyrektyw 

Wspólnot Europejskich.  W tym zakresie jest  to dyrektywa Rady 87/217/EWG z dnia 19 

marca  1987  r.  w  sprawie  ograniczania  zanieczyszczenia  rodowiska  azbestem  i  

zapobiegania temu zanieczyszczeniu (Dz. Urz. WE L 85 z 28.03.1987). 

 W  my l  ustawy  z  dnia  27  kwietnia  2001r.  Prawo  Ochrony  rodowiska  (Dz.  U.  z  

2008  r.  Nr  25  poz.  150)  azbest  zaliczany  jest  do  substancji  stwarzaj cych  szczególne  

zagro enie dla rodowiska (art. 160, ust. 2 pkt. 1). Ustawa zabrania wprowadzenia do 

obrotu lub ponownego wykorzystania tych substancji, nakazuje wykorzystywanie, 

przemieszczanie i eliminowanie substancji stwarzaj cych szczególne zagro enie dla 

rodowiska przy zachowaniu szczególnych rodków ostro no ci. Nakazuje oczyszczenie 

lub unieszkodliwienie instalacje lub urz dzenia, w których s  lub by y wykorzystywane 

substancje stwarzaj ce szczególne zagro enie dla rodowiska. Dotychczas 

wykorzystywany azbest podlega sukcesywnej eliminacji. Ustawa nak ada zobowi zanie na 

wykorzystuj cego substancje stwarzaj ce szczególne zagro enie dla rodowiska do 

dokumentowania rodzaju, ilo ci i miejsc ich wyst powania oraz sposobu ich eliminowania. 

Powinien on równie  okresowo przedk ada  marsza kowi województwa informacje o 

rodzaju, ilo ci i miejscach ich wyst powania, jednak osoby fizyczne nieb ce 

przedsi biorcami przedk adaj  informacje o rodzaju, ilo ci i miejscach wyst powania 

substancji stwarzaj cych szczególne zagro enie dla rodowiska w formie uproszczonej. 

 Marsza ek województwa prowadzi rejestr rodzaju, ilo ci oraz miejsc wyst powania 

azbestu oraz wyrobów zawieraj cych azbest.  
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2.2. Akty prawne reguluj ce szczegó owo u ytkowanie i usuwanie wyrobów 

zawieraj cych azbest 

Do g ównych aktów prawnych reguluj cych szczegó owe wymagania i zasady 

ytkowania i usuwania wyrobów zawieraj cych azbest nale : 

Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 – W dniu 14 lipca  2009 r. 

Rada  Ministrów  podj a  uchwa  w  sprawie  ustanowienia  programu  wieloletniego  pn.  

„Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.                   

W dniu 15 marca 2010 r. Rada Ministrów podj a uchwa  zmieniaj  uchwa  w 

sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazw  "Program Oczyszczania Kraju z 

Azbestu na lata 2009-2032". Program okre la g ówne kierunki dzia ania, potrzebne rodki 

na realizacj  "Programu...",a tak e podaje szacunkowe ilo ci wyrobów zawieraj cych 

azbest w ca ym kraju oraz poszczególnych województwach.  

Dyrektywa Rady z dnia 19 marca 1987 r. w sprawie ograniczania zanieczyszczenia 

rodowiska azbestem i zapobiegania temu zanieczyszczeniu (87/217/EWG) (Dz. U. L 85 z 

28.3.1987, str. 40); 

Dyrektywa  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  z  dnia  24  wrze nia  1996  r.  dotycz ca  

zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (Dz. Urz. WE L 257 z 

10.10.1996, str. 26, L 156 z 25.06.2003, str. 17 i L 275 z 25.10.2003, str. 32). 

Ustaw  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.) - Na terytorium polski obowi zuje 

zakaz produkcji wyrobów zawieraj cych azbest, obrotu oraz stosowania wyrobów 

zawieraj cych  ten  surowiec.  Zgodnie  z  ustaw  produkcja  p yt  azbestowo-cementowych  

zosta a zako czona we wszystkich zak adach we wrze niu 1998 r.,  a od marca 1999 r.  

nast pi  zakaz obrotu tymi p ytami.  

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r., Nr 185 poz.1243 z pó n. 

zm.) - Okre la zasady post powania z odpadami, w sposób zapewniaj cy ochron ycia i 

zdrowia ludzi oraz ochron rodowiska. 

Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane  (Dz.  U.  z  2010  r.  Nr  243  poz.  

1623 z pó . zm.) - art. 30 ust. 7 stanowi, e w ciwy organ mo e na , w drodze 

decyzji,  o  której  mowa  w  ust.  5,  obowi zek  uzyskania  pozwolenia  na  wykonanie  

okre lonego obiektu lub robót budowlanych obj tych obowi zkiem zg oszenia, o którym 

mowa w ust. 1, je eli ich realizacja mo e narusza  ustalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego lub spowodowa  min.  zagro enie bezpiecze stwa 

ludzi lub mienia, pogorszenie stanu rodowiska lub stanu zachowania zabytków, 

pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych, wprowadzenie, utrwalenie b  

zwi kszenie ogranicze  lub uci liwo ci dla terenów s siednich. 

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

poz. 150 z pó . zm.) - Okre laj ca zasady ochrony rodowiska oraz warunki korzystania 
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z jego zasobów, z uwzgl dnieniem wymaga  zrównowa onego rozwoju. Ustawa zawiera 

szereg istotnych i wa nych postanowie  dotycz cych m.in.:  

 pa stwowego monitoringu rodowiska,  

 opracowania prognoz oddzia ywania na rodowisko, w tym gospodarki odpadami, 

a tak e programów wojewódzkich, zmierzaj cych do przestrzegania standardów 

jako ci rodowiska, 

 ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem, sposobu post powania z 

substancjami stwarzaj cymi szczególne zagro enie dla rodowiska, 

 kar i odpowiedzialno ci za nieprzestrzeganie zasad i przepisów dotycz cych 

ochrony rodowiska, 

 konieczno ci oznaczenia instalacji lub urz dze , w których by  lub jest 

wykorzystywany azbest oraz miejsc, w których on si  znajduje.  

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

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

zm.) - Reguluj ca tryb post powania oraz obowi zki podmiotów okre lanych ustaw . W 

art. 54 ustawa odnosi si  do odpowiednich zapisów ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o 

zakazie stosowania wyrobów zawieraj cych azbest. Ustawa udziela delegacji ministrowi 

ciwemu do spraw gospodarki, do okre lenia w drodze rozporz dzenia sposobów i 

warunków bezpiecznego u ytkowania i usuwania wyrobów zawieraj cych azbest. 

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

2009  r.,  Nr  152  poz.  1222   z  pó n.  zm.)  -  Ustawa  reguluje  –  na  gruncie  prawa  

europejskiego – problematyk  dotycz ca substancji i preparatów chemicznych, w tym 

niebezpiecznych. Ustawa okre la warunki, zakazy lub ograniczenia produkcji, 

wprowadzania do obrotu lub stosowania substancji i preparatów chemicznych, w celu 

ochrony przed szkodliwym wp ywem tych substancji i preparatów na zdrowie cz owieka 

lub na rodowisko. Zgodnie z ustaw  tworzy si  Urz d Inspektora do Spraw Substancji i 

Preparatów Chemicznych. 

Ustawa  z  dnia  28  pa dziernika  2002  r.  o  przewozie  drogowym  towarów  

niebezpiecznych  (Dz.  U.  Nr  199,  poz.  1671  z  pó n.  zm.)  -  Ustawa  okre la  zasady  

przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, wymagania w stosunku do kierowców i 

innych osób wykonuj cych czynno ci zwi zane z tym przewozem oraz organy w ciwe 

do sprawowania nadzoru i kontroli w tych sprawach. Przy przewozach materia ów 

niebezpiecznych  w  kraju  obowi zuj  przepisy  zawarte  w  za cznikach  A  i  B  do  Umowy  

europejskiej dotycz cej mi dzynarodowego przewozu drogowego towarów 

niebezpiecznych (ADR) – Jednolity tekst Umowy ADR (Dz. U. Nr 30, poz. 287, z 1999 r.). 

Przepisy  umowy  ADR  oraz  ustawy  okre laj  warunki  za adunku  i  wy adunku  oraz  

przewozu odpadów niebezpiecznych na sk adowisko. Pojazdy powinny by  zaopatrzone w 

wiadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu materia ów niebezpiecznych wydane 
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przez upowa nion  stacj  kontroli pojazdów, za  kierowcy pojazdów winni by  

przeszkoleni w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych. 

Zarz dzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spo ecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie 

dopuszczalnych st  i nat  czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielonych przez 

materia y budowlane, urz dzenia i elementy wyposa enia w pomieszczeniach 

przeznaczonych  na  pobyt  ludzi  (M.P.  z  1996  r.  Nr  19,  poz.  231)  -  Okre la  jako  

niedopuszczalny dodatek azbestu w materia ach budowlanych, z terminem 

obowi zywania od dnia 1 stycznia 1997 r. 

Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 27 wrze nia 2001 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) - Zamieszcza rodzaje odpadów zawieraj cych azbest 

na li cie odpadów niebezpiecznych z przypisanym kodem klasyfikacyjnym: w grupach i 

podgrupach. 

Rozporz dzenie  Ministra  rodowiska  z  dnia  8  grudnia  2010  r.  w  sprawie  wzorów  

dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010 r. Nr 249 poz. 

1673) - Okre laj ce wzory dokumentów stosowanych do prowadzenia ilo ciowej i 

jako ciowej ewidencji odpadów celem zapewnienia kontroli  ich przemieszczania.  

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 249 poz.1674)  

Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 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.). Okre la najwy sze 

dopuszczalne st enia w rodowisku pracy py ów zawieraj cych azbest: 

a) py y zawieraj ce azbest chryzotyl - 0,5 mg/m3 

- w ókna respirabilne - 0,1 w ókien w cm3 

b) py y zawieraj ce azbest krokidolit - 0,5 mg/m3 

- w ókna respirabilne - 0,1 w ókien w cm3 

Rozporz dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  19  grudnia  2002  r.  w  sprawie  

zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów 

niebezpiecznych (Dz. U. Nr 236, poz. 1986). Przepisy o przewozie drogowym materia ów 

niebezpiecznych stosuje si  odpowiednio do transportu odpadów niebezpiecznych 

spe niaj cych okre lone w tych przepisach kryteria klasyfikacyjne dla zaliczenia ich do 

jednej z klas towarów niebezpiecznych. Przy przewozach materia ów niebezpiecznych w 

kraju  obowi zuj  przepisy  zawarte  w  za cznikach  A  i  B  do  Umowy  europejskiej  

dotycz cej mi dzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) - 

Jednolity tekst Umowy ADR (Dz.  U.  Nr  30,  poz.  287,  z  1999  r.).  Odpady  zawieraj ce  

azbest pochodz ce z budowy, remontu i demonta u obiektów budowlanych oraz odpady 

izolacyjne  zawieraj ce  azbest  zgodnie  z  ADR  zaliczone  zosta y  do  klasy  9  –  ró ne  
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materia y i przedmioty niebezpieczne, z czego wynikaj  okre lone wymagania przy ich 

transporcie. Posiadacz odpadów zawieraj cych azbest, który prowadzi dzia alno  w 

zakresie zbierania lub transportu odpadów, obowi zany jest do uzyskania zezwolenia na 

prowadzenie tej dzia alno ci. Zgodnie z ustaw  o odpadach zezwolenie wydaje, w drodze 

decyzji starosta, w ciwy ze wzgl du na miejsce siedziby lub zamieszkania posiadacza 

odpadów. Transportuj cy odpady niebezpieczne obowi zany jest do posiadania karty 

ewidencji odpadu, dokumentu obrotu odpadami niebezpiecznymi i dokumentu 

przewozowego materia ów niebezpiecznych wed ug wymaga  ADR. 

Rozporz dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  15  wrze nia  2005  r.  w  sprawie  

kursów dokszta caj cych dla kierowców przewo cych towary niebezpieczne (Dz. U. Nr 

187 poz. 1571) - Okre la szczegó owe wymagania w stosunku do podmiotów 

prowadz cych kursy dokszta caj ce oraz wzory zezwole  na ich prowadzenie. Kierowca 

wyznaczony  do  przewozu  odpadów  zawieraj cych  azbest  obowi zany  jest  posiada  –  

poza prawem jazdy – wiadectwo uko czenia kursu dokszta caj cego kierowców 

pojazdów przewo cych materia y niebezpieczne, wydane przez jednostk  upowa nion  

przez marsza ka województwa. 

Rozporz dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  grudnia  2002  r.  w  sprawie  

wiadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych (Dz. 

U.  Nr  237,  poz.  2011  z  pó n.  zm.)  -  Okre la  szczegó owe  warunki  i  tryb  wydawania  

wiadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu towarów niebezpiecznych, jego wzór i 

sposób wype nienia. 

Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 14 pa dziernika 2008 r. (Dz. U. z 2008 Nr 

196  poz.  1217  z  pó n.  zm.  )  Rozporz dzenie  okre la  stawki  op aty  za  umieszczenie  

odpadów zawieraj cych azbest na sk adowisku. Od 1 stycznia 2011, s  to nast puj ce 

jednostkowe stawki op at w z /Mg za umieszczenie odpadów na sk adowisku:  

Materia y izolacyjne oraz materia y konstrukcyjne zawieraj ce azbest  

kod odpadu 17 06 01*  

Materia y izolacyjne zawieraj ce azbest              (0) 107,86 z  

kod odpadu 17 06 03*  

Inne materia y izolacyjne zawieraj ce substancje niebezpieczne 56,30 z  

kod odpadu 17 06 04  

Materia y izolacyjne inne ni  wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 17,54 z  

kod odpadu 17 06 05*  

Materia y konstrukcyjne zawieraj ce azbest        (0) 107,86 z  

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. z 2009 r. Nr 124 poz. 1033) 

- Okre la terminy, sposoby przedk adania marsza kowi przez organa w adz 
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samorz dowych  informacji  o  rodzaju,  ilo ci  i  miejscu  wyst powania  azbestu  oraz  

wyrobów zawieraj cych azbest. 

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. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) - Okre la zakres i form  informacji 

dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia, planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia 

(zwanego "planem bioz") oraz szczegó owy zakres rodzajów robót budowlanych, 

stwarzaj cych zagro enia bezpiecze stwa i zdrowia ludzi (wyroby zawieraj ce azbest). 

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  Nr  8  poz.  31)  -  Okre la  

wymagania w zakresie wykorzystywania i  przemieszczania azbestu                    lub 

wyrobów zawieraj cych, oznaczania miejsc ich wyst powania oraz wymagania w zakresie 

wykorzystywania  i  oczyszczania  instalacji  lub  urz dze ,  w  których  by  lub  jest  

wykorzystywany azbest lub wyroby zawieraj ce azbest, sposób oznaczania instalacji lub 

urz dze , w których by  lub jest wykorzystywany azbest  lub wyroby zawieraj ce azbest, 

oraz pomieszcze , w których one si  znajduj . 

Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsi wzi  

mog cych znacz co oddzia ywa  na rodowisko (Dz. U. z 2010 Nr 213 poz. 1397 pó n. 

zm. 

Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie warto ci 

odniesienia  dla  niektórych  substancji  w  powietrzu  (Dz.  U.  z  2010  r.  Nr  16  poz.  87)  –  

Warto ci  odniesienia  w  mikrogramach  na  metr  sze cienny  (µg/m3) dla azbestu, 

redniona  warto  wynosi:  dla  okresu  1  godziny  =  2350  µg/m3,  dla   roku  

kalendarzowego = 250 µg/m3. 

Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, 

czasu i sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu sk adowisk odpadów (Dz. U. Nr 

220,  poz.  1858)  -  Przepisów  rozporz dzenia  nie  stosuje  si  do  sk adowiska  odpadów  

materia ów izolacyjnych oraz konstrukcyjnych zawieraj cych azbest oraz sk adowiska 

odpadów oboj tnych.  

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) - W sposób nieselektywny mog  by  sk adowane odpady: 

z Grupy 17 06 01* - materia y izolacyjne zawieraj ce azbest 

z Grupy 17 06 05* - materia y konstrukcyjne zawieraj ce azbest 
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Oznacza  to,  e  odpady  obu  grup  mog  by  sk adowane  wspólnie,  na  tym  samym  

sk adowisku odpadów niebezpiecznych zawieraj cych azbest. Natomiast nie wolno tych 

odpadów miesza  i sk adowa  z innymi odpadami niebezpiecznymi. 

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) - Okre la m.in. wymagania dotycz ce sk adowania dla odpadów zawieraj cych 

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

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) - Okre la obowi zki wykonawcy prac przy 

usuwaniu wyrobów zawieraj cych azbest, sposoby i warunki bezpiecznego u ytkowania 

oraz usuwania wyrobów zawieraj cych azbest; warunki przygotowania do transportu 

wyrobów i odpadów zawieraj cych azbest do miejsca ich sk adowania; wymagania, jakim 

powinno odpowiada  oznakowanie wyrobów i odpadów zawieraj cych azbest. 

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)   -  Okre la  obowi zki  pracodawcy  

zatrudniaj cego pracowników przy usuwaniu wyrobów zawieraj cych azbest.  

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)  -  Pracodawca,  który  

zatrudnia lub zatrudnia  osob  w warunkach nara enia zawodowego na dzia anie py ów 

zawieraj cych w ókna azbestu, wpisuje i aktualizuje w ksi eczce bada  profilaktycznych 

tej osoby dane osobowe wraz z danymi dotycz cymi okresu zatrudnienia w warunkach 

nara enia na py  azbestu oraz szczegó owe parametry tego nara enia. 

Zarz dzenie  Ministra  Zdrowia  i  Opieki  Spo ecznej  z  dnia  12  marca  1996  r.  w  

sprawie dopuszczalnych st  i nat  czynników szkodliwych dla zdrowia, 

wydzielonych  przez  materia y  budowlane,  urz dzenia  i  elementy  wyposa enia  w  

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

2.3. Krajowy Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032 

 Pilno  rozwi zania problemu usuwania wyrobów zawieraj cych azbest wymaga 

podj cia  natychmiastowych  dzia .  W  lipcu  2009  roku  zosta  przyj ty  przez  Rad  

Ministrów  Program  Oczyszcania  Kraju  z  Azbestu  na  lata  2009  -2032.  Realizacja  

"Programu..."  zosta a  przewidziana  w  latach  2009-2032,  g ównie  z  uwagi  na  znaczn ,  
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trzydziestoletni  trwa  p yt azbestowo - cementowych, du  ich ilo  oraz wysokie 

koszty usuwania tych wyrobów. Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 

2032 jest kontynuacj  i aktualizacj  celów oraz dzia  ustalonych w Programie usuwania 

azbestu i wyrobów zawieraj cych azbest stosowanych na terytorium Polski.  

 W celu realizacji wszystkich zada  przewidzianych w „Programie...”, niezb dnym 

jest zaanga owanie administracji publicznej i ró nych instytucji dzia aj cych na trzech 

poziomach: 

– centralnym, 

– wojewódzkim, 

– lokalnym. 

 

POZIOM CENTRALNY 

 Na poziomie centralnym zosta  powo any G ówny Koordynator do spraw 

„Programu usuwania azbestu i wyrobów zawieraj cych azbest stosowanych na terytorium 

Polski” oraz Rada Programowa. 

 ówny Koordynator do spraw „Programu...” b dzie powo ywany i odwo ywany 

przez Ministra Gospodarki. Do zada  G ównego Koordynatora nale y m. in.: 

 przeprowadzanie uzgodnie  mi dzyresortowych w zakresie prac 

przygotowawczych dla realizacji poszczególnych zada  „Programu...”;  

 przygotowywanie materia ów bud etowych zwi zanych z realizacj  „Programu...”; 

 coroczna aktualizacja „Programu...” ze wzgl du na jego otwarto  i konieczno  

uszczegó awiania wielu zada ; 

 sta a wspó praca z organami administracji rz dowej, samorz du terytorialnego 

oraz innymi, do kompetencji których nale y realizacja zada  w zakresie zbie nym 

z „Programem...”; 

 wspó praca z mediami w tematyce azbestu, inspiracja i koordynacja dzia  

uj tych w „Programie...”; 

 wspó praca  z  ministrem  w ciwym  do  spraw  finansów  publicznych  i  

pe nomocnikiem rz du ds. obs ugi rodków finansowych pochodz cych z Unii 

Europejskiej  (rozp.  RM  z  dn.  16.06.1998  r,  Dz.  U.  Nr.76,  poz.  494)  w  zakresie  

przekazywania i dysponowania rodkami pochodz cymi z funduszy 

wspólnotowych; 

 wspó dzia anie z organizacjami pozarz dowymi; 

 wspó praca z instytucjami udost pniaj cymi rodki finansowe na realizacj  

„Programu...” (Bank Ochrony rodowiska, Wojewódzkie Fundusze Ochrony 

rodowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i 

Gospodarki Wodnej, itp.); 

 wspomaganie merytoryczne ministra w ciwego do spraw gospodarki w sprawach 
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zwi zanych  z  azbestem,  ministra  w ciwego  do  spraw  rodowiska  w  zakresie  

spraw zwi zanych ze zrównowa onym rozwojem, ministra w ciwego do spraw 

zdrowia  w  zakresie  problematyki  zdrowotnej,  ministra  w ciwego  do  spraw  

infrastruktury w zakresie problematyki okre lonej w „Programie...”; 

 cis a wspó praca z Ministerstwem rodowiska oraz innymi instytucjami w zakresie 

spraw dotycz cych Krajowego Programu Ochrony rodowiska oraz Krajowego 

Planu Gospodarki Odpadami; 

 bie ca analiza danych , modyfikacja „Programu...” oraz formu owanie nowych 

zada ; 

 sporz dzanie i przekazywanie stosownych informacji ze stanu realizacji 

„Programu...”. 

 

POZIOM WOJEWÓDZTWA 

 Na poziomie województwa za realizacj  „Programu...” odpowiada wojewoda i 

zarz d województwa. Do zada  wojewody nale y: 

 wspó praca z samorz dem terytorialnym w zakresie zada  okre lonych w 

„Programie...”; 

 opiniowanie projektów informacji (sprawozda ) o realizacji „Programu...” na 

terenie 

województwa; 

 wspó praca z G ównym Koordynatorem w zakresie potrzeb wynikaj cych z 

bie cej realizacji „Programu...”; 

 wspó praca z uczelniami i instytucjami naukowymi, organizacjami pozarz dowymi, 

ekspertami 

poszczególnych dziedzin, niezb dnymi przy realizacji „Programu...”; 

 wspó praca  z  lokalnymi  mediami  w  zakresie  spraw  obj tych  „Programem...”,  a  

tak e zagro  z tego tytu u; 

 opiniowanie wniosków jednostek samorz du terytorialnego na realizacj  zada  

„Programu...”; 

 przekazywanie otrzymanych rodków finansowych do w ciwych jednostek 

samorz du terytorialnego na realizacj  zatwierdzonych zada  z zakresu usuwania 

zagro  z tytu u azbestu; 

 przekazywanie wytycznych oraz informacji zwi zanych z realizacj  

„Programu...”; 

 przygotowywanie i aktualizacja wojewódzkich programów usuwania wyrobów 

zawieraj cych azbest. 

Do zada  samorz du województwa nale y: 

 wspó praca z samorz dem powiatowym i samorz dem gminnym; 
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 przedk adanie informacji o realizacji „Programu...” na terenie województwa 

ównemu Koordynatorowi do spraw „Programu...”, wojewodzie oraz organom 

samorz du terytorialnego, w ciwym w zakresie wojewódzkiego planu gospodarki 

odpadami; 

 wspó praca z G ównym Koordynatorem w zakresie potrzeb wynikaj cych z 

bie cej realizacji „Programu...”; 

 wspó praca z uczelniami i instytucjami naukowymi, organizacjami pozarz dowymi, 

ekspertami poszczególnych dziedzin, niezb dnymi przy realizacji „Programu...”; 

 wspó praca  z  lokalnymi  mediami  w  zakresie  spraw  obj tych  „Programem...”,  a  

tak e  zagro  z  tego  tytu u,  zbieranie  wniosków  dotycz cych  organizacji  i  

finansowania stosownych przedsi wzi  dotycz cych najbardziej zagro onych 

terenów lub obiektów publicznych; 

 uwzgl dnianie usuwania azbestu i wyrobów zawieraj cych azbest w wojewódzkich 

planach gospodarki odpadami i programach ochrony rodowiska; 

 opracowanie planu sytuacyjnego rozmieszczenia na terenie województwa 

wyrobów zawieraj cych azbest na podstawie informacji przekazywanych przez 

samorz d powiatowy. 

 

POZIOM LOKALNY 

 Do zada  zarz du powiatu nale y: 

 sporz dzanie rocznych informacji w zakresie realizacji zada  „Programu...” na 

terenie powiatu oraz ich przekazywanie samorz dowi województwa; 

 inspirowanie w ciwej dzia alno ci w zakresie usuwania wyrobów zawieraj cych 

azbest; 

 wspó praca z wojewod , samorz dem województwa oraz samorz dem gminnym, 

w zakresie zada  wynikaj cych z „Programu...”; 

 wspó praca z lokalnymi mediami, szczególnie dla pobudzenia odpowiednich 

inicjatyw spo ecznych i przedstawiania opinii; 

 wspó praca z organizacjami spo ecznymi wspieraj cymi „Program...”; 

 uwzgl dnianie usuwania azbestu i wyrobów zawieraj cych azbest w powiatowych 

planach gospodarki odpadami, 

 gromadzenie danych liczbowych o ilo ci i rozmieszczeniu wyrobów stosownie do 

przepisów rozporz dzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998r.; 

 ustalanie rejonów spodziewanego wzrostu zagro enia py em azbestu z uwagi na 

koncentracj  wyst powania uszkodze  lub technologicznego zu ycia wyrobów 

zawieraj cych azbest. 

 Do zada  rady powiatu nale y: 

 nadzorowanie wykorzystania przyznanych rodków finansowych; 
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 prowadzenie lokalnej polityki spo ecznej w zakresie op at za sk adowanie odpadów 

zawieraj cych azbest, w stosunku do ubo szych w cicieli obiektów. Cz ciowe 

lub ca kowite zwalnianie z op at – inicjowanie i organizowanie innych form pomocy 

dla mieszka ców, przy usuwaniu wyrobów zawieraj cych azbest. 

 Do zada  Burmistrza Miasta nale y: 

 uwzgl dnianie  usuwania  azbestu  i  wyrobów  zawieraj cych  azbest  w  gminnych  

planach gospodarki odpadami; 

 wspó praca z lokalnymi mediami celem rozpowszechniania informacji dotycz cych 

zagro  powodowanych przez azbest oraz wyroby z azbestem; 

 przygotowywanie wykazów obiektów zawieraj cych azbest oraz rejonów 

wyst puj cego nara enia na ekspozycj  azbestu; 

 przygotowywanie rocznych sprawozda  finansowych z realizacji zada  

„Programu...”. 

 Do zada  rady gminy nale y: 

 przyjmowanie rocznych sprawozda  finansowych Burmistrza miasta z realizacji 

zada  „Programu...”. 

 

 

2.4. Obowi zki i pozwolenia w zakresie post powania z wyrobami i odpadami 

zawieraj cymi azbest 

 Obowi zki w cicieli i zarz dzaj cych obiektami i instalacjami lub urz dzeniami 

zawieraj cymi azbest lub wyrobami zawieraj cymi azbest 

Ni ej wymienione obowi zki i sposób post powania okre laj : 

1. Rozporz dzenie  Ministra  Gospodarki,  Pracy  i  Polityki  Spo ecznej  z  dnia  23  

pa dziernika 2003 r. w sprawie wymaga  w zakresie wykorzystywania i 

przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub 

urz dze ,  w  których  by  lub  jest  wykorzystywany  azbest  (Dz.  U.  Nr  192  poz.  

1876); 

2. 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); 

3. 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 

ytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216, poz.1824); 

4. Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 pa dziernika 2008 r. zmieniaj ce 

rozporz dzenie  w  sprawie  wymaga  w  zakresie  wykorzystywania  i  
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przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub 

urz dze , w których by  lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. 2008 Nr 200 poz. 

1235). 

 

Obowi zki i post powanie w cicieli i zarz dców przy u ytkowaniu obiektów i terenów z 

wyrobami zawieraj cymi azbest: 

1.  Przeprowadzenie  inwentaryzacji  wyrobów  zawieraj cych  azbest  poprzez  wykonanie  

spisu z natury. 

Inwentaryzacj  nale o  sporz dzi  do  dnia  28  maja  2004  r.  Sposób  przedstawienia  

wyników inwentaryzacji dotyczy: 

 wyrobów zawieraj cych azbest i miejsca ich wykorzystywania, 

 wyrobów zawieraj cych azbest, których wykorzystywanie zosta o zako czone. 

 Osoby fizyczne nieb ce przedsi biorcami przedk adaj  informacj  odpowiednio 

wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. 

2. Sporz dzenie "oceny stanu i mo liwo ci bezpiecznego u ytkowania wyrobów 

zawieraj cych azbest". 

 ciciel lub zarz dca budynku, budowli, instalacji lub urz dzenia technicznego 

oraz  terenu,  na  którym  znajduj  si  wyroby  zawieraj ce  azbest,  zobowi zany  jest  do  

sporz dzenia - w dwóch egzemplarzach „Oceny stanu i mo liwo ci bezpiecznego 

ytkowania wyrobów zawieraj cych azbest”.  W ciciele lub zarz dcy, którzy spe nili 

ten obowi zek wcze niej – sporz dzaj  nast pnie „Oceny...” w terminach wynikaj cych z 

warunków poprzedniej „Oceny...” tzn.: 

 po pi ciu latach, je eli wyroby zawieraj ce azbest s  w dobrym stanie 

technicznym                            i nieuszkodzone, 

 po  roku,  je eli  przy  poprzedniej  „Ocenie...”  ujawnione  zosta y  drobne  (do  3%  

powierzchni wyrobów) uszkodzenia. 

Wyroby, które posiada y lub posiadaj  du e i widoczne uszkodzenia – powinny zosta  

natychmiast usuni te. 

3. Oznakowanie pomieszcze , w których znajduj  si  urz dzenia lub instalacje z 

wyrobami zawieraj cymi azbest – odpowiednim znakiem ostrzegawczym dla azbestu. 

4. Opracowanie i wywieszenie na widocznym miejscu instrukcji bezpiecznego 

post powania                            i u ytkowania pomieszczenia z wyrobami zawieraj cymi 

azbest. 

5. Zaznaczenie na planie sytuacyjnym terenu miejsc z wyrobami zawieraj cymi azbest. 

6. Opracowanie corocznego planu kontroli jako ci powietrza obejmuj cego pomiary 

st enia azbestu w pomieszczeniach zawieraj cych azbest.  

 W  przypadku  stwierdzonego  w  wyniku  realizacji  planu  kontroli  przekroczenia  

najwy szego dopuszczalnego st enia py ów zawieraj cych azbest w rodowisku pracy, 



 21 

jest niedopuszczalne dalsze wykorzystywanie instalacji lub urz dzenia i konieczne jest jej 

oczyszczanie poprzez usuni cie wyrobów zawieraj cych azbest lub ich wymian . 

 

Obowi zki i post powanie w cicieli i zarz dców, przy usuwaniu wyrobów zawieraj cych 

azbest                  z obiektów lub terenów: 

1. Identyfikacja azbestu w wyrobach przeznaczonych do usuni cia poprzez uprawnione 

laboratorium. Wykonawca prac jest zobowi zany do identyfikacji azbestu w 

przewidzianych do usuni cia materia ach. Prace polegaj  na zabezpieczaniu i usuwaniu 

wyrobów zawieraj cych azbest na podstawie udokumentowanej informacji od w ciciela 

lub zarz dcy obiektu albo te  na podstawie bada  przeprowadzonych przez akredytowane 

laboratorium. 

2. Zg oszenie prac polegaj cych na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów zawieraj cych 

azbest                 do w ciwego organu administracji architektoniczno - budowlanej. 

3. Uzyskanie od wykonawcy prac, pisemnego o wiadczenia o prawid owo ci wykonania 

robót                         i  oczyszczenia  z  azbestu,  a  nast pnie  przechowywanie  

wiadczenia przez okres co najmniej 5-lat, wraz z inn  dokumentacj  budynku, budowli, 

instalacji lub urz dzenia oraz terenu. 

 

Obowi zki  wykonawcy  prac  zwi zanych  z  usuwaniem  azbestu  oraz  post powanie  przy  

pracach 

przygotowawczych do usuwania wyrobów zawieraj cych azbest. 

1. Wykonawcy prac, które polegaj  na demonta u elementów azbestowych jako 

wytwórcy odpadów 

niebezpiecznych, przed przyst pieniem do wykonywania prac, zobowi zani s  do: 

 uzyskania od organu ochrony rodowiska – wojewoda/starosta - decyzji 

zatwierdzaj cej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, je eli ilo  

odpadów przekracza 0,1 Mg rocznie, je eli ilo  wytworzonych odpadów 

niebezpiecznych nie przekracza 0,1 Mg rocznie nale y przed  informacj  o 

sposobie gospodarowania wytwarzanymi odpadami; 

 przeszkolenia przez uprawnion  instytucj  zatrudnionych pracowników, osób 

kieruj cych                   lub nadzoruj cych prace polegaj ce na zabezpieczaniu i 

usuwaniu wyrobów zawieraj cych azbest w zakresie bezpiecze stwa i higieny 

pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz przestrzegania procedur 

dotycz cych bezpiecznego post powania; 

 posiadania niezb dnego wyposa enia technicznego i socjalnego zapewniaj cego 

prowadzenie prac oraz zabezpieczenie pracowników i rodowiska przed 

nara eniem na dzia anie azbestu. Pracownicy zatrudnieni w nara eniu na azbest 

powinni by  wyposa eni w odpowiednie do warunków pracy rodki ochrony 
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indywidualnej oraz odzie  i obuwie ochronne; 

 opracowania przed rozpocz ciem prac szczegó owego planu prac usuwania 

wyrobów zawieraj cych azbest. Plan prac zawiera informacje okre lone w 

obowi zuj cych przepisach; 

 przed przyst pieniem do prac, wykonawca jest zobowi zany do zg oszenia tego 

faktu w ciwemu organowi nadzoru budowlanego oraz w ciwemu okr gowemu 

inspektorowi pracy. 

 Zg oszenie zawiera informacje okre lone w obowi zuj cych przepisach. 

 Informacje,  które  powinien  zawiera  szczegó owy  plan  prac  usuwania  wyrobów  

azbestowych oraz zg oszenie organowi nadzoru budowlanego i inspektorowi pracy okre la 

rozporz dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 2 kwietnia 2004 

roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego u ytkowania i usuwania wyrobów 

zawieraj cych azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649). 

 Przed przyst pieniem do prac polegaj cych na demonta u elementów 

zawieraj cych azbest wykonawca jest zobowi zany odpowiednio przygotowa  miejsce 

prowadzenia prac m. in poprzez: 

 odizolowanie obszaru prac od otoczenia poprzez stosowanie os on 

zabezpieczaj cych 

przenikanie azbestu do rodowiska; 

 ogrodzenie  terenu  prac  z  zachowaniem  bezpiecznej  odleg ci  od  traktów  

komunikacyjnych dla pieszych, przy zastosowaniu odpowiednich os on; 

 umieszczenie w strefie prac w widocznym miejscu tablic informacyjnych "Uwaga! 

Zagro enie azbestem"; 

 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 ony grub  foli , dla atwego oczyszczania po ka dej zmianie roboczej. 

 Wszystkie prace zwi zane z usuwaniem wyrobów zawieraj cych azbest nale y 

prowadzi  w taki sposób aby uniemo liwi  emisj  azbestu do rodowiska oraz 

zminimalizowa  pylenie. 

 Aby to osi gn : 

 wyroby azbestowe przed ich usuni ciem powinny by  nawil one wod  i 

utrzymywane w stanie wilgotnym przez ca y czas pracy; 

 wyroby (p yty, kszta tki, rury) nale y demontowa  w ca ci, w miar  mo liwo ci 

unikaj c destrukcji mechanicznej; 

 do prac nale y u ywa  narz dzi r cznych lub wolnoobrotowych narz dzi 

mechanicznych wyposa onych w miejscowe instalacje odci gaj ce powietrze; 

 w przypadku stwierdzenia wyst powania przekrocze  najwy szych 

dopuszczalnych st  py u azbestu nale y prowadzi  kontrolny monitoring 
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powietrza; 

 codziennie zabezpiecza  zdemontowane wyroby i odpady zawieraj ce azbest i 

magazynowa  je na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu; 

 usuni te  wyroby  azbestowe  (>1000  kg/m  tj.  p yty  i  cz ci  p yt  azbestowo  -  

cementowych) nale y pakowa  w foli  polietylenow  o grubo ci nie mniejszej ni  

2 mm; 

 przed opakowaniem py y azbestowe, wyroby i odpady wyrobów azbestowych 

mi kkich (<1000 kg/m3) nale y przy u yciu cementu zestali ; 

 opakowania z odpadami powinny by  szczelnie zamkni te i oznakowane w sposób 

trwa y. 

 

 Po zako czeniu prac polegaj cych na demonta u elementów azbestowych nale y 

oczy ci  teren robót i jego otoczenie. Prace porz dkowe nale y wykonywa  starannie 

stosuj c metody uniemo liwiaj ce emisj  py u azbestu do rodowiska przez zastosowanie 

urz dze  filtracyjno - wentylacyjnych z wysoko skutecznym filtrem lub na mokro. 

 Po wykonaniu prac wykonawca jest zobowi zany do przedstawienia zleceniodawcy 

(w cicielowi, u ytkownikowi wieczystemu lub zarz dcy nieruchomo ci) pisemnego 

wiadczenia stwierdzaj cego prawid owo  wykonania prac. W przypadku, kiedy 

przedmiotem  prac  by y  wyroby  o  g sto ci  obj to ciowej  mniejszej  ni  1000  kg/m3 lub 

wyroby mocno uszkodzone i zniszczone lub prace obejmowa y wyroby zawieraj ce azbest 

krokidolit lub prowadzone by y w pomieszczeniach zamkni tych, wykonawca prac ma 

obowi zek przedstawienia wyników badania powietrza, przeprowadzonego przez 

uprawnione do tego laboratorium lub instytucj . 

2.5 Wytyczne dotycz ce przepisów BHP w zakresie bezpiecznego usuwania 

wyrobów azbestowych oraz post powanie z odpadami zawieraj cymi azbest. 

 

 Demonta  pokry  cementowo - azbestowych jest ci le regulowany przepisami 

prawa. Zawarte s  one w rozporz dzeniu 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  z  pó n  zm.).  

Rozporz dzenie to szczegó owo okre la: 

1.  Obowi zki  wykonawcy  prac  polegaj cych  na  bezpiecznym  u ytkowaniu  i  usuwaniu  

wyrobów zawieraj cych azbest; 

2. Sposoby i warunki bezpiecznego u ytkowania oraz usuwania wyrobów zawieraj cych 

azbest; 

3. Warunki przygotowania do transportu i transportu wyrobów i odpadów zawieraj cych 

azbest do miejsca ich sk adowania; 
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4. Wymagania, jakim powinno odpowiada  oznakowanie wyrobów i odpadów 

zawieraj cych azbest. 

 Wed ug obowi zuj cego prawa prace polegaj ce na usuwaniu lub naprawie 

wyrobów zawieraj cych azbest mog  by  wykonywane wy cznie przez wykonawców 

posiadaj cych odpowiednie wyposa enie techniczne do prowadzenia takich prac oraz 

zatrudniaj cych pracowników przeszkolonych w zakresie bezpiecze stwa i  higieny pracy 

przy usuwaniu i wymianie materia ów zawieraj cych azbest1.  Wykonawcy  prac  powinni  

posiada  zezwolenie na prowadzenie dzia alno ci, w wyniku, której powstaj  odpady 

niebezpieczne. Prace przy naprawie wyrobów zawieraj cych azbest w obiektach i 

urz dzeniach budowlanych lub prace maj ce na celu jego usuni cie z obiektu lub 

urz dzenia budowlanego powinny by  poprzedzone zg oszeniem tego faktu w ciwemu 

terenowemu organowi nadzoru budowlanego. Wykonawca prac, polegaj cych na 

naprawie lub usuwaniu wyrobów zawieraj cych azbest z obiektów i urz dze  

budowlanych, zobowi zany jest w szczególno ci do: 

1) Izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie os on zabezpieczaj cych 

przenikanie azbestu do rodowiska; 

2)  Ogrodzenia  terenu  prac  z  zachowaniem  bezpiecznej  odleg ci  od  traktów  

komunikacyjnych  dla  osób  pieszych,  nie  mniejszej  ni  1  m,  przy  zastosowaniu  os on  

zabezpieczaj cych przed przenikaniem azbestu do rodowiska; 

3) Umieszczenia w strefie prac w widocznym miejscu tablic informacyjnych o 

nast puj cej tre ci: "Uwaga! Zagro enie azbestem"; w przypadku prowadzenia prac z 

wyrobami zawieraj cymi krokidolit tre  tablic informacyjnych powinna by  nast puj ca: 

"Uwaga! Zagro enie azbestem - krokidolitem"; 

4) Zastosowania odpowiednich rodków technicznych ograniczaj cych do minimum 

emisj  azbestu do rodowiska; 

5) Zastosowania w obiekcie, gdzie prowadzone s  prace, odpowiednich zabezpiecze  

przed pyleniem i nara eniem na azbest, w tym uszczelnienia otworów okiennych i 

drzwiowych,  a  tak e  innych  zabezpiecze  przewidzianych  w  planie  bezpiecze stwa  i  

ochrony zdrowia; 

6) Codziennego usuwania pozosta ci py u azbestowego ze strefy prac przy 

zastosowaniu podci nieniowego sprz tu odkurzaj cego lub metod  czyszczenia na 

mokro; 

7) Izolowania pomieszcze , w których zosta y przekroczone dopuszczalne warto ci st  

py u  azbestowego  dla  obszaru  prac,  w  szczególno ci  izolowania  pomieszcze  w  

przypadku prowadzenia prac z wyrobami zawieraj cymi krokidolit; 

                                   
1 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) 
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8) Stosowania zespo u szczelnych pomieszcze , w których nast puje oczyszczenie 

pracowników  z  azbestu  (komora  dekontaminacyjna),  przy  usuwaniu  py u  azbestowego  

przekraczaj cego dopuszczalne warto ci st ; 

9)  Zapoznania  pracowników  bezpo rednio  zatrudnionych  przy  pracach  z  wyrobami  

zawieraj cymi  azbest  lub  ich  przedstawicieli  z  planem  prac,  a  w  szczególno ci  z  

wymogami dotycz cymi bezpiecze stwa i higieny pracy w czasie wykonywania prac. 

 Prace  zwi zane  z  usuwaniem  azbestu  lub  wyrobów  zawieraj cych  azbest  musz  

by  prowadzone w taki sposób, aby wyeliminowa  uwalnianie azbestu lub, co najmniej 

zminimalizowa  pylenie  do  dopuszczalnych  warto ci  st  w  powietrzu  regulowanych  

przepisami szczególnymi2. Prace zwi zane z usuwaniem wyrobów zawieraj cych azbest 

prowadzi si  w sposób uniemo liwiaj cy emisj  azbestu do rodowiska oraz powoduj cy 

zminimalizowanie pylenia poprzez: 

1) Nawil anie wod  wyrobów zawieraj cych azbest przed ich usuwaniem lub demonta em 

i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez ca y czas pracy; 

2) Demonta  ca ych wyrobów (p yt, rur, kszta tek) bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam 

gdzie jest to technicznie mo liwe; 

3) 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; 

4) 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; 

5) Codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobów i odpadów zawieraj cych azbest 

oraz ich magazynowanie na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu. 

 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: 

1)  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  1.000 kg/m3; 

2) 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 

sto ci obj to ciowej mniejszej ni  1.000 kg/m3; 

3)  Szczelne  opakowanie  odpadów  pozostaj cych  w  kontakcie  z  azbestem  i  

zakwalifikowanych  jako  odpady  o  g sto ci  obj to ciowej  mniejszej  ni  1.000  kg/m3 w 
                                   
2 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.). 
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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; 

  4)  Utrzymywanie  w  stanie  wilgotnym  odpadów  zawieraj cych  azbest  w  trakcie  ich  

przygotowywania do transportu; 

  5) Magazynowanie przygotowanych do transportu opakowa  w osobnych miejscach 

zabezpieczonych przed dost pem osób niepowo anych; 

  6) Wszystkie wyroby zawieraj ce azbest lub ich opakowania powinny by  oznakowane w 

nast puj cy sposób3. 

 

 a)     oznakowanie  zgodne  z  podanym  wzorem  powinno  posiada  wymiary:              

  co najmniej 5 cm wysoko ci (H) i 2,5 cm szeroko ci, 

b) oznakowanie powinno sk ada  si  z dwóch cz ci: górnej (h1 = 40 % H) 

zawieraj cej liter  "a" w bia ym kolorze na czarnym tle, dolnej                 

(h2 = 60 % H) zawieraj cej wyra ny i czytelny napis w bia ym lub czarnym 

kolorze na czerwonym tle, 

 c)     je li wyrób zawiera krokidolit, zwrot "zawiera azbest" powinien by   

 zast piony zwrotem "zawiera krokidolit/azbest niebieski". 

 

 

 
 

                                   
3 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 z pó n. zm.) - za cznik Nr 2 – wzór oznakowania wyrobów, odpadów i opakowa  
zawieraj cych azbest lub wyroby zawieraj ce azbest, a tak e miejsc ich wyst powania, 
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 Przed za adowaniem przygotowanych odpadów zawieraj cych azbest rodek 

transportu powinien by  oczyszczony z elementów umo liwiaj cych uszkodzenie 

opakowa  w trakcie transportu. 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. 

 Demonta  wyrobów zawieraj cych azbest nierozerwalnie zwi zany jest z procesem 

powstawania odpadów. Obecnie g ównie stosowan  w Polsce metod  unieszkodliwiania 

odpadów zawieraj cych azbest jest ich sk adowanie na odpowiednich sk adowiskach 

odpadów niebezpiecznych. Zgodnie z obowi zuj cym prawem usuwanie i 

unieszkodliwianie odpadów zawieraj cych azbest nale y  do w ciciela nieruchomo ci. 

Powa  przeszkod  jest  jednak  brak  rodków  finansowych  na  prace  demonta owe  i  

nowe pokrycia dachowe, co uniemo liwia wi kszo ci w cicielom nieruchomo ci 

podejmowanie dzia  zwi zanych z usuwaniem azbestu, który wyst puje mi dzy innymi 

w p ytach eternitowych pokrywaj cych dachy budynków. Jednym ze sposobów 

przyspieszenia przez mieszka ców procesu usuwania wyrobów zawieraj cych azbest i 

jednocze nie zabezpieczenia rodowiska przed zagro eniem spowodowanym 

nieodpowiednim post powaniem z odpadami zawieraj cymi azbest jest pomoc w 

sfinansowaniu ze róde  zewn trznych np. kosztów usuwania, transportu i 

unieszkodliwiania powsta ych przy tym odpadów. 

 

 W  województwie  lubelskim  odpady  azbestowe  przyjmowane  s  na  trzech  

sk adowiskach: w Kra niku (Piaski, Zarzecze II), Poniatowej Wsi gm. Poniatowa, 

Srebrzyszczu   gm.  Che m.  Sk adowiska  te  zlokalizowane  s  w  s siaduj cych  ze  sob  

powiatach – opolskim, kra nickimi i che mskim. Obecnie sk adowiska te zaspokajaj  

potrzeby powiatów województwa lubelskiego w zakresie przyjmowania odpadów 

azbestowych. 
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Wykaz istniej cych i przygotowywanych sk adowisk odpadów zawieraj cych azbest (stan 

czerwiec 2009 r.) 4 

 

Lp. Nazwa sk adowiska 
Lokalizacja 

Nazwa i adres 
zarz dzaj cego 
sk adowiskiem 

Wolna 
pojemno  
sk adowiska 

[m3] 
1. Sk adowisko Odpadów Niebezpiecznych 

Poniatowa Wie  
gm. Poniatowa 

Przedsi biorstwo Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. 
ul. M odzie owa 4 
24-320 Poniatowa 

1 489 

2. Sk adowisko Piaski Zarzecze II 
Kra nik 

WOD-BUD Sp. z o.o. 
ul. Pi sudskiego 12/1 
23-200 Kra nik 

138 970 

3. Sk adowisko odpadów azbestowych w 
miejscowo ci Srebrzyszcze 
gm. Che m 

Przedsi biorstwo Gospodarki 
Odpadami Sp. z o.o. w 
Che mie 
ul. Ks. Piotra Skargi 11 
22-100 Che m 

1 340 

 

3. CEL I ZADANIA PROGRAMU 

Podstawowym celem „Programu” jest usuni cie azbestu i wyrobów zawieraj cych 

azbest z terenu miasta Radzy  Podlaski, a przez to wyeliminowanie szkodliwego wp ywu i 

niebezpiecznych dla zdrowia skutków jego dzia ania. Osi gaj c ten cel Miasto wype ni 

zobowi zanie, jakie Polska z a Unii Europejskiej, deklaruj c oczyszczenie terenu 

pa stwa  z  azbestu  i  wyrobów  go  zawieraj cych  do  2032  roku.  Miasto  Radzy  Podlaski  

zak ada usuni cie azbestu i wyrobów zawieraj cych azbest z terenu miasta do 2032 roku. 

Program zak ada realizacj  nast puj cych zada : 

1. Inwentaryzacja i utworzenie bazy danych o lokalizacji istniej cych wyrobów 

zawieraj cych azbest. 

2. Opracowanie mapy zagro  dzia ania azbestu. 

3. Edukacja mieszka ców w zakresie szkodliwo ci azbestu, obowi zków dotycz cych 

post powania z wyrobami zawieraj cymi azbest oraz sposobów bezpiecznego ich 

usuwania oraz unieszkodliwiania. 

4. Mobilizowanie w cicieli budynków do usuni cia wyrobów zawieraj cych azbest 

poprzez system pomocy edukacyjnej i finansowej. 

5. Mobilizowanie w cicieli obiektów przemys owych do usuni cia wyrobów 

zawieraj cych azbest. 

6. Odbiór odpadów azbestowych z nieruchomo ci osób fizycznych, wspólnot 

mieszkaniowych. 

7. Podj cie dzia  w kierunku pozyskania funduszy ze róde  zewn trznych na realizacj  

Programu. 

                                   
4 Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 
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8. Udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym i innym 

cicielom zasobów mieszkaniowych w usuwaniu odpadów zawieraj cych azbest. 

9. Przeznaczenie cz ci rodków finansowych z bud etu Miasta na realizacj  Programu. 

10. Pomoc w poszukiwaniu róde  finansowania osobom fizycznym, wspólnotom 

mieszkaniowym, innym w cicielom zasobów mieszkaniowych i przedsi biorcom na 

wymian  pokry  dachowych i elewacji z azbestu. 

11.  Usuni cie  wyrobów  zawieraj cych  azbest  z  obiektów  o wiatowych,  u yteczno ci  

publicznej i innych b cych w asno ci  Miasta. 

12. Wymiana rur wodoci gowo – kanalizacyjnych z azbestu. 

13. Eliminacja mo liwo ci powstawania „dzikich” wysypisk z odpadami zawieraj cymi 

azbest. 

14.  Oczyszczenie  terenów  miejskich  i  innych  terenów  publicznych  z  odpadów  

azbestowych. 

15.  Bie cy  monitoring  realizacji  Programu  i  okresowe  raportowanie  jego  realizacji  

adzom samorz dowym oraz mieszka com. 

16. Okresowa weryfikacja i aktualizacja Programu. 

4. DIAGNOZA STANU  

W roku 2005 i 2010 r. Urz d Miasta przeprowadzi  inwentaryzacj  azbestu i 

wyrobów  zawieraj cych  azbest  na  terenie  miasta  Radzy  Podlaski.  W  wyniku  

przeprowadzonych bada  inwentaryzacyjnych stwierdzono, e: 

- 927 budynków mieszkalnych i gospodarczych, posiada pokrycia dachowe wyrobami 

zawieraj cymi azbest o cznej powierzchni 114 913 m2; 

- 4 obiekty przemys owe z pokryciem dachowym zawieraj cym azbest oraz sk ad 

artyku ów metalowych, budowlanych i narz dzi) w ilo ci 652 m2; 

- 300 mb rur wodoci gowych; 

Ilo  zinwentaryzowanego  azbestu  i  wyrobów  zawieraj cych  azbest  na  terenie  

Miasta  Radzy  Podlaski  wynosi  115  565  m2. Inwentaryzacja w roku 2005 

przeprowadzana by a w formie ankiet i by a ma o miarodajna ze wzgl du na 

nieprzestrzeganie obowi zku inwentaryzacji przez mieszka ców. Aby uaktualni  baz  

wyrobów azbestowych na terenie miasta w roku 2010 przeprowadzono inwentaryzacje 

wyrobów azbestowych – spis z natury w trakcie którego ujawniono, e na terenie miasta 

jest  927  budynków  gospodarczych  i  mieszkalnych  zawieraj cych  pokrycie  dachowe  z  

zawarto ci  azbestu o cznej powierzchni 114913 m2.  

Wyroby  azbestowe  w  Radzyniu  Podlaskim  to  g ównie  eternit  p aski  i  falisty  

pokrywaj cy dachy budynków mieszkalnych, inwentarskich, gospodarczych, gara y, 

obiektów przemys owych oraz p yty stanowi ce elewacje budynków jednorodzinnych i 

wielorodzinnych. 
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W Radzyniu Podlaskim nie stwierdza si  wyst powania „dzikich” wysypisk 

odpadów zawieraj cych azbest (bie cy monitoring prowadzi Wydzia  Rozwoju 

Gospodarczego). 

W  Radzyniu  Podlaskim  nie  przewiduje  si  wzrostu  ilo ci  wyrobów  zawieraj cych  

azbest z uwagi na obecny ca kowity zakaz ich stosowania. 

Z  uwagi  na  fakt  e  adna  instytucja  dotychczas  nie  prowadzi a  rejestru  

zutylizowanego azbestu, nie mo na okre li  dok adnej ilo ci usuni tych wyrobów. Dopiero 

przyj cie i realizacja Programu umo liwi  kontrol  tego zjawiska. 

Najbli szymi o rodkami zajmuj cymi si  utylizacj  i sk adowaniem odpadów 

zawieraj cymi azbest s : 

-  Przedsi biorstwo  Us ug  Wodno  Budowlanych  „WOD-BUD”  Sp.  z  o.o.   

w Kra niku, ul. Pi sudskiego 14,  

- P.P.H.U. „KOMART” Sp. z.o.o. w Knurowie, ul. Szybowa 44,   

 

5. ZA ENIA PROGRAMU 

Realizacja Programu usuwania azbestu i  wyrobów zawieraj cych azbest  z  terenu 

miasta Radzy  Podlaski b dzie procesem d ugofalowym ograniczonym mo liwo ciami 

finansowymi zarówno samorz du jak i mieszka ców. Wykonanie „Programu” powierza si  

Burmistrzowi Miasta Radzy  Podlaski. Realizacja programu b dzie zgodna z przyj tym 

celem i przebiega  b dzie w nast puj cych obszarach: 

 

5.1. Inwentaryzacja i utworzenie bazy danych o lokalizacji istniej cych 

wyrobów zawieraj cych azbest 

Podstaw  dla opracowania programu by a przeprowadzona inwentaryzacja 

wyrobów zawieraj cych azbest i utworzenie bazy danych o ich lokalizacji. Inwentaryzacj  

przeprowadzi  Wydzia  Rozwoju Gospodarczego Urz du Miasta Radzy  Podlaski. 

Dokonano spisu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, budynków wielorodzinnych, 

obiektów przemys owych, obiektów o wiatowych, gdzie stwierdzono wyst powanie 

azbestu. Uzyskane podczas inwentaryzacji informacje pos y utworzeniu bazy danych 

o nieruchomo ciach, na których wyst puj  wyroby zawieraj ce azbest. 

 

5.2. Opracowanie mapy zagro  dzia ania azbestu 

W okresie dwóch lat od zako czenia inwentaryzacji wydzia  WRG opracuje map  

zagro  dzia ania azbestu na terenie miasta Radzy  Podlaski z zaznaczeniem lokalizacji 

wyst powania wyrobów zawieraj cych azbest. 
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5.3. Edukacja mieszka ców w zakresie szkodliwo ci azbestu, obowi zków 

dotycz cych post powania z wyrobami zawieraj cymi azbest oraz sposobów 

bezpiecznego ich usuwania oraz unieszkodliwiania 

W ramach edukacji mieszka ców na stronie internetowej miasta utworzona 

zostanie „zak adka tematyczna”, w której bie co prezentowane b :  

a) akty prawne dotycz ce obowi zków post powania z wyrobami zawieraj cymi azbest 

oraz reguluj cych sposób bezpiecznego ich usuwania i unieszkodliwiania, 

b)  informacje o zagro eniu, jakie niesie za sob  azbest, 

c) informacje o kolejnych dzia aniach Miasta Radzy  Podlaski podj tych w celu likwidacji 

azbestu, 

d) wzory wniosków na dofinansowanie odbioru i sk adowanie odpadu, 

e) aktualny wykaz firm posiadaj cych koncesje na demonta  wyrobów zawieraj cych 

azbest i transport powsta ych odpadów. 

 

5.4. Mobilizowanie w cicieli budynków do usuni cia wyrobów zawieraj cych 

azbest poprzez system pomocy edukacyjnej i finansowej 

Dzia anie realizowane b dzie poprzez: 

a) system edukacji w zakresie szkodliwo ci i utylizacji wyrobów azbestowych, 

b) informowanie o potencjalnych ród ach uzyskania dotacji, preferencyjnych kredytów i 

po yczek na wymian  pokry  dachowych i elewacji z azbestu, 

c) dofinansowanie kosztów usuni cia azbestu w tym: za adunku na terenie 

nieruchomo ci, transportu i sk adowania na sk adowisku odpadów niebezpiecznych, 

d)  bie ca  aktualizacja  informacji  na  stronie  internetowej  z  przebiegu  realizacji  

Programu, 

e) udzielanie wszelkich informacji mieszka com na temat realizacji Programu. 

 

5.5. Mobilizowanie w cicieli obiektów przemys owych do usuni cia wyrobów 

zawieraj cych azbest 

Dzia anie realizowane b dzie poprzez: 

a) system edukacji w zakresie szkodliwo ci i utylizacji wyrobów azbestowych, 

b) informowanie o potencjalnych ród ach uzyskania dotacji, preferencyjnych kredytów i 

po yczek na wymian  pokry  dachowych i elewacji z azbestu, 

 



 32 

5.6. Odbiór odpadów azbestowych z nieruchomo ci osób fizycznych, wspólnot 

mieszkaniowych i innych 

Odbiór odpadów azbestowych z nieruchomo ci osób fizycznych, wspólnot 

mieszkaniowych, b dzie nast powa  na wniosek (za cznik nr 1) w ciciela obiektu, jego 

zarz dcy lub w adaj cego. 

one wnioski o dofinansowanie b  realizowane wed ug kolejno ci wp ywu do 

wysoko ci kwoty zabezpieczonej w bud ecie na dany rok kalendarzowy. Wnioski 

przyjmowane b  Urz dzie Miasta Radzy  Podlaski. 

Odbiorem odpadów zawieraj cych azbest zajmie si  koncesjonowana firma 

transportowa wy oniona w drodze przetargu og oszonego przez Miasto Radzy  Podlaski.  

Termin odbioru odpadów z terenu nieruchomo ci b dzie uzgadnia  przedstawiciel 

firmy transportowej z w cicielem nieruchomo ci. Wszystkie czynno ci zwi zane z 

za adunkiem i transportem przeprowadzone zostan  zgodnie z obowi zuj cym 

Rozporz dzeniem  Ministra  Gospodarki  z  14  sierpnia  1998  r.  w  sprawie  sposobów  

bezpiecznego u ytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawieraj cych azbest  

(Dz. U. Nr 138, poz. 895). 

Odbiór odpadów zawieraj cych azbest od w ciciela oraz ich przekazanie na 

sk adowisko potwierdzane b dzie kart  przekazania odpadu, sporz dzan  w trzech 

egzemplarzach: jeden dla odbieraj cego odpady, drugi dla w ciciela odpadu, trzeci dla 

Gminy Miejskiej Radzy  Podlaski. Przewo nik rozlicza si  za wykonan  us ug  z Gmin  

Miejsk  Radzy  Podlaski. 

 

5.7. Udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym, wspólnotom 

mieszkaniowym i innym w cicielom zasobów mieszkaniowych w usuwaniu 

odpadów zawieraj cych azbest 

Miasto Radzy  Podlaski sfinansuje koszty: 

a) za adunku na terenie nieruchomo ci odpadów zawieraj cych azbest, 

b) transportu tych odpadów, 

c) ich sk adowania i utylizacji. 

Ilo  usuni tych wyrobów zawieraj cych azbest oraz procent dofinansowania w danym 

roku uzale niona b dzie od ilo ci rodków finansowych pochodz cych z funduszy 

asnych i zewn trznych oraz warunków zapisanych w umowach wspó pracy. 

 

5.8. Alokacja rodków finansowych z bud etu miasta na realizacj  Programu 

Rada  Miasta  Radzy  Podlaski  b dzie  uchwala a  corocznie  w  bud ecie  miasta  stosowne  

rodki na realizacj  Programu. 
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5.9. Podj cie dzia  w kierunku pozyskania funduszy ze róde  zewn trznych 

na realizacj  programu. 

Miasto  Radzy  Podlaski  podejmie  starania  w  celu  pozyskiwania  funduszy  ze  róde  

zewn trznych tj.: 

a) Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, 

b) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, 

c) funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, 

d) Fundacji EkoFundusz 

e) i innych. 

W przypadku pozyskania funduszy z wy ej wymienionych róde  kwota przeznaczona na 

realizacj  Programu  ulegnie  zwi kszeniu,  co  przyspieszy  proces  usuwania  azbestu  z  

terenu Radzynia Podlaskiego. 

ród a finansowania inwestycji ekologicznych mo na podzieli  na trzy grupy: 

 publiczne - np. pochodz ce z bud etu pa stwa, miasta lub gminy lub 

pozabud etowych instytucji publicznych, 

 prywatne - np. z banków komercyjnych, funduszy inwestycyjnych, towarzystw 

leasingowych, funduszy w asnych inwestorów; 

 prywatno-publiczne - np. ze spó ek prawa handlowego z udzia em gminy. 

 

W Polsce najcz stszymi formami finansowania inwestycji ekologicznych s : 

 fundusze w asne inwestorów, 

 po yczki, dotacje i dop aty do oprocentowania preferencyjnych kredytów 

udzielane przez Narodowy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony rodowiska i 

Gospodarki Wodnej, 

 kredyty preferencyjne udzielane np. przez Bank Ochrony rodowiska (BO  S.A.) z 

dop atami do oprocentowania lub ze rodków donatorów, kredyty komercyjne, 

kredyty konsorcjalne, 

 zagraniczna pomoc finansowa udzielana poprzez fundacje i programy pomocowe. 

 

1) rodki z bud etu pa stwa  

 Planowane  wydatki  z  bud etu  pa stwa  w  okresie  30-lat  (plan  d ugoterminowy)  

ograniczone zosta y do czterech zada : 

 wydatki na finansowanie dzia alno ci G ównego Koordynatora okre lone w Krajowym 

Programie Usuwania Azbestu z terytorium Polski, 

 wydatki na dzia alno  informacyjno-popularyzacyjn  w mediach dotycz  

bezpiecznego post powania z wyrobami zawieraj cymi azbest oraz sposobów ich 
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usuwania,  a  tak e  informacji  o  szkodliwo ci  azbestu  i  sposobach  chronienia  przed  

nara eniem na jego emisj ,  

 wydatki na opracowanie (lub udzia ) terenowych planów ochrony przed szkodliwo ci  

azbestu  i  programów  usuwania  wyrobów  zawieraj cych  azbest,  a  tak e  szkolenia  

pracowników  administracji  publicznej  (szczebla  centralnego  i  wojewódzkiego)  w  

zakresie szczegó owych przepisów i procedur dotycz cych azbestu,  

 wydatki na opracowanie programów zdrowotnych i utworzenie o rodka oceny ryzyka. 

 

2) rodki z funduszy ochrony rodowiska 

Fundusze ekologiczne s  najbardziej znanym i wykorzystywanym ród em dotacji i 

preferencyjnych kredytów dla podmiotów podejmuj cych inwestycje ekologiczne. Na ten 

stan  rzeczy  ma  wp yw  ilo rodków  finansowych  jak  dysponuj  fundusze,  warunki  

udost pniania rodków finansowych po yczkobiorcom oraz procedury dochodzenia do 

uzyskania finansowego wsparcia funduszu.  

rodki  te powstaj  z  op at za korzystanie ze rodowiska,  ponoszonych zgodnie z 

ustaw  z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze 

zmianami) przez prowadz cych dzia alno  gospodarcz . Op aty te stanowi  dochód 

Narodowego, Wojewódzkich i Powiatowych Funduszy Ochrony rodowiska i Gospodarki 

Wodnej  oraz  bud etu  gminy.  Jedn  z  mo liwo ci  wydatkowania  tych  rodków  jest  ich  

przeznaczenie na pokrycie kosztów realizacji przedsi wzi  zwi zanych z usuwaniem 

azbestu  z  terytorium  kraju,  w  tym  na  budow  sk adowisk  odpadów  niebezpiecznych,  

zawieraj cych azbest. 

 

a) Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej   

Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej (NFO iGW) jest 

najwi ksz  w Polsce instytucj  finansuj  przedsi wzi cia z dziedziny ochrony 

rodowiska. Zakres dzia ania Funduszu obejmuje finansowe wspieranie przedsi wzi  

proekologicznych o zasi gu ogólnokrajowym oraz ponadregionalnym.  

Podstawowymi formami finansowania zada  proekologicznych przez NFO iGW s  

preferencyjne po yczki i dotacje, ale uzupe niaj  je inne formy finansowania, np. dop aty 

do preferencyjnych kredytów bankowych, uruchamianie ze swych rodków linii 

kredytowych w bankach czy zaanga owanie kapita owe w spó kach prawa handlowego. 

NFO iGW administruje równie rodkami zagranicznymi przeznaczonymi na ochron  

rodowiska w Polsce, pochodz cymi z pomocy zagranicznej. 

 rodki, którymi dysponuje NFO iGW, pochodz  g ównie z op at za korzystanie ze 

rodowiska i  administracyjnych kar pieni nych.  Przychodami Narodowego Funduszu s  

tak e wp ywy z op at produktowych oraz wp ywy z op at i kar pieni nych. 
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b) Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej  

Od roku 1993 WFO iGW posiadaj  osobowo  prawn  co umo liwi o im udzielanie, 

obok dotacji, tak e po yczek preferencyjnych. Podstawowym ród em ich przychodów s  

wp ywy z tytu u: 

- op at za sk adowanie odpadów i kar zwi zanych z niezgodnym z przepisami prawa ich 

sk adowaniem (28,8% tych wp ywów), 

-  op at za gospodarcze korzystanie ze rodowiska i  wprowadzanie w nim zmian oraz za 

szczególne  korzystanie  z  wód  i  urz dze  wodnych,  a  tak e  z  wp ywów  z  kar  za  

naruszanie warunków korzystania ze rodowiska (50,4% tych wp ywów). 

 Dochodami  WFO iGW  mog  by  tak e  rodki  z  tytu u:  posiadania  udzia ów  w  

spó kach,  odsetek  od  udzielanych  po yczek,  emisji  obligacji,  zysków  ze  sprzeda y  i  

posiadania papierów warto ciowych, zaci gania kredytów, oprocentowania rachunków 

bankowych i lokat, wp at z innych funduszy, wp ywów z przedsi wzi  organizowanych na 

rzecz ochrony rodowiska i gospodarki wodnej, dobrowolnych wp at, zapisów i darowizn 

osób fizycznych i prawnych, wiadcze  rzeczowych i rodków pochodz cych z fundacji, 

innych dochodów okre lonych przez Rad  Ministrów. 

 Z WFO iGW mog  by  przyznane dotacje na usuwanie azbestu je eli zadanie jest 

realizowane przez: 

 - samorz dy terytorialne, 

 - celowe zwi zki oraz stowarzyszenia jednostek samorz du terytorialnego, 

 - komunalne jednostki organizacyjne, 

 - podmioty maj ce status organizacji po ytku publicznego. 

Wysoko  dotacji nie mo e przekroczy  50 % kosztów rzeczywistych zadania. 

 

d) Bud et gminy 

 Na dochód bud etu gminy sk ada si : ca  wp ywów z op at za usuwanie drzew i 

krzewów,  50%  wp ywów  z  op at  za  sk adowanie  odpadów  na  terenie  gminy,  20%  

wp ywów z op at i kar z terenu gminy za pozosta e rodzaje gospodarczego korzystania ze 

rodowiska i  wprowadzanie w nim zmian oraz szczególne korzystanie z wód i  urz dze  

wodnych.  Dochody  te  mog  by  wykorzystane  na  cele  okre lone  w  ustawie  Prawo  

ochrony  rodowiska,  w  tym  m.  in.  na  zadania  zwi zane  z  usuwaniem  wyrobów  

zawieraj cych azbest. 

 

 

3) rodki z Unii Europejskiej 

 Inicjatywy  samorz dów  oraz  instytucji  publicznych  w  zakresie  gospodarki  

odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi zawieraj cymi azbest, mog  by  

realizowanie przy wspó udziale nast puj cych rodków: 
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a) pochodz cych z Funduszu Spójno ci  

 Wykorzystanie pomocy z Funduszu Spójno ci nast puje w oparciu o Narodowy 

Plan Rozwoju na lata 2008 – 2015. Wspó finansowanie z Funduszu Spójno ci w obszarze 

ochrony  rodowiska  mog  otrzyma  m.  in.  inwestycje  z  dziedziny  racjonalizacji  

gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi. Do ubiegania kwalifikuj  si  

inwestycje o warto ci ca kowitej powy ej 10 mln Euro, a beneficjentami pomocy mog  

by  jednostki  samorz du  terytorialnego,  gdy  projekty  o  takiej  warto ci  s  w  stanie  

zorganizowa  g ównie rednie lub du e miasta b  np.  zwi zki  miast  czy gmin.  Celem 

strategii dla Funduszu Spójno ci to wsparcie podmiotów publicznych w realizacji dzia  

na rzecz poprawy stanu rodowiska b ce realizacj  zobowi za  Polski wynikaj cych z 

wdra ania prawa ochrony rodowiska Unii Europejskiej, poprzez dofinansowanie: 

 realizacji indywidualnych projektów, 

 programów grupowych z zakresu ochrony rodowiska, 

 programów ochrony rodowiska rz dowych i samorz dowych. 

 

b) pochodz cych z Funduszy Strukturalnych  

 rodki finansowe mog  by  wykorzystane na budow , modernizacj , rekultywacj  

lub likwidacj  sk adowisk odpadów, kompleksowy system zagospodarowania odpadów 

czy remont obiektów u yteczno ci publicznej (np. z wymian  elementów konstrukcyjnych 

zawieraj cych  azbest)  oraz  projektów  zwi zanych  m.  in.  z  modernizacj  obiektów  

yteczno ci publicznej, które mog  by  powi zane z usuwaniem azbestu. 

 Programowanie  pomocy  na  lata  2008  -  2015  przewiduje  mo liwo ci  pozyskania  

rodków unijnych na projekty zwi zane z mieszkalnictwem. Obecnie pozyskanie funduszy 

na  projekty  dotycz ce  usuwania  azbestu  z  osiedli  zabudowy  wielorodzinnej  nie  jest  

mo liwe.  Fakt  wprowadzenia  w  programach  operacyjnych  dzia  zwi zanych  z  

mieszkalnictwem mo e by  szans  na pozyskanie rodków w formie dotacji na dzia ania 

zwi zane z bezpiecznym usuwaniem wyrobów zawieraj cych azbest z budynków 

mieszkalnych. 

4) Banki 

 Coraz wi cej banków wykazuje zainteresowanie inwestycjami w zakresie ochrony 

rodowiska.  Dzi ki  wspó pracy  z  funduszami  ochrony  rodowiska  i  gospodarki  wodnej  

rozszerzaj  one swoj  ofert  kredytow  o kredyty preferencyjne przeznaczone na 

przedsi wzi cia proekologiczne oraz nawi zuj  wspó prac  z podmiotami anga uj cymi 

swoje rodki finansowe w ochronie rodowiska (fundacje, mi dzynarodowe instytucje 

finansowe). Szczególn  rol  na rynku kredytów na inwestycje proekologiczne odgrywa 

Bank  Ochrony  rodowiska.  Oferuje  on  najwi cej  rodków  finansowych  w  formie  
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preferencyjnych  kredytów  i  dysponuje  zró nicowan  ofert  dla  prywatnych  i  

samorz dowych inwestorów, a tak e osób fizycznych. 

 

5.10. Pomoc w poszukiwaniu róde  finansowania na wymieniane w ramach 

Programu pokrycia dachowe i elewacje 

Jednym z aspektów realizacji Programu jest pomoc w poszukiwaniu róde  finansowania 

w postaci dotacji, kredytów i po yczek preferencyjnych osobom fizycznym, wspólnotom 

mieszkaniowym, innym w cicielom zasobów mieszkaniowych i przedsi biorcom na 

wymian  pokry  dachowych i elewacji zawieraj cych azbest. 

Wszyscy zainteresowani poszukiwaniem róde  finansowania b  mogli skorzysta  z 

pomocy i informacji udzielanych przez pracowników Urz du Miasta w Radzyniu 

Podlaskim. 

5.11. Wymiana rur wodoci gowych z azbestu 

Przedsi biorstwo  Us ug  Komunalnych  Sp.  z  o.o.  w  Radzyniu  Podlaskim  usunie  rury  

wodoci gowo – kanalizacyjne z azbestu. 

 

5.12. Eliminacja powstawania „dzikich” wysypisk z odpadami zawieraj cymi 

azbest 

Dzia anie to realizowane b dzie dwutorowo: 

-  w  procesie  edukacji  zwi zanej  z  post powaniem  z  odpadami  azbestowymi,  

systematycznie budowana b dzie wiadomo  spo eczna, co powinno wyeliminowa  

powstawaniem „dzikich” wysypisk tych odpadów, 

- na bie co prowadzony b dzie monitoring wyst powania „dzikich” wysypisk z odpadami 

zawieraj cymi azbest, a w przypadku stwierdzenia ich wyst powania b  one 

likwidowane zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. 

Dzia anie  finansowane  b dzie  ze  rodków  przeznaczonych  na  realizacj  Programu  w  

danym roku kalendarzowym. 

 

5.13. Oczyszczenie terenów miejskich i innych terenów publicznych z odpadów 

zawieraj cych azbest 

Miasto Radzy  Podlaski na bie co przeprowadza  b dzie oczyszczanie terenów miejskich 

i  publicznych  z  odpadów  zawieraj cych  azbest.  rodki  na  ten  cel  pochodzi  b  z  

funduszu przeznaczonego na realizacj  Programu w danym roku kalendarzowym. 
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5.14. Bie cy monitoring realizacji Programu i okresowe raportowanie jego 

realizacji w adzom samorz dowym oraz mieszka com 

Elementem zarz dzania Programem jest jego systematyczne monitorowanie. 

Monitorowanie b  prowadzili wyznaczeni pracownicy Urz du Miasta. W ramach dzia  

monitoringowych  okre lone  zostan  zmiany  ilo ci  wyrobów  zawieraj cych  azbest  w  

Radzyniu Podlaskim w kolejnych latach realizacji Programu tj.: 

- ilo ci zutylizowanych w danym roku odpadów zawieraj cych azbest, 

- ilo ci wyrobów azbestowych pozosta ych jeszcze do likwidacji. 

Raz na dwa lata b dzie przedk adany w adzom miasta i mieszka com raport 

przedstawiaj cy wyniki realizacji Programu. 

Wska niki monitorowania programu. 

- Ilo  odpadów zawieraj cych azbest w przeliczeniu na m2 

powierzchni miasta przed rozpocz ciem realizacji programu. kg/m2/rok 

-  Ilo  odpadów  zawieraj cych  azbest  w  przeliczeniu  na  m2 powierzchni miasta w 

kolejnych latach realizacji programu. kg/m2/rok 

-  Procentowa  ilo  usuni tych  odpadów  zawieraj cych  azbest  w  stosunku  do  ilo ci  

zinwentaryzowanej przed realizacj  programu. 

-  Procentowa  ilo  usuni tych  odpadów  zawieraj cych  azbest  w  stosunku  do  ilo ci  

zinwentaryzowanej w poprzednim roku realizacji programu. 

- Nak ady poniesione na usuni cie odpadów zawieraj cych azbest. PLN/rok 

- Ilo  dzikich wysypisk odpadów zawieraj cych azbest. szt. 

 

5.15. Okresowa weryfikacja i aktualizacja Programu 

Realizacja  Programu  jest  procesem  d ugofalowym  w  zwi zku  z  czym  zak ada  si  jego  

aktualizacj  celem dostosowania do zmieniaj cych si  warunków prawnych, finansowych 

i mo liwo ci realizacyjnych. 
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6. HARMONOGRAM REALIZACJI „PROGRAMU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW 

ZAWIERAJ CYCH AZBEST Z TERENU MIASTA RADZY  PODLASKI NA LATA 2010 

– 2032” 

LP. Dzia anie  Termin 
realizacji 

1.  Dzia alno  informacyjno-popularyzacyjna w mediach (lokalna prasa, 
ulotki, strona, internetowa miasta) 

2.  Aktualizacja bazy danych dotycz cej podmiotów i ilo ci azbestu i 
wyrobów zawieraj cych azbest na terenie miasta Radzy  Podlaski  
 

przez ca y 
okres 
realizacji 
programu 

3.  Opracowanie mapy zagro  dzia ania azbestu 2011 r. 
4.  Prowadzenie monitoringu wyrobów zawieraj cych azbest przez ca y 

okres 
realizacji 
programu 

Za enie i prowadzenie rejestru 
wniosków i ich realizacja zgodnie 
z zachowaniem kolejno ci z enia 
Pozyskiwanie funduszy na 
realizacj  
Programu 
Og aszanie przetargów na 
przewo nika i wy onienie 
wykonawcy 
zadania, zawieranie kontrakt 

5.  Odbiór odpadów zawieraj cych 
azbest z nieruchomo ci osób 
fizycznych, wspólnot 
mieszkaniowych.  
Usuni cie wyrobów azbestowych z 
obiektów 

yteczno ci publicznej oraz 
wymiana rur wodoci gowych  

Odbiór odpadów zawieraj cych 
azbest 
z nieruchomo ci osób fizycznych, 
wspólnot 
mieszkaniowych, jednostek 
bud etowych, 
zak adowych i innych 

W okresie 
2010 – 2032 

6.  Przedstawienie Radzie Miasta sprawozdania z przebiegu realizacji 
Programu 

Co 2 lata 

 

Koszty usuwania azbestu 

 Odpady zawieraj ce azbest s  traktowane jako szczególnie niebezpieczne. rednie 

ceny demonta u i transportu azbestu zale  od specyfiki i zakresu prac, kompletna 

us uga wraz z transportem to oko o 14-35 PLN za metr kwadratowy. W przypadku wietlik 

przykrytych p ytami PW3A prace mog  wynosi  nawet 75-90 PLN. 

Na terenie Miasta Radzy  Podlaski zinwentaryzowano 114 913 m2 wyrobów azbestowych. 

czny koszt unieszkodliwienia tej ilo ci: 

a) wg cen na rynku krajowym: 

 od      14 z /m2 x 114 913,00 m2 = 1 608 782,00 z  + 23% VAT = 1 978 801,00 z  

 

      do    35 z /m2 x 114 913,00 m2 = 4 021 955,00 z  + 23% VAT  = 4 947 004,00 z  
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7. STRESZCZENIE W J ZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

 Usuwanie wyrobów zawieraj cych azbest stanowi w ostatnich latach priorytet w 

walce  z  odpadami  niebezpiecznymi  ze  wzgl du  na  zagro enie  zdrowia  ludzi  i  ochron  

rodowiska. Okres usuni cia wyrobów azbestowych na terytorium Polski okre lono do 

roku 2032. 

 Opracowanie programu usuwania azbestu stanowi jedno z zada  samorz du 

miejskiego, które zosta o okre lone w dokumencie „Progam Oczyszczania Kraju z Azbestu 

na lata 2009 – 2032" i przyj tym przez Rad  Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 

14 lipca 2009 r.  

W  „Programie  usuwania  azbestu  i  wyrobów  zawieraj cych  azbest  na  terenie  Miasta  

Radzy  Podlaski” zawarto: 

 

INFORMACJE O AZBE CIE 

 Azbest jest to grupa minera ów wyst puj cych w formie w óknistej. Przyjmuje si , 

e  azbestami  s  w ókniste  odmiany  minera ów  wyst puj ce  w  przyrodzie  w  postaci  

wi zek w ókien cechuj cych si  du  wytrzyma ci  na rozci ganie, elastyczno ci  i 

odporno ci  na dzia anie czynników chemicznych i fizycznych. W przyrodzie wyst puje 

ok. 150 minera ów w postaci w óknistej, które w czasie procesu produkcyjnego mog  si  

rozdziela  na spr yste w ókna, czyli fibryle. Techniczn  klasyfikacj  azbestów oparto na 

ugo ciach i rednicach wi zek w ókien. D ugo  wi zek wynosi od dziesi tnych cz ci 

milimetra do 100 mm. Azbesty poddawane obróbce mog  rozpada  si  na mniejsze 

cz stki (tzw. fibryle). 

 

KIERUNKI ZASTOSOWANIA WYROBÓW AZBESTOWYCH 

 Azbest stosowany by  do produkcji wyrobów azbestowo-cementowych, wyrobów 

ókienniczych oraz wyrobów hydroizolacyjnych: lepiki, papy dachowe, p ytki pod ogowe. 

W  przewa aj cej  cz ci  azbest  zu ywany  by  do  produkcji  wyrobów  azbestowo-

cementowych, g ównie lekkiej, wytrzyma ej, trwa ej i niepalnej p yty azbestowo-

cementowej  –  eternitu.  Na  terenie  miasta  Radzy  Podlaski  wi kszo  wyrobów  

azbestowych to pokrycia dachów z p yty cementowo-azbestowej. 

 

WYROBY AZBESTOWE NA TERENIE MIASTA RADZY  PODLASKI 

 Zgodnie  z  danymi  z  inwentaryzacji  azbestu  stwierdza  si ,  e  na  terenie  gminy  

wyst puje oko o 114 913 m2 wyrobów azbestowych. 

 

 

SZACUNKOWY KOSZT USUNI CIA WYROBÓW AZBESTOWYCH 
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W programie dokonano wylicze  szacunkowych kosztów usuwania wyrobów 

zawieraj cych azbest. Wed ug cen rynku krajowego wynosi  one mog  od 1 978 801,00 

 do 4 947 004,00 z . 

 W Programie przedstawiono uwarunkowania prawne dotycz ce post powania przy 

ytkowaniu i usuwaniu wyrobów zawieraj cych azbest oraz wynikaj ce z nich 

procedury,  aby  unikn  sytuacji  np.  niew ciwego  ich  demonta u,  a  tym  samym  

zagro enia zdrowia ludzkiego. Wskazano tak e mo liwo ci pozyskania rodków z ró nych 

róde  na usuwanie wyrobów azbestowych: 

 rodki z bud etu pa stwa; 

 rodki z bud etu gminy; 

 rodki z funduszy ochrony rodowiska; 

- Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska; 

- Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska; 

- Powiatowy Fundusz Ochrony rodowiska; 

 rodki z Unii Europejskiej; 

- pochodz ce z Funduszu Spójno ci; 

- pochodz ce z Funduszy Strukturalnych. 

 Banki. 

 W opracowaniu zawarto równie  harmonogram najwa niejszych zada  do 

realizacji w rozbiciu na poszczególne lata. 
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Za cznik nr 1 

Radzy  Podlaski dnia …………… 20 …. r. 

 

W N I O S E K 

o dofinansowanie odbioru odpadów zawieraj cych azbest 

 

1. Wnioskodawca:  

……………………………......................................................................... 

(imi  i nazwisko w ciciela nieruchomo ci) 

adres do korespondencji:  

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

(kod pocztowy, nazwa miejscowo ci, ulica, nr. domu, nr. lokalu) 

telefon: ..................................... tytu  prawny do nieruchomo ci: 

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

(w asno , wspó asno , najem, u yczenie, inny) 

2. Miejsce wytworzenia i zdeponowania odpadów zawieraj cych azbest: 

……………......................................................................................................  

nr ewidencyjny dzia ki ................................................................................. 

(ulica i nr domu/nr nieruchomo ci gdzie zosta  

przeprowadzony 

demonta  pokrycia dachowego / elewacji) 

3. Rodzaj odpadów:..................................................................................... 

(p yty eternitowe p askie / faliste, inny odpad) 

4. Ilo  szacunkowa odpadów:....................................................................... 

5.  O wiadczam,  e  wszystkie  dane  zawarte  w  powy szym  wniosku  

wype ni em(am)zgodnie z prawd . 

 

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

                 (data i podpis wnioskodawcy) 

6. Adnotacje urz dowe:  

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

(wype nia Urz d Miasta Radzy  Podlaski) 

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

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

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

 

Uwagi: Wniosek  nale y  z  w  wydziale  WRG  Urz du  Miasta  w  Radzyniu  Podlaskim   

ul. Warszawska 32.  


