
           

 

 

Uchwała Nr XXIII/192/2012 

Rady Miejskiej w Karczewie  

z dnia 27 marca 2012 roku 
 

w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających 

azbest na terenie Gminy Karczew na lata 2012 – 2015 z perspektywą do 2032 r. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami) 

oraz „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032” przyjętego uchwałą Rady 
Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r. uchwala się, co następuje: 

 

 § 1. Przyjmuje się „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na 
terenie Gminy Karczew na lata 2012 – 2015 z perspektywą do 2032 r.” w brzmieniu 
stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. 
 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 
 

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

      Tadeusz Marton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 
 

 W dniu 14 lipca 2009 r. Rada Ministrów przyjęła „Program Oczyszczania Kraju z 
Azbestu na lata 2009 – 2032”. 
Program ten zakłada: 

- usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terytorium kraju do 
roku 2032, 

- minimalizację negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością 
azbestu, 

- likwidację szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. 
Zadania określone w Programie realizowane są na trzech szczeblach: 

- centralnym (Rada Ministrów, Minister Gospodarki i w strukturze Ministerstwa 
Gospodarki Główny Koordynator), 

- wojewódzkim (samorząd województwa), 
- lokalnym (samorząd powiatowy, samorząd gminny). 

W związku z powyższym na gminy, powiaty i województwa został nałożony obowiązek 
opracowania „Programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”. 
„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Karczew na 
lata 2012 – 2015 z perspektywą do 2032 r.” określa m. in. jego cele i zadania, ramy prawne i 
polskie regulacje prawne w odniesieniu do zagadnień gospodarowania azbestem na terenie 
Gminy, wskazuje aktualny stan w zakresie ilości wyrobów zawierających azbest, określa 
harmonogram realizacji programu i wskazuje na środki finansowe, niezbędne do jego 
realizacji z jednoczesną możliwością pozyskania środków zewnętrznych na ten cel. 
 Zgodnie z art. 57 i 58 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko projekt programu został zaopiniowany przez Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego w Warszawie. Organy te zaopiniowały projekt pozytywnie. Projekt został 
poddany pod konsultacje społeczne w okresie od dnia 01 marca do dnia 22 marca 2012 r. W 
terminie tym nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski. 
Przyjęcie ww. dokumentu ma na celu przyspieszenie procesu usuwania wyrobów 
zawierających azbest i ich odpowiedniego, zgodnego z prawem zagospodarowania. 
Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały i wdrożenie jej do realizacji jest 
celowe i uzasadnione. 
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1. Wprowadzenie 

1.1 Ogólna charakterystyka Gminy Karczew 

Gmina Karczew poło�ona jest w zachodniej 
cz��ci powiatu otwockiego. Od północy graniczy z 
Gmin� Otwock, od wchodu z Gmin� Celestynów i od 
południa z Gmin� Sobienie-Jeziory. Na zachodzie, 
wzdłu� linii Wisły, graniczy z powiatem piaseczy�skim 
z gminami: Góra-Kalwaria i Konstancin-Jeziorna. 
Powierzchnia gminy Karczew wynosi 81,5 km

2
.Jest to 

pi�ta co do wielko�ci gmina w powiecie otwockim. 
Według stanu na koniec roku 2010 gmin�
zamieszkuje 15753 osób, �rednia g�sto��
zaludnienia wynosi 193 osoby/km

2
.  

W obr�bie gminy infrastruktura przemysłowa 
rozwini�ta jest głównie na terenie miasta Karczewa a 
na pozostałej cz��ci przewa�aj� u�ytki rolne i lasy. 

Gmina Karczew dzieli si� na 15 sołectw. S�
to: Brzezinka, Całowanie, Glinki, Janów, K�pa 
Nadbrzeska, Kosumce, Łukówiec, Nadbrze�, 
Ostrówek, Ostrówiec, Otwock Mały, Otwock Wielki, 
Piotrowice, Sobiekursk oraz Wygoda.  

Według danych uzyskanych z Banku Danych Regionalnych w 2010 roku w Gminie Karczew 
mieszkało 15 971 osób. Wzgl�dem roku 2009 liczba mieszka�ców wzrosła o 0,16% (26 osób). 
Zdecydowana wi�kszo�� mieszka�ców gminy zamieszkuje miasto Karczew (64,3%). Na terenach 
wiejskich mieszka 35,7% ludno�ci gminy. 

Rycina 2. Liczba mieszka�ców Gminy Karczew na przestrzeni lat 2000-2010 

�ródło: Bank Danych Regionalnych Głównego Urz�du Statystycznego 

 Saldo migracji w 2010 roku w gminie wyniosło -26 osób, gdy w 2009 wynosiło -29. Co stanowi 
znaczny spadek wzgl�dem roku 2008 gdzie saldo migracji wynosiło tylko -2 osoby. Plusem dla Gminy 
Karczew jest du�y udział osób w wieku produkcyjnym w strukturze wiekowej ludno�ci. W ci�gu 
ostatnich trzech lat (2008-2010) utrzymuje si� on �rednio na poziomie 66,7%. Warto�� ta przewy�sza 
�redni� liczb� osób w wielu produkcyjnym dla całego kraju o prawie 6%

1
. 

 Liczba bezrobotnych w Gminie Karczew w roku 2010 wynosiła 506. Natomiast udział 
bezrobotnych w liczbie ludno�ci w wieku produkcyjnym wyniósł 4,8%. 

                                                          
1 �ródło: Bank Danych Regionalnych Głównego Urz�du Statystycznego

Rycina 1. Gminy Karczew w powiecie otwockim
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1.2 Cele i zadania Programu 
Celem programu jest: 

a) spowodowanie oczyszczenia obszaru gminy z azbestu oraz usuni�cie stosowanych od wielu lat 
wyrobów zawieraj�cych azbest, 

b) wyeliminowanie szkodliwego wpływu i niebezpiecznych dla zdrowia skutków działania azbestu, 
c) spowodowanie sukcesywnej likwidacji oddziaływania azbestu na �rodowisko i doprowadzenie, 

w okre�lonym horyzoncie czasowym, do spełnienia wymogów ochrony �rodowiska, 
d) stworzenie odpowiednich warunków do wdro�enia przepisów prawnych oraz norm post�powania 

z wyrobami zawieraj�cymi azbest, 
e) pomoc mieszka�com gminy w realizacji kosztownej wymiany płyt cementowo – azbestowych 

w sposób zgodny z przepisami prawa. 
Zadaniem programu jest okre�lenie warunków sukcesywnego usuwania wyrobów zawieraj�cych 

 azbest. W programie zawarte zostały: 
a) zinwentaryzowane ilo�ci wyrobów azbestowych oraz ich rozmieszczenie na terenie gminy, 
b) szacunki jednostkowych kosztów usuwania dachowych pokry� azbestowych i płyt azbestowo 

cementowych, 
c) propozycje odno�nie udzielania przez samorz�d pomocy mieszka�com w realizacji programu, 
d) potrzeby kredytowe. 

1.3 Podstawy prawne 
Obecnie w Polsce istnieje szereg przepisów dotycz�cych problematyki azbestu. Regulacje 

prawne dotycz�ce azbestu i wyrobów zawieraj�cych azbest zostały oparte na przepisach 
obowi�zuj�cych w Unii Europejskiej. 

1.3.1. Ustawy 

1. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawieraj�cych azbest
(tekst jednolity z 2004 r. Nr 3, poz. 20 ze zm.) Ustawa weszła w �ycie od 28 wrze�nia 1997 
roku. Zakazuje ona wprowadzania na polski obszar celny azbestu, wyrobów zawieraj�cych 
azbest, produkcji wyrobów zawieraj�cych azbest oraz obrotu azbestem i wyrobami 
zawieraj�cymi ten surowiec. Zgodnie z ustaw� produkcja płyt azbestowo-cementowych 
została zako�czona we wszystkich zakładach do 28 wrze�nia 1998 r., a z dniem 28 marca 
1999 r. nast�pił zakaz obrotu tymi płytami. Wyj�tek stanowi tylko azbest i wyroby zawieraj�ce 
azbest dopuszczone do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny spo�ród 
wyrobów okre�lonych w zał�czniku nr 1 do ustawy. Wykaz tych wyrobów okre�la corocznie 
Minister wła�ciwy do spraw gospodarki w drodze rozporz�dzenia. Wymieniona ustawa 
praktycznie zamkn�ła okres stosowania wyrobów zawieraj�cych azbest w Polsce, pozostaje 
natomiast problem sukcesywnego usuwania zu�ytych wyrobów w sposób niezagra�aj�cy 
zdrowiu ludzi i zanieczyszczeniu �rodowiska. Ustawa porz�dkuje równie� zagadnienia 
zwi�zane z opiek� zdrowotn� pracowników, którzy mieli kontakt z azbestem. 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) 
W�ród wielu przepisów znajduje si� zapis maj�cy zastosowanie w przypadkach wyst�powania 
azbestu. Art. 30 ust. 3 stanowi: wła�ciwy organ mo�e nało�y�, w drodze decyzji, obowi�zek 
uzyskania pozwolenia na wykonanie okre�lonego obiektu lub robót budowlanych, obj�tych 
obowi�zkiem zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 tego art. je�eli ich realizacja mo�e naruszy�
ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodowa�: 

a. zagro�enie bezpiecze�stwa ludzi lub mienia 
b. pogorszenie stanu �rodowiska lub stanu zachowania zabytków, 
c. pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych, 
d. wprowadzenie, utrwalenie b�d� zwi�kszenie ogranicze� lub uci��liwo�ci dla terenów 

s�siednich.  

3. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 
z 2011 r. Nr 63, poz. 322) Ustawa okre�la wła�ciwo�� organów w zakresie wykonywania 
zada� administracyjnych i obowi�zków wynikaj�cych z czterech rozporz�dze� Parlamentu 
Europejskiego i Rady: w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwole� i stosowanych 
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ogranicze� w zakresie chemikaliów, w sprawie detergentów, dotycz�cego wywozu i przywozu 
niebezpiecznych chemikaliów, oraz w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania 
substancji i mieszanin. Ustawa reguluje w swych postanowieniach warunki lub zakazy 
produkcji, wprowadzania do obrotu lub stosowania substancji chemicznych, zwanych dalej 
„substancjami”, w ich postaci własnej, jako składników mieszanin lub w wyrobach, w zakresie 
nieuregulowanym w przepisach wy�ej wymienionych rozporz�dze�. Przepisy ustawy nie 
dotycz� warunków transportu substancji i mieszanin, w tym równie� warunków transportu 
w tranzycie pod dozorem celnym, je�eli nie s� w trakcie tranzytu przetwarzane lub 
przepakowywane.  

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze 
zm.). Ustawa okre�la zasady post�powania z odpadami, w sposób zapewniaj�cy ochron�
�ycia i zdrowia ludzi oraz ochron� �rodowiska zgodnie z zasad� zrównowa�onego rozwoju, 
a w szczególno�ci zasady zapobiegania powstawaniu odpadów i ich negatywnego 
oddziaływania na �rodowisko, a tak�e odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. W ustawie 
okre�lone s� obowi�zki wytwórców i posiadaczy odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych. 
Szczegółowe obowi�zki zwi�zane z wyrobami zawieraj�cymi azbest wynikaj�ce z Ustawy 
przedstawiaj� poni�sze zapisy: 

a. Wytwórca odpadów jest obowi�zany do: 
I. uzyskania decyzji zatwierdzaj�cej program gospodarki odpadami 

niebezpiecznymi, je�eli wytwarza odpady niebezpieczne w ilo�ci powy�ej 0,1 
Mg rocznie; 

II. przedło�enia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach 
gospodarowania wytworzonymi odpadami, je�eli wytwarza odpady 
niebezpieczne w ilo�ci do 0,1 Mg rocznie albo powy�ej 5 Mg rocznie odpadów 
innych ni� niebezpieczne. 

b. Wytwórca odpadów, który przetwarza odpady zawieraj�ce azbest w urz�dzeniach 
przewo�nych, jest obowi�zany do uzyskania decyzji zatwierdzaj�cej program 
gospodarki odpadami 

c. Wytwórca odpadów, który jednocze�nie prowadzi działalno�� w zakresie rozbiórki 
i remontów obiektów, w wyniku której powstaj� odpady zawieraj�ce azbest i który 
przetwarza te odpady w urz�dzeniach przewo�nych, jest obowi�zany do uzyskania 
jednej decyzji zatwierdzaj�cej program gospodarki odpadami, obejmuj�cej odpady 
powstaj�ce w wyniku rozbiórki i remontów oraz odpady powstałe w wyniku 
eksploatacji urz�dze� przewo�nych do przetwarzania odpadów zawieraj�cych azbest. 

d. Wniosek o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami w przypadku przetwarzania 
odpadów zawieraj�cych azbest w urz�dzeniach przewo�nych wytwórca odpadów jest 
obowi�zany przedło�y� regionalnemu dyrektorowi ochrony �rodowiska – dla 
przedsi�wzi�� i zdarze� na terenach zamkni�tych, lub marszałkowi województwa 
według obszaru województwa, na którym nast�puje przetwarzanie tych odpadów 

e. Posiadacz odpadów, który prowadzi odzysk lub unieszkodliwianie odpadów (w tym 
równie� przetwarzania odpadów zawieraj�cych azbest w urz�dzeniach przewo�nych) 
obowi�zany jest do uzyskania zezwolenia na prowadzenie tej działalno�ci. Organem 
wła�ciwym jest marszałek województwa wła�ciwy według obszaru województwa, na 
którym nast�puje przetwarzanie tych odpadów 

Ustawa reguluje całokształt spraw administracyjnych, zwi�zanych z post�powaniem przy 
zbieraniu, transporcie, odzysku i unieszkodliwianiu, w tym składowaniu odpadów, a tak�e 
wymaga� technicznych i organizacyjnych dotycz�cych składowisk odpadów. Ustawa wprowadza 
obowi�zek opracowania planów gospodarki odpadami na szczeblu krajowym, wojewódzkim, 
powiatowym i gminnym.  
Zgodnie z ustaw� z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czysto�ci i porz�dku w 
gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897) od dnia 1 stycznia 
2012r. nie b�d� obowi�zywa� gminne oraz powiatowe Plany Gospodarki Odpadami. 

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony �rodowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25 
poz. 150 ze zm.).Ustawa okre�la zasady ochrony �rodowiska oraz warunki korzystania z jego 
zasobów, z uwzgl�dnieniem wymaga� zrównowa�onego rozwoju. Ustawa zawiera szereg 
istotnych i wa�nych postanowie� dotycz�cych m.in.: 
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a. pa�stwowego monitoringu �rodowiska, jako systemu pomiarów, ocen i prognoz stanu 
�rodowiska oraz gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji 
o �rodowisku, 

b. opracowania prognoz oddziaływania na �rodowisko, w tym gospodarki odpadami, 
a tak�e programów wojewódzkich, zmierzaj�cych do przestrzegania standardów 
jako�ci �rodowiska, 

c. ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem, sposobu post�powania z substancjami 
stwarzaj�cymi szczególne zagro�enie dla �rodowiska. Zgodnie z art. 160 Ustawy 
zabronione jest wprowadzanie do obrotu lub ponowne wykorzystanie substancji 
stwarzaj�cych szczególne zagro�enie dla �rodowiska, do których zaliczany jest 
azbest. 

d. kar i odpowiedzialno�ci za nieprzestrzeganie zasad i przepisów dotycz�cych ochrony 
�rodowiska, 

e. konieczno�ci oznaczenia instalacji lub urz�dze�, w których był lub jest 
wykorzystywany azbest oraz miejsc, w których on si� znajduje.  

6. Ustawa z dnia 28 pa�dziernika 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1671 ze 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 wła�ciwe do sprawowania nadzoru 
i kontroli w tych sprawach. Przy przewozach materiałów niebezpiecznych w kraju obowi�zuj�
przepisy zawarte w zał�cznikach A i B do Umowy europejskiej dotycz�cej mi�dzynarodowego 
przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) – Jednolity tekst Umowy ADR (Dz. U. 
z 2009r Nr 27, poz. 162 ze zm.). Przepisy umowy ADR oraz ustawy okre�laj� warunki 
załadunku i wyładunku oraz przewozu odpadów niebezpiecznych na składowisko. Pojazdy 
powinny by� zaopatrzone w �wiadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu materiałów 
niebezpiecznych wydane przez upowa�nion� stacj� kontroli pojazdów, za� kierowcy pojazdów 
winni by� przeszkoleni w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych. 

1.3.2. Akty wykonawcze 

Rozporz�dzenia Rady Ministrów
1. Rozporz�dzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac 

wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudnienia przy niektórych z tych prac
(Dz. U. z 2004 Nr 200, poz. 2047 ze zm.), 

2. Rozporz�dzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsi�wzi��
mog�cych znacz�co oddziaływa� na �rodowisko (Dz. U z 2010 Nr 213, poz. 1397) - 
okre�la rodzaje przedsi�wzi��, mog�cych znacz�co oddziaływa� na �rodowisko; np. 
sporz�dzenia raportu o oddziaływaniu przedsi�wzi�cia na �rodowisko, zgodnie z § 2 ust.1, pkt 
25 rozporz�dzenia, wymagaj� prace zwi�zane z wydobywaniem azbestu lub instalacje do 
przetwarzania azbestu lub produktów zawieraj�cych azbest:  

a) produktów azbestowo-cementowych w ilo�ci gotowego produktu nie mniejszej ni� 200 
Mg na rok, 

b) materiałów ciernych w ilo�ci gotowego produktu nie mniejszej ni� 50 Mg na rok, 
c) innych produktów zawieraj�cych azbest w ilo�ci nie mniejszej ni� 200 Mg na rok.  

3. Rozporz�dzenie Rady Ministrów z dnia 14 pa�dziernika 2008 r. w sprawie opłat za 
korzystanie ze �rodowiska (Dz. U. z 2008 Nr 196, poz. 1217 ze zm.). 

Rozporz�dzenia Ministra �rodowiska

1. Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 27 wrze�nia 2001 r. w sprawie katalogu 
odpadów  (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206). Zamieszcza rodzaje odpadów zawieraj�cych 
azbest na li�cie odpadów niebezpiecznych w wymienionych ni�ej grupach i podgrupach 
z przypisanym kodem klasyfikacyjnym: 

• 06 07 01* - odpady azbestowe z elektrolizy, 

• 06 13 04* - odpady z przetwarzania azbestu, 

• 10 11 81* - odpady zawieraj�ce azbest (z hutnictwa szkła), 

• 10 13 09*- odpady zawieraj�ce azbest z produkcji elementów cementowo azbestowych, 

• 15 01 11*- opakowania z metali  zawieraj�ce  niebezpieczne, porowate elementy 
wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) wł�cznie z pustymi pojemnikami ci�nieniowymi, 
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• 16 01 11* - okładziny hamulcowe zawieraj�ce azbest, 

• 16 02 12* - zu�yte urz�dzenia zawieraj�ce azbest, 

• 17 06 01* - materiały izolacyjne zawieraj�ce azbest, 

• 17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawieraj�ce azbest, 
UWAGA:  gwiazdka oznacza odpady niebezpieczne. 

2. Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów 
instalacji mog�cych powodowa� znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów 
przyrodniczych albo �rodowiska jako cało�ci (Dz. U. z 2002 r. Nr 122, poz. 1055) Do 
takich instalacji w przemy�le mineralnym została zakwalifikowana instalacja do przetwarzania 
azbestu, lub do wytwarzania, lub przetwarzania produktów zawieraj�cych azbest. 

3. Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu 
przedkładania marszałkowi województwa informacji o wyst�powaniu substancji 
stwarzaj�cych szczególne zagro	enie dla �rodowiska (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1033). 
Okre�la sposób przedkładania marszałkowi województwa przez wójta, burmistrza lub 
prezydenta miasta informacji o rodzaju, ilo�ci i miejscach wyst�powania substancji 
stwarzaj�cych szczególne zagro�enie dla �rodowiska, a tak�e terminy ich przedkładania, 
form�, układ oraz wymagane techniki przedkładania. 

4. Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu 
i sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz.U. z 2002 
r. Nr 220, poz. 1858 ze zm.). Zgodnie z § 1 przepisów rozporz�dzenia nie stosuje si� do 
składowiska odpadów materiałów izolacyjnych oraz konstrukcyjnych zawieraj�cych azbest 
oraz składowiska odpadów oboj�tnych. 

5. Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
wymaga� dotycz�cych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamkni�cia, jakim powinny 
odpowiada� poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. z 2003 r. Nr 61, poz. 549 ze 
zm.). Okre�la m.in. wymagania dotycz�ce składowania dla odpadów zawieraj�cych azbest, 
wymienionych w katalogu odpadów oznaczonych kodami:17 06 01* i 17 06 05*. 

6. Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymaga�
w zakresie prowadzenia pomiarów wielko�ci emisji oraz pomiarów ilo�ci pobieranej 
wody (Dz. U. z 2008 r. Nr 206, poz. 1291). Okresowe pomiary emisji do powietrza prowadzi 
si� dla instalacji do produkcji lub obróbki wyrobów zawieraj�cych azbest, dopuszczonych do 
produkcji, obrotu i importu na podstawie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie 
stosowania wyrobów zawieraj�cych azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, ze. zm.), je�eli 

ilo�� surowego azbestu zu�ywana  ! "#$%! &'($)*+$%! &',)-'+$,+! .//! -01'(-. Pomiary emisji 

azbestu wykonuje si� po izokinetycznym pobraniu próbki na filtr i oznaczeniu metoda liczenia 
włókien w mikroskopii optycznej fazowo-kontrastowej. Pomiary emisji pyłu wykonuje si�, je�eli 
nie s� prowadzone okresowe pomiary emisji azbestu i dla instalacji ustalony jest standard 
emisyjny pyłu wprowadzanego do powietrza emitorem, zgodnie z przepisami w sprawie 
standardów emisyjnych z instalacji do produkcji lub obróbki wyrobów azbestowych. 

7. Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie rodzajów 
odpadów, których przewóz w celu unieszkodliwiania jest zabroniony (Dz. U. z 2008 Nr 
119, poz. 769). Rozporz�dzenie okre�la rodzaje odpadów, których przywóz na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej w celu unieszkodliwienia w procesach unieszkodliwienia 
okre�lonych jako D1 do D15 jest zabroniony. Unieszkodliwianie odpadów zawieraj�cych 
azbest jest zabronione we wszystkich procesach opróczD10, czyli spalania na l�dzie. 

8. 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). 
Rozporz�dzenie okre�la warto�ci odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu, w tym 

równie� dla azbestu Warto�ci u�rednione włókien na m
3
 wynosz� 2350 µg/m

3
 w ci�gu godziny 

i 250 µg/m
3
 dla roku kalendarzowego. 

9. Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2010 nr 249, poz. 
1673), Rozporz�dzenie ustala wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji 
odpadów: 
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a. wzór karty ewidencji odpadu, który jest okre�lony w zał�czniku nr 1 do 
rozporz�dzenia; 

b. wzór karty ewidencji komunalnych osadów �ciekowych, który jest okre�lony w 
zał�czniku nr 2 do rozporz�dzenia; 

c. wzór karty ewidencji zu�ytego sprz�tu elektrycznego i elektronicznego, który jest 
okre�lony w zał�czniku nr 3 do rozporz�dzenia; 

d. wzór karty ewidencji pojazdu wycofanego z eksploatacji, który jest okre�lony 
w zał�czniku nr 4 do rozporz�dzenia; 

e. wzór karty przekazania odpadu, który jest okre�lony w zał�czniku nr 5 do 
rozporz�dzenia. 

10. Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu 
informacji oraz wzorów formularzy słu	�cych do sporz�dzania i przekazywania 
zbiorczych zestawie� danych o odpadach (Dz. U. 2010 nr 249, poz. 1674). 
Rozporz�dzenie okre�la: 

a. zakres informacji dotycz�cych składu i wła�ciwo�ci komunalnych osadów �ciekowych; 
b. wzór formularza do sporz�dzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych 

o rodzajach i ilo�ci odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach 
i urz�dzeniach słu��cych do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów; 

c. wzór formularza do sporz�dzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych 
o komunalnych osadach �ciekowych. 

Rozporz�dzenia Ministra Zdrowia
1. Zarz�dzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie 

dopuszczalnych st�	e� i nat�	e� czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych 
przez materiały budowlane, urz�dzenia i elementy wyposa	enia w pomieszczeniach 
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. z 1996r. Nr 19, poz. 231). Rozporz�dzenie okre�la 
dopuszczalne st��enia substancji chemicznych, oznaczonych jako warto�ci �redniodobowe, 
w powietrzu pomieszcze�. Ponadto rozporz�dzenie zawiera wykaz substancji chemicznych i 
ich mieszanin, których zawarto�ci w materiałach budowlanych podlegaj� szczególnym 
ograniczeniom, w przypadku azbestu niedopuszczalny jest jego dodatek w materiałach 
budowlanych. 

2. Rozporz�dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze�nia 2003 r. w sprawie kryteriów 
i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 171, poz. 
1666, ze zm.). Rozporz�dzenie ustala kryteria i sposób klasyfikacji substancji i preparatów 
chemicznych, której celem jest okre�lenie wszystkich wła�ciwo�ci substancji i preparatów, 
które mog� stwarza� zagro�enia podczas normalnego ich stosowania lub u�ytkowania – 
toksyczno�ci, wła�ciwo�ci fizykochemicznych i ekotoksyczno�ci. Analizie poddaje si�
wszystkie rodzaje zagro�e�. 

3. Rozporz�dzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie okresowych bada�
lekarskich pracowników zatrudnionych w zakładach, które stosowały azbest 
w produkcji (Dz. U. z 2004r. Nr 183, poz. 1896). Rozporz�dzenie okre�la: tryb i zakres 
okresowych bada� lekarskich; warunki, które musza spełnia� podmioty uprawnione do 
przeprowadzania okresowych bada� lekarskich; cz�stotliwo�� wykonywania okresowych 
bada� lekarskich oraz sposób ich dokumentowania; sposób sprawowania nadzoru nad 
przeprowadzaniem okresowych bada� lekarskich. 

4. Rozporz�dzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie leczenia 
uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawieraj�cych azbest
(Dz. U. z 2004r. Nr 185, poz. 1920, ze zm.). Rozporz�dzenie okre�la tryb kierowania na 
leczenie uzdrowiskowe oraz rozliczania przez instytucje powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego kosztów z tytułu korzystania z leczenia uzdrowiskowego przez pracowników 
zatrudnionych: w dniu 28 wrze�nia 1997 r. lub przed ta data w zakładach wymienionych w 
zał�czniku nr 4 do ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów 
zawieraj�cych azbest, oraz w zakładach, które, produkuj� wyroby zawieraj�ce azbest. 

5. Rozporz�dzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, 
preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub 
mutagennym w �rodowisku pracy (Dz. U. z 2004r. Nr 280, poz. 2771, ze zm.).
Rozporz�dzenie okre�la: 
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a. wykaz substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu 
rakotwórczym lub mutagennym i sposób ich rejestrowania; 

b. sposób prowadzenia rejestru prac, których wykonywanie powoduje konieczno��
pozostawania w kontakcie z substancjami, preparatami, czynnikami lub procesami 
technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym; 

c. sposób prowadzenia rejestru pracowników zatrudnionych przy tych pracach; 
d. wzory dokumentów dotycz�cych nara�enia pracowników na substancje, preparaty, 

czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym oraz 
sposób przechowywania i przekazywania tych dokumentów do podmiotów wła�ciwych 
do rozpoznawania lub stwierdzania chorób zawodowych; 

e. szczegółowe warunki ochrony pracowników przed zagro�eniami spowodowanymi 
przez substancje, preparaty, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu 
rakotwórczym lub mutagennym; 

f. warunki i sposób monitorowania stanu zdrowia pracowników nara�onych na działanie 
substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu 
rakotwórczym lub mutagennym. 

6. Rozporz�dzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru ksi�	eczki 
bada� profilaktycznych dla osoby, która była lub jest zatrudniona w warunkach 
nara	enia zawodowego w zakładach stosuj�cych azbest w procesach 
technologicznych, sposobu jej wypełnienia i aktualizacji (Dz. U. z 2005r. Nr 13, poz. 109) 
Pracodawca, który zatrudnia lub zatrudniał osob� w warunkach nara�enia zawodowego na 
działanie pyłów zawieraj�cych włókna 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 pył azbestu oraz szczegółowe parametry tego nara�enia. 

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

8. Rozporz�dzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 wrze�nia 2005 r. w sprawie leków 
zwi�zanych z chorobami wywołanymi prac� przy azbe�cie (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, 
poz.1603) Rozporz�dzenie okre�la wykaz bezpłatnych leków zwi�zanych z chorobami 
wywołanymi prac� przy azbe�cie, sposób realizacji recept oraz tryb rozliczania przez oddziały 
wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z bud�etem pa�stwa kosztów tych leków. 

Rozporz�dzenia Ministra Gospodarki

1. Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pa�dziernika 2002 r. w sprawie rodzajów 
odpadów, które mog� by� składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. z 2002r. Nr 191, 
poz. 1595) W sposób nieselektywny mog� by� składowane odpady: 

2. Grupy 17 06 01* - materiały izolacyjne zawieraj�ce azbest 
3. Grupy 17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawieraj�ce azbest 
4. Oznacza to, �e odpady obu grup mog� by� składowane wspólnie, na tym samym składowisku 

odpadów niebezpiecznych zawieraj�cych azbest. Natomiast nie wolno tych odpadów miesza�
i składowa� z innymi odpadami niebezpiecznymi. 

5. Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 wrze�nia 2005 r. w sprawie 
kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku 
odpadów danego typu (Dz. U. 2005r. Nr 186, poz. 1553 ze zm.). Rozporz�dzenie okre�la: 

a. procedur� dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego 
typu; 

b. kryteria dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów: 
i. niebezpiecznych, 
ii. oboj�tnych, 
iii. innych ni� niebezpieczne i oboj�tne. 

Procedura dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu obejmuje: 
a. sporz�dzanie podstawowej charakterystyki odpadów; 
b. przekazanie podstawowej charakterystyki; 
c. poddanie odpadów okresowej kontroli, zwanej dalej "testem zgodno�ci", w celu 

weryfikacji informacji zawartych w podstawowej charakterystyce; 
d. okresowe dostarczanie testów zgodno�ci; 
e. weryfikacj� odpadów na miejscu ich składowania; 
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f. wskazanie odpadów, dla których nie sporz�dza si� podstawowej charakterystyki. 

6. 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. z 2005r.Nr 216, poz. 1824) Okre�la obowi�zki pracodawcy 
zatrudniaj�cego pracowników przy usuwaniu wyrobów zawieraj�cych azbest.

7. Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie kryteriów oraz 
procedur dopuszczania odpadów na składowiska podziemne (Dz. U. 2007r. Nr 163, poz. 
1156). Do podziemnego składowania dopuszcza si� odpady, których ze wzgl�dów 
technicznych lub ekonomicznych nie mo�na było podda� procesom odzysku, w tym 
recyklingu. 

8. Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 pa�dziernika 2007 r. w sprawie rodzajów 
odpadów, które mog� by� skierowane nieselektywnie na składowiskach podziemnych 
(Dz. U. 2007r. Nr 209, poz. 1514). Rozporz�dzenie to zezwala na nieselektywne składowanie 
na składowisku podziemnym odpadów zawieraj�cych azbest oznaczonych kodami 17 06 01*, 
oraz 17 06 05*. 

9. 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 były lub s� wykorzystywane wyroby 
zawieraj�ce azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8 poz. 31). Rozporz�dzenie okre�la: 

a. wymagania w zakresie wykorzystywania wyrobów zawieraj�cych azbest; 
b. wymagania w zakresie wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urz�dze�, w 

których były lub s� wykorzystywane wyroby zawieraj�ce azbest, zwanych dalej 
"instalacjami lub urz�dzeniami zawieraj�cymi azbest"; 

c. wymagania w zakresie przemieszczania odpadów zawieraj�cych azbest; 
d. sposób oznaczania miejsc, pomieszcze�, instalacji lub urz�dze� zawieraj�cych 

azbest; 
e. sposób inwentaryzowania wyrobów zawieraj�cych azbest w miejscach ich 

wykorzystywania; 
f. terminy przedkładania odpowiednio marszałkowi województwa albo wójtowi, 

burmistrzowi lub prezydentowi miasta informacji o: 
i. rodzaju, ilo�ci i miejscach wyst�powania wykorzystywanych wyrobów 

zawieraj�cych azbest, 
ii. instalacjach lub urz�dzeniach zawieraj�cych azbest, 
iii. przewidywanym terminie usuni�cia wyrobów zawieraj�cych azbest; 

g. form� i układ przedkładanych informacji; 
h. terminy, w których powinny by� oczyszczone instalacje lub urz�dzenia zawieraj�ce 

azbest. 

Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej

1. Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie 
najwy	szych dopuszczalnych st�	e� i nat�	e� czynników szkodliwych dla zdrowia 
w �rodowisku pracy (Dz. U. z 2002 r. Nr 217, poz. 1833 ze. zm) - okre�la najwy�sze 
dopuszczalne st��enia w �rodowisku pracy pyłów zawieraj�cych azbest: 

a. pyły zawieraj�ce azbest chryzotyl 1,0 mg/m
3

- włókna respirabilne 0,2 włókien w cm
3

b. pyły zawieraj�ce azbest krokidolit 0,5 mg/m
3

 włókna respirabilne 0,2 włókien w cm
3 

Rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury

2. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, monta	u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawieraj�cego dane 
dotycz�ce bezpiecze�stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953, ze 
zm.), 

3. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu 
i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do 
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transportu odpadów niebezpiecznych (Dz.U. z 2002 r. Nr 236, poz. 1986). Przepisy 
o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych stosuje si� odpowiednio do transportu 
odpadów niebezpiecznych spełniaj�cych okre�lone w tych przepisach kryteria klasyfikacyjne 
dla zaliczenia ich do jednej z klas towarów niebezpiecznych. Przy przewozach materiałów 
niebezpiecznych w kraju obowi�zuj� przepisy zawarte w zał�cznikach A i B do Umowy 
europejskiej dotycz�cej mi�dzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych 
(ADR) - Jednolity tekst Umowy ADR (Dz.U. z 2005 r. Nr 178, poz. 1481). Odpady zawieraj�ce 
azbest pochodz�ce z budowy, remontu i demonta�u obiektów budowlanych oraz odpady 
izolacyjne zawieraj�ce azbest zgodnie z ADR zaliczone zostały do klasy 9 – ró�ne materiały 
i przedmioty niebezpieczne, z czego wynikaj� okre�lone wymagania przy ich transporcie. 
Posiadacz odpadów zawieraj�cych azbest, który prowadzi działalno�� w zakresie zbierania 
lub transportu odpadów, obowi�zany jest do uzyskania zezwolenia na prowadzenie tej 
działalno�ci. Zgodnie z ustaw� o odpadach zezwolenie wydaje, w drodze decyzji starosta, 
wła�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 materiałów 
niebezpiecznych według wymaga� ADR. 

4. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie �wiadectwa 
dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2002 
r. Nr 237, poz. 2011 ze zm.). Okre�la szczegółowe warunki i tryb wydawania �wiadectwa 
dopuszczenia pojazdów do przewozu towarów niebezpiecznych, jego wzór i sposób 
wypełnienia.  

5. 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 szczegółowy zakres rodzajów robót budowlanych, stwarzaj�cych 
zagro�enia bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi (wyroby zawieraj�ce azbest). 

6. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 wrze�nia 2005 r. w sprawie kursów 
dokształcaj�cych dla kierowców pojazdów przewo	�cych towary niebezpieczne (Dz. U. 
2005r. Nr 187, poz. 1571) Rozporz�dzenie okre�la: 

a. szczegółowe wymagania w stosunku do przedsi�biorców wykonuj�cych działalno��
w zakresie prowadzenia kursów dokształcaj�cych; 

b. wzór wniosku o wpis do rejestru przedsi�biorców prowadz�cych kursy dokształcaj�ce 
oraz wzór za�wiadczenia potwierdzaj�cego wpis przedsi�biorcy do tego rejestru; 

c. rodzaje i zakres kursów dokształcaj�cych oraz ich ramowy program; 
d. warunki przeprowadzania kursów dokształcaj�cych oraz minimalny czas ich trwania; 
e. szczegółowe warunki, zakres i form� egzaminu; 
f. wzór za�wiadczenia ADR. 

Inne

1. Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 (M.P. 2010.33.481) - Program 
zast�puje dotychczasowy "Program usuwania azbestu i wyrobów zawieraj�cych azbest, 
stosowanych na terytorium Polski". Utrzymuje dotychczasowe cele i okre�la nowe zadania 
niezb�dne do oczyszczenia kraju z azbestu. 

2. O�wiadczenie Rz�dowe z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie wej�cia w 	ycie zmian do 
zał�czników A i B Umowy europejskiej dotycz�cej mi�dzynarodowego przewozu 
drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporz�dzonej w Genewie dnia 30 wrze�nia 
1957 r. (j.t. Dz. U. 2009 Nr 27, poz. 162 ze zm. ) 

1.4 Metodyka opracowania Programu 
Jako punkt odniesienia dla Programu przyj�to: 

• ilo�� oraz rozmieszczenie wyrobów zawieraj�cych azbest w poszczególnych 
sołectwach na terenie Gminy Karczew 

• aktualny stan w zakresie funkcjonuj�cych składowisk odpadów azbestowych na 
terenie województwa mazowieckiego. 
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2. Charakterystyka wyrobów zawieraj�cych azbest oraz oddziaływanie azbestu na zdrowie 
człowieka 

2.1 Wyst�powanie i zastosowanie azbestu  
Mianem azbestu okre�la si� naturalnie wyst�puj�ce, włókniste minerały krzemianowe, 

powstałe na drodze procesów metamorficznych. Charakterystyczn� cech� morfologiczn�
naturalnie wyst�puj�cych minerałów azbestowych jest równoległa budowa włókien. Wyró�nia si�
dwie grupy minerałów azbestowych: 

• serpentynity – nale�� do nich: antygoryt, lizardyt i chryzotyl, 

• amfibole – w skład tej grupy wchodzi bardzo du�o minerałów, a ich główne formy 
włókniste to: amozyt, krokidolit, azbest antofylitowy, termolitowy i aktynolitowy. 

Azbest znalazł szerokie zastosowanie w przemy�le dzi�ki swoim wła�ciwo�ciom, takim jak: 

• niepalno�� – temperatura topnienia chryzotylu wynosi 1500-1550°C, natomiast 
amfiboli 930-1150°C, 

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

• wysoka wytrzymało�� mechaniczna, 

• niskie przewodnictwo cieplne i elektryczne, 

• łatwo�� ł�czenia si� z innymi materiałami (cement, tworzywa sztuczne), 

• mo�liwo�� prz�dzenia włókien, 

• dobre wła�ciwo�ci sorpcyjne. 
Klasyfikacj� wyrobów zawieraj�cych azbest przeprowadza si� na podstawie trzech kryteriów: 

zawarto�� azbestu, stosowane spoiwo oraz g�sto�� obj�to�ciowa wyrobu. Wyroby zawieraj�ce 
azbest dzielimy na dwie klasy: 

• Klasa I – wyroby o g�sto�ci obj�to�ciowej mniejszej od 1000kg/m
3
 definiowane jako 

„mi�kkie”, zawieraj�ce powy�ej 20% (do 100%) azbestu. S� podatne na uszkodzenia 
mechaniczne, przez co uwalniaj� du�e ilo�ci włókien azbestowych do otoczenia. 
Głównie stosowane były w wyrobach tekstylnych w celach ochronnych oraz jako koce 
ga�nicze, szczeliwa plecione, tektury uszczelkowe m.in. w sprz�cie AGD, płytkach 
podłogowych PCW oraz materiałach i wykładzinach ciernych. 

• Klasa II – obejmuje wyroby o g�sto�ci obj�to�ciowej powy�ej 1000kg/m
3
 definiowane 

jako „twarde”. Zawieraj� poni�ej 20% azbestu. Włókna s� ze sob� mocno zwi�zane, 
wi�c w przypadku mechanicznego uszkodzenia emisja azbestu do otoczenia jest 
niewielka. Zagro�enie dla �rodowiska i zdrowia ludzi stwarza obróbka tych wyrobów 
(ci�cie, wiercenie otworów) oraz rozbijanie w wyniku zrzucania z wysoko�ci w trakcie 
prac remontowych. Najcz��ciej w Polsce stosowanymi wyrobami z tej klasy s� płyty 
azbestowo-cementowe faliste i płyty azbestowo-cementowe typ „karo” stosowane 
jako pokrycia dachowe oraz płyty płaskie wykorzystywane jako elewacje 
w budownictwie wielokondygnacyjnym. W mniejszych ilo�ciach produkowane 
i stosowane były rury azbestowo-cementowe słu��ce do wykonywania instalacji 
wodoci�gowych i kanalizacyjnych oraz w budownictwie jako przewody kominowe 
i zsypowe.  

Azbest szeroko stosowany był w kilku dziedzinach gospodarki, przede wszystkim 
w budownictwie, ale tak�e w energetyce, transporcie i przemy�le chemicznym. Najwa�niejszymi 
zastosowaniami azbestu s�: 

• wyroby azbestowo-cementowe produkowane z azbestu chryzotylowego i azbestów 
amfibolowych, takie jak: pokrycia dachowe, rury ci�nieniowe, płyty okładzinowe 
i elewacyjne zawieraj�ce od 10-35% azbestu; 

• wyroby izolacyjne stosowane do izolacji kotłów parowych, wymienników ciepła, 
zbiorników, przewodów rurowych oraz ubra� i tkanin ognioodpornych. Zawieraj� one 
w zale�no�ci od przeznaczenia od 75 do 100% azbestu, głównie chryzotylu; 

• wyroby uszczelniaj�ce: tektury, płyty azbestowo-kauczukowe, szczeliwa plecione, 

• wyroby cierne, takie jak: okładziny cierne i ta�my hamulcowe stosowane do ró�nego 
typu hamulców, 

• wyroby tekstylne: sznury i maty, 

• wyroby hydroizolacyjne: lepiki asfaltowe, kity uszczelniaj�ce, asfalty drogowe 
uszlachetnione, zaprawy gruntuj�ce, papa dachowa, płytki podłogowe, zawieraj�ce 
od 20 do 40% azbestu. 
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Szacuje si� (w skali kraju), �e ok. 96% ogólnej ilo�ci wyrobów zawieraj�cych azbest stanowi�
płyty azbestowo-cementowe (faliste i płaskie). Produkcja płyt azbestowo-cementowych w Polsce 
rozpocz�ła si� w 1907 r. jednak stosowanie azbestu na szerok� skal� w budownictwie nast�piło 
w latach 60-tych, po uruchomieniu zakładów wyrobów azbestowo-cementowych. Głównym 
surowcem stosowanym do produkcji był azbest chryzotylowy, ale do połowy lat osiemdziesi�tych 
do produkcji rur ci�nieniowych stosowany był tak�e krokidolit oraz niewielkie ilo�ci amozytu. 

2.2 Wpływ azbestu na organizm ludzki 
Pomimo tego, �e azbest był wykorzystywany od czasów staro�ytnych, to jego szkodliwy 

wpływ na organizm człowieka rozpoznano dopiero na pocz�tku XX wieku. Biologiczna 
agresywno�� pyłu azbestowego jest zale�na od stopnia penetracji i liczby włókien, które uległy 
retencji w płucach, jak równie� od fizycznych i aerodynamicznych cech włókien. Szczególne 
znaczenie ma w tym przypadku �rednica włókien. Włókna cienkie, o �rednicy poni�ej 3 µm, 
przenoszone s� łatwiej i docieraj� do ko�cowych odcinków dróg oddechowych, podczas gdy 
włókna grube, o �rednicy powy�ej 5 	m, zatrzymuj� si� w górnych odcinkach dróg oddechowych. 
Skr�cone włókna chryzotylu o du�ej �rednicy, maj� tendencj� do zatrzymywania si� wy�ej, 
w porównaniu z igłowymi włóknami azbestów amfibolowych, z łatwo�ci� przenikaj�cych do 
obwodowych cz��ci płuc. Najwi�ksze zagro�enie dla organizmu ludzkiego stanowi� włókna 
respirabilne, to znaczy takie, które mog� wyst�powa� w trwałej postaci w powietrzu i przedostawa�
si� z wdychanym powietrzem do p�cherzyków płucnych. S� one dłu�sze od 5 	m, maj� grubo��
mniejsz� od 3 	m, a stosunek długo�ci włókna do jego grubo�ci nie jest mniejszy ni� 3 :1.  

Ze wzgl�du na to, �e włókna azbestu chryzotylowego s� łatwiej zatrzymywane w górnych 
partiach układu oddechowego, w porównaniu z włóknami azbestów amfibolowych oraz ze wzgl�du 
na fakt, �e s� tak�e skuteczniej usuwane z płuc, nara�enie na kontakt z azbestem amfibolowym 
niesie ze sob� ryzyko zdrowotne. 

Krótkookresowe nara�enie na działanie azbestu mo�e prowadzi� do zaburze� oddechowych, 
bólów w klatce piersiowej oraz podra�nienia skóry i błon �luzowych. Z kolei chroniczna ekspozycja 
na włókna azbestowe mo�e by� przyczyn� takich chorób układu oddechowego jak: 

• pylica azbestowa (azbestoza) – rodzaj pylicy płuc spowodowanej wdychaniem 
włókien azbestowych. Przejawia si� suchym, m�cz�cym kaszlem, duszno�ci�
wysiłkow�, bólami w klatce piersiowej oraz objawami nie�ytu oskrzeli i rozedmy płuc. 
Włókna azbestowe wnikaj� a� do najgł�bszych cz��ci płuc. Powstaj� ciała �elaziste, 
które powoduj� uszkodzenia i zwłóknienia tkanki płucnej. W latach 1976-2009 ogółem 
odnotowano 2713 przypadków azbestozy. Liczba przypadków pylicy azbestowej 
wykazuje tendencj� wzrostow�, �rednio o ok. 3 nowe przypadki rocznie. Przypadki 
stwierdzone u m��czyzn stanowi� ponad 60,0%.Powodowana jest przez stosunkowo 
du�e st��enia włókien, a jej okres rozwoju mo�e trwa� nawet 30 - 40 lat.  

• choroby opłucnej lub osierdzia wywołane pyłem azbestu, czyli zmiany zwłóknieniowe 
opłucnej – pod postaci� odgraniczonych blaszek lub rozlanego zgrubienia opłucnej 
mog� wyst�powa� równocze�nie lub niezale�nie od zwłóknienia tkanki płucnej. 
Zmiany opłucnowe powodowane azbestem wymienione zostały po raz pierwszy 
w wykazie chorób zawodowych obowi�zuj�cym od 2002 r. W latach 2003-2009 
ogółem odnotowano 391 przypadków zmian opłucnowych uznanych za chorob�
zawodow�. Stanowiły one w tym okresie ju� 24,4% ogółu zawodowych chorób 
azbestozale�nych. 

• rak płuc – najcz��ciej powodowanym przez azbest nowotworem dróg oddechowych 
jest rak oskrzeli. Jest to seria nienaprawionych defektów genetycznych w komórkach 
prowadz�cych do rozwoju guza. Ekspozycja na azbest powoduje powstawanie 
mi�dzybłoniaków opłucnej i otrzewnej. Jest to post�puj�ca choroba prowadz�ca do 
�mierci. Okres rozwoju mo�e wynosi� nawet 25 – 40 lat, a �mier� nast�puje po 
dwóch latach od wyst�pienia objawów. Nowotwór ten rozwija si� u osób zawodowo 
nara�onych na kontakt z azbestem oraz u osób mieszkaj�cych w okolicach kopalni 
i zakładów przetwórstwa azbestu. Za powstanie tego typu schorze� odpowiedzialne 
s� wszystkie rodzaje azbestu, ale najwi�ksz� szkodliwo�� przypisuje si� azbestom 
amfibolowym. Ogółem w latach 1976-2009 stwierdzono 508 przypadków 
zawodowego raka płuca wywołanego azbestem. Liczba przypadków ma trend 
rosn�cy �rednio rocznie w tym okresie o 1 przypadek.  
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• mi�dzybłoniaki uznane s� za nowotwory swoiste dla nara�enia na pył azbestu. 
Pierwszy przypadek mi�dzybłoniaka opłucnej uznanego za chorob� zawodow�
stwierdzony został w Polsce w 1976 r., a do roku 2009 ogółem zarejestrowano 248 
takich przypadków. W tym okresie �rednioroczny przyrost liczby przypadków wynosił 
0,7.  

• przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli - wykaz chorób zawodowych przewiduje 
mo�liwo�� uznania przewlekłego zapalenia oskrzeli za chorob� zawodow� po 
spełnieniu okre�lonych warunków, poniewa� etiologia choroby jest uwarunkowana 
ró�nymi przyczynami, w�ród których dominuj�ce znaczenie ma palenie tytoniu. 
Nara�enie musi by� długotrwałe, a st��enie czynników szkodliwych, w ostatnich 10 
latach pracy powinno przekracza� normatywy higieniczne. W latach 1989-2009 
odnotowano 79 przypadków przewlekłego obturacyjnego zapalenia oskrzeli uznanego 
za chorob� zawodow� spowodowan� pyłem azbestowym

2
. 

2.3 Bezpieczne post�powanie z wyrobami i odpadami zawieraj�cymi azbest  
Sposoby bezpiecznego post�powania z wyrobami azbestowymi okre�la rozporz�dzenie 

Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego 
u�ytkowania i usuwania wyrobów zawieraj�cych azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 ze zm.). 
Wyroby azbestowe podlegaj� kontroli stanu i mo�liwo�ci bezpiecznego u�ytkowania wyrobów 
zawieraj�cych azbest. 

Niewła�ciwie zabezpieczone usuwanie płyt azbestowo-cementowych np. z dachów, lub 
elewacji stanowi cz�sto wi�ksze zagro�enie uwalniania włókien azbestowych do otoczenia, ni�
pozostawienie tych wyrobów gdy s� w dobrym stanie technicznym, b�d� ich zabezpieczenie przez 
odpowiednie malowanie. 

Gdy jednak stan techniczny wyrobów azbestowo-cementowych wskazuje na konieczno�� ich 
pilnego usuni�cia, wówczas usuwaj�cy (specjalistyczna firma wykonuj�ca t� prac�) musi spełnia�
szereg wymogów. 

2.3.1. U	ytkowanie wyrobów zawieraj�cych azbest 

Wyroby zawieraj�ce azbest znajduj�ce si� w budynkach nie s� samoczynnym zagro�eniem 
dla jego mieszka�ców, nie musz� by� bezwzgl�dnie usuwane z obiektu. Wa�ne jest, aby były one 
prawidłowo eksploatowane, tj. zgodnie ze swoim przeznaczeniem i zgodnie z zaleceniami 
dotycz�cymi u�ytkowania wyrobów azbestowych lub ich opisem technicznym, ewentualnie 
gwarancj�. W celu przedłu�enia u�ytkowania wyrobów zawieraj�cych azbest i zachowania ich 
dobrego stanu mo�liwa jest impregnacja lub pomalowanie. Dotyczy to tylko wyrobów, które s�
w dobrym stanie technicznym i których powierzchnia jest czysta. S� to mimo wszystko 
rozwi�zania tymczasowe, gdy� jedynie przesuwaj� w czasie istniej�cy problem, nie rozwi�zuj�c 
go. Z kolei wyroby typu: izolacje azbestowe, tektury, sznury itp. oraz wyroby znajduj�ce si�
wewn�trz obiektów, zwłaszcza wyroby w obiektach systematycznie u�ytkowanych, nale�y 
bezwarunkowo usun��. 

Wła�ciciel (zarz�dca) obiektów i urz�dze� budowlanych z zabudowanymi wyrobami 
zawieraj�cymi azbest powinien dokona� ich przegl�du technicznego, zgodnie z Rozporz�dzeniem 
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów 
i warunków bezpiecznego u�ytkowania i usuwania wyrobów zawieraj�cych azbest (Dz. U. z 2004 
r., Nr 71, poz. 649) oraz Rozporz�dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w 
sprawie wymaga� w zakresie wykorzystania wyrobów zawieraj�cych azbest oraz wykorzystania 
i oczyszczania instalacji lub urz�dze�, w których były lub s� wykorzystywane wyroby zawieraj�ce 
azbest (Dz. U. z 2010 r., Nr 8, poz. 31). Powy�sze rozporz�dzenie równie� reguluje kwesti� rur 
cementowo-azbestowych i dróg zawieraj�cych azbest. 

Drog� utwardzon� odpadami zawieraj�cymi azbest przed wej�ciem w �ycie ustawy 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.), po trwałym zabezpieczeniu przed emisj� włókien azbestu, wykorzystuje si� bez 
ogranicze� czasowych. Drogi utwardzone odpadami zawieraj�cymi azbest podlegaj�
oznakowaniu na elementach pionowych na całym odcinku drogi, po ka�dym skrzy�owaniu z inn�
drog�. 

                                                          
2 �ródło: Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera  www.imp.lodz.pl 



Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawieraj�cych Azbest na terenie 
Gminy Karczew na lata 2012-2015 z perspektyw� do 2032r.

17

Rury azbestowo-cementowe i elementy wył�czone z u�ytkowania instalacji ciepłowniczych, 
wodoci�gowych, kanalizacyjnych i elektroenergetycznych podziemnych zawieraj�cych rury 
azbestowo-cementowe, pozostawia si� w ziemi bez ogranicze� czasowych. 

Instalacje lub urz�dzenia zawieraj�ce azbest oraz u�ytkowane bez zabezpieczenia drogi 
i pozostawione w ziemi wył�czone z u�ytkowania rury azbestowo-cementowe nale�y oznakowa�. 

2.3.2. Usuwanie wyrobów zawieraj�cych azbest 

Wszelkie prace zwi�zane z usuwaniem wyrobów zawieraj�cych azbest nale�y dokonywa�
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, rozdz. 4 “Post�powanie 
poprzedzaj�ce rozpocz�cie robót budowlanych”, rozdz. 5 “Budowa i oddawanie do u�ytku obiektów 
budowlanych”. 

W przypadku konieczno�ci usuni�cia elementów zawieraj�cych azbest z obiektów 
budowlanych, inwestor musi przestrzega� przepisów Prawa Budowlanego oraz przepisów 
specjalnych dotycz�cych azbestu.  

Inwestor jest zobowi�zany do zorganizowania procesu budowy, z uwzgl�dnieniem zawartych 
w przepisach zasad bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia, a w szczególno�ci zapewnienie: 

• opracowania projektu budowlanego i stosownie do potrzeb innych projektów, 

• obj�cia kierownictwa budowy przez kierownika budowy, 

• opracowania planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia, 

• wykonania i odbioru robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach 
zawodowych – art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy – Prawo 
budowlane. 

Je�eli przy usuwaniu, demonta�u i rozbiórce elementów azbestowych lub materiałów 
zawieraj�cych azbest nie wyst�pi naruszenie ani wymiana fragmentów konstrukcji budynku oraz gdy 
nie ulegnie zmianie wygl�d elewacji, to pozwolenie na budow�, b�d�ce jednocze�nie pozwoleniem 
na rozbiórk�, nie jest wymagane. W przeciwnym wypadku uzyskanie takiego pozwolenia jest 
konieczne. 

Prace maj�ce na celu usuni�cie azbestu z obiektu budowlanego, powinny by� poprzedzone 
zgłoszeniem tego faktu wła�ciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej na 30 dni 
przed planowanym rozpocz�ciem robót. 

 Tylko przedsi�biorcy posiadaj�cy odpowiedni� decyzj� sankcjonuj�c� wytwarzanie odpadów 
niebezpiecznych mog� wykonywa� prace zwi�zane z usuwaniem azbestu. Wykonawca prac 
zobowi�zany jest sporz�dzi� szczegółowy plan prac, który zawiera przede wszystkim: 

• ilo�� wytworzonych odpadów, 

• identyfikacj� rodzaju azbestu, 

• klasyfikacj� wytworzonego odpadu, 

• warunki ochrony zdrowia i bezpiecze�stwa pracy. 
W celu zapewnienia warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawieraj�cych azbest 

z miejsca ich wyst�powania, wykonawca prac obowi�zany jest do: 

• izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie osłon zabezpieczaj�cych 
przenikanie azbestu do �rodowiska, 

• ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odległo�ci od traktów 
komunikacyjnych dla osób pieszych, nie mniejszej ni� 1 m, przy zastosowaniu osłon 
zabezpieczaj�cych przed przenikaniem azbestu do �rodowiska, 

• 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", 

• zastosowania odpowiednich �rodków technicznych ograniczaj�cych do minimum emisj�
azbestu do �rodowiska, 

• 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, 

• codziennego usuwania pozostało�ci pyłu azbestowego ze strefy prac przy zastosowaniu 
podci�nieniowego sprz�tu odkurzaj�cego lub metod� czyszczenia na mokro, 

• izolowania pomieszcze�, w których zostały przekroczone dopuszczalne warto�ci st��e�
pyłu azbestowego dla obszaru prac, w szczególno�ci izolowania pomieszcze�
w przypadku prowadzenia prac z wyrobami zawieraj�cymi krokydolit, 
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• stosowania zespołu szczelnych pomieszcze�, w których nast�puje oczyszczenie 
pracowników z azbestu (komora dekontaminacyjna), przy usuwaniu pyłu azbestowego 
przekraczaj�cego dopuszczalne warto�ci st��e�, 

• 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. 

Rysunek 1 Graficzny wzór oznakowania azbestu i wyrobów zawieraj�cych azbest 

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: 

• nawil�anie wod� wyrobów zawieraj�cych azbest przed ich usuwaniem lub demonta�em 
i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez cały czas pracy, 

• demonta� całych wyrobów (płyt, rur, kształtek) bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam gdzie jest 
to technicznie mo�liwe, 

• odspajanie materiałów trwale zwi�zanych z podło�em przy stosowaniu wył�cznie narz�dzi 
r�cznych lub wolnoobrotowych, wyposa�onych w miejscowe instalacje odci�gaj�ce powietrze, 

• prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza w przypadku stwierdzenia wyst�powania 
przekrocze� najwy�szych dopuszczalnych st��e� pyłu azbestu w �rodowisku pracy, 
w miejscach prowadzonych prac, w tym równie� z wyrobami zawieraj�cymi krokydolit, 

• codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobów i odpadów zawieraj�cych azbest oraz ich 
magazynowanie na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu. 
Wykonawca usuwaj�cy azbest zobowi�zany jest zło�y� wła�cicielowi/ zarz�dcy nieruchomo�ci 

pisemne o�wiadczenie o prawidłowo�ci wykonanych prac i oczyszczeniu terenu z pyłu 
azbestowego. O�wiadczenie to przechowuje si� przez okres co najmniej 5 lat. Ponadto wykonawca 
pakuje i przygotowuje odpady azbestowe do transportu. 
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Transport wyrobów i odpadów zawieraj�cych azbest, nale�y wykona� w sposób 
uniemo�liwiaj�cy emisj� azbestu do �rodowiska, w szczególno�ci przez: 

• 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/m

3
, 

• zestalenie przy u�yciu cementu, a nast�pnie po utwardzeniu szczelne opakowanie w foli�
polietylenow� o grubo�ci nie mniejszej ni� 0,2 mm odpadów zawieraj�cych azbest o g�sto�ci 
obj�to�ciowej mniejszej ni� 1.000 kg/m

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/m

3
 w worki z folii polietylenowej 

o grubo�ci nie mniejszej ni� 0,2 mm, a nast�pnie umieszczenie w opakowaniu zbiorczym z folii 
polietylenowej i szczelne zamkni�cie, 

• utrzymywanie w stanie wilgotnym odpadów w trakcie ich przygotowywania do transportu, 

• oznakowanie opakowa�, 

• magazynowanie przygotowanych do transportu opakowa� w osobnych miejscach 
zabezpieczonych przed dost�pem osób niepowołanych. 
 Odpady mo�na przekaza� tylko podmiotom, które uzyskały zezwolenie wła�ciwego organu na 

prowadzenie działalno�ci w zakresie unieszkodliwiania odpadów azbestowych i transportu tych 
odpadów. Prawidłowo�� wykonywanych działa� w tym zakresie powinna by� potwierdzona kartami 
ewidencji i przekazania odpadów. 

W przypadku dróg utwardzonych zawieraj�cych azbest i rur azbestowo – cementowych nie ma 
konieczno�ci usuni�cia, u�ytkuje si� i pozostawia w ziemi bez ograniczenia czasowego. 

Instalacje lub urz�dzenia zawieraj�ce azbest oraz u�ytkowane bez zabezpieczenia drogi 
i pozostawione w ziemi wył�czone z u�ytkowania rury azbestowo-cementowe nale�y oznakowa�. 

Wybór wykonawcy do usuwania wyrobów azbestowych powinien by� dobrze przemy�lany 
i dopasowany do miejsca, gdzie maj� zosta� usuni�te wyroby. Szczególnie nale�y zwróci� uwag�
na: 

• uzyskanie przez wykonawc� odpowiednio zezwolenia, pozwolenia, decyzji 
zatwierdzenia programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albo zło�enia 

organowi informacji o sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, 

• przeszkolenie przez uprawnion� instytucje 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 przestrzeganie procedur dotycz�cych bezpiecznego post�powania, 

• opracowanie przed rozpocz�ciem prac szczegółowego planu prac usuwania wyrobów 
zawieraj�cych azbest, 

• dysponowanie niezb�dnymi zabezpieczeniami pracowników oraz �rodowiska przed 
nara�eniem na szkodliwo�� emisji azbestu, w tym problematyk� okre�lon� przepisami 
dotycz�cymi planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia, 

• posiadanie niezb�dnego wyposa�enia technicznego i socjalnego zapewniaj�cego 
prowadzenie okre�lonych planem prac oraz zabezpiecze� pracowników i �rodowiska 
przed nara�eniem na działanie azbestu, 

• stosowanie opakowania i przygotowania odpadów zawieraj�cych azbest do transportu, 

• zapewnienie ochrony pracowników zatrudnionych przy usuwaniu wyrobów 
zawieraj�cych azbest przed szkodliwym działaniem włókien azbestu i pyłu 
zawieraj�cego azbest. 

Przed przyst�pieniem do prac demonta�owych, obowi�zkiem osób prawnych jest wykonanie 
kilku działa�, maj�cych na celu przygotowanie do usuwania wyrobów zawieraj�cych azbest, m. in.: 

• opracowanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawieraj�cymi azbest 
(je�li wytwarzane b�d� odpady azbestowe w ilo�ci powy�ej 0,1 Mg rocznie), 

• uzyskanie decyzji zatwierdzaj�cej program przez wła�ciwego marszałka województwa 
lub starost�, 

• opracowanie i przedło�enie informacji o wytwarzanych odpadach zawieraj�cych azbest 
oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami w terminie 30 dni przed 
rozpocz�ciem działalno�ci powoduj�cej powstawanie odpadów zawieraj�cych azbest 
(poni�ej 0,1 Mg/rok), 
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• prowadzenie ilo�ciowej i jako�ciowej ewidencji zgodnie z przyj�tym katalogiem 
odpadów i list� odpadów niebezpiecznych oraz ewidencje miejsc przeznaczenia 
odpadów, 

• zawarcie umowy lub porozumienia na transport i unieszkodliwianie odpadów 
azbestowych, 

• opracowanie instrukcji bezpiecznego post�powania z wyrobami zawieraj�cymi azbest, 

• oznakowanie miejsc, pomieszcze�, instalacji lub urz�dze�, w których jest 
wykorzystywany azbest lub wyroby zawieraj�ce azbest, 

• poinformowanie u�ytkowników, pracowników, mieszka�ców obiektu o planowanym 
usuwaniu wyrobów zawieraj�cych azbest i sposobach zabezpieczenia �rodowiska 
i zdrowia ludzi. 

Usuwanie wyrobów zawieraj�cych azbest powinno by� obj�te stałym monitoringiem, 
obejmuj�cym przede wszystkim kontrol� wszystkich elementów planu od pocz�tku jego 
przygotowania. Identyfikacja wyrobów zawieraj�cych azbest, przygotowanie wła�ciwej specyfikacji 
zamówie�, wybór wła�ciwego wykonawcy prac równie� podlega okre�lonemu nadzorowi. Nadzór 
nad przygotowaniem wła�ciwej dokumentacji, w tym przypadku planu, wdro�enie planu i nadzór nad 
pracami przygotowawczymi, realizacj� i zako�czeniem prac zwi�zanych z usuwaniem wyrobów 
zawieraj�cych azbest to jeden z głównych elementów mog�cych zminimalizowa� nara�enie na pył 
azbestowy zdrowia ludzi. 

2.3.3. Unieszkodliwianie wyrobów zawieraj�cych azbest 

Jedyn� stosowan� obecnie w Polsce metod� unieszkodliwiania odpadów zawieraj�cych 
azbest jest ich składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub te� na wydzielonych 
kwaterach przeznaczonych do składowania odpadów niebezpiecznych na składowiskach 
odpadów innych ni� niebezpieczne i oboj�tne. 

Ka�de składowisko powinno by� zlokalizowane i wybudowane zgodnie z procedur� zawart�
w ustawie o odpadach. Składa si� ona z nast�puj�cych elementów: 

- uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 
- uzyskanie pozwolenia na budow�, 
- wyznaczenie kierownika składowiska posiadaj�cego �wiadectwo stwierdzaj�ce kwalifikacje 

w zakresie gospodarowania odpadami, 
- zatwierdzenie instrukcji eksploatacji składowiska, 
- uzyskanie pozwolenia na u�ytkowanie składowiska odpadów . 
Składowisko odpadów, na którym s� składowane wył�cznie odpady zawieraj�ce azbest 

o kodach: 
17 06 01* - Materiały izolacyjne zawieraj�ce azbest 
17 06 05* - Materiały konstrukcyjne zawieraj�ce azbest, 
jest całkowicie zwolnione z wymogów dotycz�cych monitoringu składowisk odpadów oraz 

ma znacznie złagodzone warunki dotycz�ce lokalizacji, budowy, eksploatacji  
i zamkni�cia składowiska. 

W rozporz�dzeniu Ministra 
rodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
wymaga� dotycz�cych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamkni�cia, jakim powinny odpowiada�
poszczególne typy składowisk odpadów dodano jedynie kilka szczegółowych wytycznych 
zawartych obejmuj�cych zabezpieczenie odpadów przed emisj� pyłów oraz mo�liwo�ci 
wypełnienia składowiska odpadów do poziomu 2 m poni�ej poziomu terenu otoczenia 
i wypełnienia składowiska odpadów gruntem do poziomu terenu. 

W przypadku pozostałych rodzajów odpadów zawieraj�cych azbest wszystkie wymagania 
dotycz�ce monitoringu oraz lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamkni�cia składowiska odnosz�
si� do składowiska odpadów zawieraj�cych azbest. 

Ponadto rodzaje odpadów o kodach 17 06 01* i 17 06 05* mo�na składowa� w sposób 
nieselektywny, czyli ł�cznie w jednej kwaterze. 

Nowelizacja ustawy o odpadach, wprowadza mo�liwo�� przetwarzania odpadów 
zawieraj�cych azbest w urz�dzeniach przewo�nych. Dzi�ki temu nie b�dzie ju� konieczno�ci 
wo�enia odpadów z azbestem na specjalne wysypiska �mieci, gdzie s� one jedynie zakopywane. 
S� ju� specjalne urz�dzenia, które umo�liwiaj� w wysokiej temperaturze unieszkodliwianie 
włókien azbestu. Pozostało�ci mog� z kolei by� ponownie wykorzystane, np. przy budowie dróg.  

Nowelizacja z dnia 22 grudnia 2010 r. ustawy o odpadach (Dz. U. z 2010 r., Nr 28, poz. 145) 
okre�la, �e wytwórca odpadów, który prowadzi działalno�� polegaj�c� na �wiadczeniu usług 
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w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urz�dze� oraz 
sprz�tania, konserwacji i napraw, a tak�e przetwarzania odpadów zawieraj�cych azbest 
w urz�dzeniach przewo�nych, jest zobowi�zany do uzyskania decyzji 
zatwierdzaj�cej program gospodarki odpadami. Czas obowi�zywania zezwolenia, który w 
przypadku działa� polegaj�cych na przetwarzaniu odpadów zawieraj�cych azbest w 
urz�dzeniach przewo�nych, nie mo�e by� dłu�szy ni� 5 lat. 

2.3.4. Procedury dotycz�ce post�powania z wyrobami i odpadami zawieraj�cymi azbest 

W Polsce problematyka bezpiecznego post�powania z wyrobami i odpadami zawieraj�cymi 
azbest została uszeregowana w bloku tematycznym obejmuj�cym ł�cznie 6 procedur. S� to:

3

Grupa I. Procedury obowi�zuj�ce wła�cicieli i zarz�dzaj�cych obiektami, instalacjami 
i urz�dzeniami zawieraj�cymi azbest lub wyroby zawieraj�ce azbest. 

Procedura 1 – dotycz�ca obowi�zków w czasie u�ytkowania obiektów, instalacji i urz�dze�. 
Procedura 2 – dotycz�ca obowi�zków przy usuwaniu wyrobów zawieraj�cych azbest. 

Grupa II. Procedury obowi�zuj�ce wykonawców prac polegaj�cych na usuwaniu wyrobów 
zawieraj�cych azbest – wytwórców odpadów niebezpiecznych. 

Procedura 3 – dotycz�ca post�powania przy pracach przygotowawczych do usuni�cia 
wyrobów zawieraj�cych azbest. 

Procedura 4 – dotycz�ca prac polegaj�cych na usuwaniu wyrobów zawieraj�cych azbest – 
wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych, wraz z oczyszczaniem obiektu (terenu) instalacji. 

Grupa III. Procedura obowi�zuj�ca prowadz�cych działalno�� w zakresie transportu 
odpadów niebezpiecznych zawieraj�cych azbest. 

Procedura 5 – dotycz�ca przygotowania i transportu odpadów niebezpiecznych 
zawieraj�cych azbest. 

Grupa IV. Procedura obowi�zuj�ca zarz�dzaj�cego składowiskami odpadów 
niebezpiecznych zawieraj�cych azbest. 

Procedura 6 – dotycz�ca składowania odpadów na składowisku przeznaczonym do 
wył�cznego składowania odpadów zawieraj�cych azbest lub innym, spełniaj�cym odpowiednie 
warunki techniczne. 

Procedury post�powania z wyrobami i odpadami zawieraj�cymi azbest oraz przepisy prawne 
dotycz�ce azbestu reguluj� szerokie spektrum zagadnie�, a co z tym si� wi��e znajduj� si� w 
wielu aktach prawnych. Regulacje prawne dotycz�ce azbestu i wyrobów zawieraj�cych azbest 
zostały oparte na przepisach w Unii Europejskiej. 

W niniejszym opracowaniu omówiono akty prawne w rozdziale 1.3, reguluj�ce zasady 
post�powania z azbestem oraz z wyrobami go zawieraj�cymi na terytorium Polski. 

Procedura 1. Obowi�zki i post�powanie wła�cicieli oraz zarz�dców, przy u	ytkowaniu 
obiektów i terenów z wyrobami zawieraj�cymi azbest. 

Wła�ciciel lub zarz�dca budynku, budowli, instalacji lub urz�dzenia technicznego oraz 
terenu, gdzie znajduj� si� wyroby zawieraj�ce azbest, ma obowi�zek sporz�dzenia - w 2 
egzemplarzach „Oceny stanu i mo�liwo�ci bezpiecznego u�ytkowania wyrobów zawieraj�cych 
azbest ( Zał�cznik nr 1 ) . Wła�ciciele lub zarz�dcy, którzy spełnili ten obowi�zek wcze�niej 
sporz�dzaj� nast�pne „Oceny …” w terminach wynikaj�cych z warunków poprzedniej „Oceny…”, 
tzn.: 

- po 5 –ciu latach, je�eli wyroby zawieraj�ce azbest s� w dobrym stanie technicznym 
i nieuszkodzone, 

- po roku, je�eli przy poprzedniej „Ocenie …” ujawnione zostały drobne ( do 3 % powierzchni 
wyrobów ) uszkodzenia. 

Wyroby, które posiadały lub posiadaj� du�e widoczne uszkodzenia – powinny zosta�
niezwłocznie usuni�te. 

                                                          
3 �ródło: “Bezpieczne post�powanie z azbestem i materiałami zawieraj�cymi azbest” Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 
Wydział In�ynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Technologii Materiałów Budowlanych opracowano na podstawie przepisów 
prawnych według stanu na dzie� 30 czerwca 2007 r. („Informator o przepisach i procedurach dotycz�cych bezpiecznego 
post�powania z wyrobami zawieraj�cymi azbest” - wyd. MGPiPS Warszawa 2003 – z aktualnymi uzupełnieniami) 
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Jeden egzemplarz „Oceny…” wła�ciciel lub zarz�dca zobowi�zany jest zło�y� wła�ciwemu 
terenowo organowi architektoniczno-budowlanemu lub powiatowemu inspektorowi nadzoru 
budowlanego – w terminie 30 dni od dnia jej sporz�dzenia. Drugi egzemplarz zachowuje przy 
dokumentacji budynku, budowli, instalacji lub urz�dzenia przemysłowego oraz terenu – do czasu 
sporz�dzenia nast�pnej „Oceny…” 

Wła�ciciel lub zarz�dca obowi�zany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji ( spisu z natury) 
wyrobów zawieraj�cych azbest. Wyniki inwentaryzacji powinny słu�y� do sporz�dzenia informacji 
dla wójta, burmistrza lub prezydenta miasta – wła�ciwego dla miejsca znajdowania si� budynku, 
budowli, instalacji lub urz�dzenia oraz terenu z wyrobami zawieraj�cymi azbest. 

Wzory informacji według zał�czników: 
Zał�cznik nr 2 – Informacja o wyrobach zawieraj�cych azbest i miejscu ich wykorzystywania 
Zał�cznik nr 3 – Informacja o wyrobach zawieraj�cych azbest, których wykorzystywanie 

zostało zako�czone. 
Informacje przedkłada si� corocznie, celem wykazania ewentualnych zmian w ilo�ci 

posiadanych wyrobów zawieraj�cych azbest – co pozwoli na ocen� zagro�enia dla ludzi i 
�rodowiska w danym rejonie. Wła�ciciel lub zarz�dca budynku, budowli, instalacji lub urz�dzenia 
oraz terenu, gdzie wyst�puj� wyroby zawieraj�ce azbest, ma ponadto obowi�zki: 

- oznakowania pomieszcze�, gdzie znajduj� si� urz�dzenia lub instalacje z wyrobami 
zawieraj�cymi azbest – odpowiednim znakiem ostrzegawczym dla azbestu ( Zał�cznik nr 4 ), 

- opracowania i wywieszenia na widocznym miejscu instalacji bezpiecznego post�powania 
i u�ytkowania pomieszczenia z wyrobami zawieraj�cymi azbest, 

- zaznaczenia na planie sytuacyjnym terenu miejsc wyst�powania miejsc z wyrobami 
zawieraj�cymi azbest. 

Procedura 2. Obowi�zki i post�powanie wła�cicieli i zarz�dców, przy usuwaniu 
wyrobów zawieraj�cych azbest z obiektów lub terenów. 

Wła�ciciel lub zarz�dca budynku, budowli, instalacji lub urz�dzenia oraz terenu, gdzie 
znajduje si� azbest lub wyroby zawieraj�ce azbest, powinny dokona� identyfikacji rodzaju i ilo�ci 
azbestu w wyrobach, przez uprawnione do takich prac laboratorium. Identyfikacja azbestu 
powinna nast�pi� w okresie u�ytkowania wyrobów, jeszcze przed rozpocz�ciem wykonywania 
prac zabezpieczenia lub usuwania takich wyrobów, o ile informacja ta, nie jest podana w innych 
dokumentach budowy przedmiotowego obiektu. 

Identyfikacja azbestu jest obowi�zkiem wła�ciciela lub zarz�dcy, wynikaj�cym z tytułu 
własno�ci oraz odpowiedzialno�ci prawnej, dotycz�cej ochrony osób trzecich od szkód mog�cych 
wynika� z nieodpowiedniej eksploatacji przedmiotu stanowi�cego własno��. Wyniki identyfikacji 
azbestu powinny by� uwzgl�dniane przy : 

- sporz�dzaniu „Oceny…”, 
- sporz�dzaniu informacji dla wójta, burmistrza, prezydenta miasta, 
- zawieraniu umowy na wykonywanie prac zabezpieczenia lub usuwania wyrobów 

zawieraj�cych azbestów z wykonawc� tych prac – wytwarzaj�cym odpady niebezpieczne. 
Wła�ciciel lub zarz�dca mo�e zleci� innym – odpowiednio przygotowanym osobom lub 

podmiotom prawnym – przeprowadzenie czynno�ci wykonania identyfikacji azbestu w wyrobach. 
W ka�dym przypadku powinno to mie� miejsce przed rozpocz�ciem praz zabezpieczenia lub 
usuwania wyrobów zawieraj�cych azbest. 

Wła�ciciel lub zarz�dca budynku, budowli, instalacji lub urz�dzenia oraz terenu z wyrobami 
zawieraj�cymi azbest, ma obowi�zek zgłoszenia robót budowlanych na 30 dni przed 
rozpocz�ciem prac polegaj�cych na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawieraj�cych do 
wła�ciwego terenowo organu administracji architektoniczno-budowlnej. W zgłoszeniu okre�la si�
rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót oraz termin ich rozpocz�cia. Zatajenie informacji o 
wyst�powaniu azbestu w wyrobach, które b�d� przedmiotem prac remontowo-budowlanych 
skutkuje – na podstawi ustawy prawo ochrony �rodowiska – odpowiedzialno�ci� prawn�. Organ 
nadzoru budowlanego mo�e w drodze decyzji nało�y� obowi�zek uzyskania pozwolenia na 
wykonywanie zgłoszonych robót, gdy ich realizacja mo�e spowodowa� pogorszenie warunków 
zdrowotno-sanitarnych lub stanu �rodowiska. Po dopełnieniu obowi�zków formalno prawnych 
wła�ciciel lub zarz�dca obiektu dokonuje wyboru wykonawcy prac – wytwórcy odpadów 
niebezpiecznych. Zwiera umow� na wykonanie prac zabezpieczenia lub usuwania wyrobów 
zawieraj�cych azbest oraz oczyszczenia budynku, budowli, instalacji lub urz�dzenia oraz terenu z 
azbestu. W umowie powinny by� jasno sprecyzowane obowi�zki stron, równie� w zakresie 
zabezpieczenia przed emisj� azbestu w czasie wykonywania prac. 
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Niezale�nie od obowi�zków wykonawcy prac, wła�ciciel lub zarz�dca powinien 
poinformowa� mieszka�ców lub u�ytkowników budynku, budowli, instalacji lub urz�dzenia oraz 
terenu, o usuwaniu niebezpiecznych materiałów zawieraj�cych substancje stwarzaj�ce 
szczególne zagro�enie dla ludzi oraz sposobach zabezpieczenia przed t� szkodliwo�ci�. 

Na ko�cu wła�ciciel lub zarz�dca powinien uzyska� od wykonawcy prac, pisemne 
o�wiadczenie o prawidłowo�ci wykonania robót i oczyszczenia z azbestu, a nast�pnie 
przechowywa� je przez okres co najmniej 5 lat, wraz z inn� dokumentacj� budynku, budowli, 
instalacji lub urz�dzenia oraz terenu. 

Procedura 3. Post�powanie przy pracach przygotowawczych do usuwania wyrobów 
zawieraj�cych azbest. 
W rozumieniu art. 3 ust.3 pkt 22 ustawy o odpadach „wytwórc� odpadów powstaj�cych 

w wyniku �wiadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia 
zbiorników lub urz�dze� oraz sprz�tania, konserwacji i napraw jest podmiot, który �wiadczy 
usług�, chyba, �e umowa o �wiadczeniu usługi stanowi inaczej". A wi�c wykonawca prac 
polegaj�cych na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawieraj�cych azbest jest wytwórc�
odpadów z mocy ustawy. Z powy�szej definicji wynika, �e wytwórc� odpadów mo�e by� np. 
wła�ciciel, u�ytkownik wieczysty lub zarz�dzaj�cy, który we własnym zakresie wykonuje prace 
zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawieraj�cych azbest lub gdy w umowie z wykonawc�
zastrze�e, �e on b�dzie wytwórc� odpadów, a nie wykonawca usługi. W takim przypadku na nim 
te� spoczywa� b�d� wszystkie obowi�zki wynikaj�ce z przepisów i procedur post�powania z 
odpadami niebezpiecznymi zawieraj�cymi azbest. Wytwórc� odpadów obowi�zuje post�powanie 
okre�lone przepisami ustawy o odpadach. Podstawow� czynno�ci� dla przedsi�biorcy, który 
zamierza podj�� działalno�� w zakresie wytwarzania odpadów niebezpiecznych zawieraj�cych 
azbest, w ilo�ci powy�ej 100 kg rocznie, jest opracowanie programu gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi i zawieraj�cymi azbest oraz uzyskanie jego zatwierdzenia przez wła�ciwego, ze 
wzgl�du na miejsce wytwarzania odpadów niebezpiecznych, wojewod� lub starost�. 

Wojewoda zatwierdza programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla przedsi�wzi��
mog�cych znacz�co oddziaływa� na �rodowisko, wymagaj�cych raportu o oddziaływaniu na 
�rodowisko, a starosta dla pozostałych przedsi�wzi��. 

Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi doł�czony do wniosku o wydanie decyzji 
zatwierdzaj�cej program, powinien zawiera�: 

- wyszczególnienie rodzajów odpadów niebezpiecznych, przewidzianych do wytwarzania, 
a w przypadku, gdy okre�lenie rodzaju nie jest wystarczaj�ce do ustalenia zagro�e�, jakie mog�
powodowa� odpady niebezpieczne, wła�ciwy organ mo�e wezwa� wnioskodawc� do podania 
składu chemicznego i wła�ciwo�ci odpadów, 

- okre�lenie ilo�ci odpadów niebezpiecznych poszczególnych rodzajów przewidzianych do 
wytworzenia w ci�gu roku, 

- informacje wskazuj�ce na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów niebezpiecznych 
lub ograniczenia ilo�ci odpadów i ich negatywnego oddziaływania na �rodowisko, 

- szczegółowy opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzgl�dnieniem 
zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, 

- wskazanie miejsca, sposobu i rodzaju magazynowanych odpadów. 
Wytwórca odpadów ( wytwarzaj�cy rocznie do 0,1 Mg odpadów niebezpiecznych ) na 30 dni 

przed rozpocz�ciem działalno�ci powoduj�cej powstawanie odpadów, opracowuje i składa 
wła�ciwemu wojewodzie lub staro�cie informacj� w czterech egzemplarzach, o wytwarzanych 
odpadach oraz sposobach gospodarowania. Informacja powinna zawiera�: 

- wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, a w przypadku, gdy 
okre�lenie rodzaju nie jest wystarczaj�ce, do ustalenia zagro�e�, jakie te odpady mog�
powodowa�, wła�ciwy organ mo�e wezwa� wnioskodawc� do podania podstawowego składu 
chemicznego i wła�ciwo�ci odpadów, 

- okre�lenie ilo�ci odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w 
ci�gu roku, informacje wskazuj�ce na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub 
ograniczania ilo�ci odpadów i ich negatywnego oddziaływania na �rodowisko, 

- szczegółowy opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami z uwzgl�dnieniem 
zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 

- wskazanie miejsca, sposobu i rodzaju magazynowania odpadów. 
Do rozpocz�cia działalno�ci powoduj�cej powstawanie odpadów mo�na przyst�pi�, je�eli 

organ wła�ciwy do przyj�cia informacji, w terminie 30 dni od dnia zło�enia informacji nie wniesie 
sprzeciwu, w drodze decyzji. 
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Wytwórca odpadów mo�e zleci� wykonanie obowi�zku gospodarowania odpadami innemu 
posiadaczowi odpadów. Posiadacz odpadów mo�e je przekazywa� wył�cznie podmiotom, które 
uzyskały zezwolenie wła�ciwego organu na prowadzenie działalno�ci w zakresie gospodarki 
odpadami, chyba, �e działalno�� taka nie wymaga zezwolenia. 

Po dopełnieniu obowi�zków wynikaj�cych z ogólnych zasad post�powania wykonawca prac 
uprawniony jest do przyj�cia zlecenia i zawarcia umowy na wykonanie prac zabezpieczenia lub 
usuwania wyrobów zawieraj�cych azbest, wraz z oczyszczaniem miejsca prac z azbestu. Dla 
prawidłowego zawarcia umowy, koniecznym jest okre�lenie stanu �rodowiska przed 
przyst�pieniem do prac, w tym strefy przyszłych prac. Pozwoli to na okre�lenie stopnia nara�enia 
na azbest w miejscu pracy oraz prawidłowe przygotowanie planu prac. 

Plan pracy powinien by� sporz�dzony zgodnie ze stosownymi przepisami i zawiera� m.in.: 
- okre�lenie miejsca wykonywania prac oraz charakteru prac i przewidywanego czasu ich 

trwania, 
- okre�lenie rodzaju azbestu w wyrobach przeznaczonych do usuni�cia, 
- aktualn� „Ocen� stanu...", 
- przewidywan� ilo�� wytwarzanych odpadów do usuni�cia, 
- ustalenie odpowiednich sposobów usuwania wyrobów zawieraj�cych azbest, 
- okre�lenie rodzajów i metod pracy, z uwzgl�dnieniem technicznych �rodków, 
- okre�lenie sposobów eliminowania lub ograniczenia uwalniania si� pyłu azbestu do 

powietrza, 
- ustalenie niezb�dnego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza, 
- zapewnienie pracownikom niezb�dnej ochrony zdrowia i bezpiecze�stwa pracy, 
- charakterystyk� �rodków ochronnych u�ytych do ochrony pracowników i innych osób 

znajduj�cych si� w miejscu pracy. 
Pracodawca jest obowi�zany zapozna� pracowników lub ich przedstawicieli z planem prac, 

szczególnie w zakresie bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia. 
Wykonawca prac jest obowi�zany przeszkoli� wszystkie osoby pozostaj�ce w kontakcie 

z azbestem, pracowników bezpo�rednio zatrudnionych, kieruj�cych i nadzoruj�cych prace 
w zakresie zasad bezpiecze�stwa i higieny pracy przy post�powaniu z wyrobami zawieraj�cymi 
azbest i ich odpadami. Szkolenie powinno by� przeprowadzone zgodnie z przepisami 
rozporz�dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, oraz przez upowa�nion� instytucj� i 
potwierdzone odpowiednim �wiadectwem lub za�wiadczeniem. 

Pracodawca jest obowi�zany do zapewnienia pracownikom odpowiednich ubra� roboczych 
w takiej ilo�ci, aby zabezpieczy� pracowników przez cały czas trwania robót i oczyszczania terenu 
po tych robotach. 

Pracodawca b�d�cy wytwórc� odpadów niebezpiecznych, zawieraj�cych azbest obowi�zany 
jest do przygotowania, prowadzenia i przechowywania rejestru pracowników nara�onych na 
działanie azbestu. 

Wykonawca zobowi�zany jest do zgłoszenia rozpocz�cia prac usuwania wyrobów 
zawieraj�cych azbest do wła�ciwego organu nadzoru budowlanego oraz okr�gowego inspektora 
pracy. 

Wa�n� spraw� jest przygotowanie miejsca i sposobu tymczasowego magazynowania 
odpadów azbestowych na placu budowy, po demonta�u, a jeszcze przed transportem na 
składowisko. 

Miejsce takie powinno by� wydzielone i zabezpieczone przed dost�pem osób niepowołanych 
oraz oznakowane znakami ostrzegawczymi o tre�ci: „Uwaga! Zagro�enie azbestem!", „Osobom 
nieupowa�nionym wst�p wzbroniony". 

Na potrzeby ewidencji odpadów niebezpiecznych, wytwórca odpadów przygotowuje 
dokumenty, którymi s�: 

- Karta ewidencji odpadu ( Zał�cznik nr 5), 
- Karta przekazania odpadu ( Zał�cznik nr 6). 
Celem zapewnienia składowania odpadów niebezpiecznych powstałych po usuwaniu 

wyrobów zawieraj�cych azbest, wytwórca odpadów powinien przed przeprowadzeniem robót, 
zawrze� umow� z zarz�dzaj�cym składowiskiem, odpowiednim dla odpadów niebezpiecznych 
zawieraj�cych azbest (składowanie oddzielne lub przygotowana kwatera na innym składowisku). 

Procedura 4. Prace polegaj�ce na usuwaniu wyrobów zawieraj�cych azbest, 
wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych, wraz z oczyszczeniem obiektu, terenu, instalacji. 

Na pocz�tku nale�y wykona� odpowiednie zabezpieczenia obiektu, b�d�cego przedmiotem 
prac i miejsc ich wykonywania, a tak�e terenu wokół - przed emisj� pyłu azbestu, która mo�e 
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mie� miejsce w wyniku prowadzenia prac. Teren nale�y ogrodzi�, zachowuj�c bezpieczn�
odległo�ci od traktów komunikacyjnych dla pieszych, nie mniej ni� 2 m przy zastosowaniu osłon. 
Teren prac nale�y ogrodzi� poprzez oznakowanie ta�mami ostrzegawczymi w kolorze 
białoczerwonym i umieszczenie tablic ostrzegawczych z napisami „Uwaga! Zagro�enie 
azbestem!", „Osobom nieupowa�nionym wst�p wzbroniony" lub „Zagro�enie azbestem 
krokidolitem". 

Przy pracach elewacyjnych powinny by� stosowane odpowiednie kurtyny zasłaniaj�ce 
fasad� obiektu, a� do gruntu, a teren wokół obj�ty kurtyn� powinien by� wyło�ony grub� foli� dla 
łatwego oczyszczania po ka�dej zmianie roboczej. Ogólne zasady post�powania przy usuwaniu 
wyrobów zawieraj�cych azbest okre�laj� nast�puj�ce wymagania: 

- nawil�anie woda wyrobów zawieraj�cych azbest przed ich usuwaniem i utrzymywanie w 
stanie wilgotnym przez cały czas pracy, 

- demonta� całych wyrobów (płyt, rur, kształtek itp.) bez jakiegokolwiek uszkodzenia, tam 
gdzie jest to technicznie mo�liwe, 

- odspajanie wyrobów trwale zwi�zanych z podło�em przy stosowaniu wył�cznie narz�dzi 
r�cznych lub wolnoobrotowych narz�dzi mechanicznych, wyposa�onych w miejscowe instalacje 
odci�gaj�ce zapylone powietrze 

- prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza, w przypadku wyst�powania st��e� pyłu 
azbestu, przekraczaj�cych dopuszczalne warto�ci dla miejsca pracy, 

- po ka�dej zmianie roboczej, usuni�te odpady zawieraj�ce azbest powinny zosta� szczelnie 
opakowane i składowane na miejscu ich tymczasowego magazynowania, 

- codzienne, staranne oczyszczanie strefy prac i terenu wokół dróg wewn�trznych oraz 
maszyn i urz�dze�, z wykorzystaniem podci�nieniowego sprz�tu odkurzaj�cego, zaopatrzonego 
w filtry o du�ej skuteczno�ci odpylania (99,99%) lub na mokro. Niedopuszczalne jest r�czne 
zamiatanie na sucho, jak równie� czyszczenie pomieszcze� i narz�dzi pracy przy u�yciu 
spr��onego powietrza. 

Wszystkie zdemontowane wyroby zawieraj�ce azbest powinny by� szczelnie opakowane w 
folie z polietylenu, lub polipropylenu o grubo�ci nie mniejszej ni� 0,2 mm i zamykane w sposób 
uniemo�liwiaj�cy przypadkowe otwarcie (zgrzewem ci�głym lub ta�m� klej�c�). 

Niedopuszczalne jest stosowanie worków papierowych. Odpady powstałe z wyrobów o 
g�sto�ci obj�to�ciowej wi�kszej ni� 1000 kg/m3, a wi�c płyty i rury azbestowo-cementowe, lub ich 
cz��ci powinny by� szczelnie opakowane w folie. Pył azbestowy oraz odpady powstałe z 
wyrobów o g�sto�ci obj�to�ciowej mniejszej ni� 1000 kg/m3 powinny by� zestalone przy u�yciu 
cementu lub �ywic syntetycznych i po zwi�zaniu spoiwa szczelnie zapakowane w foli�. 
Pakowanie usuni�tych wyrobów zawieraj�cych azbest powinno odbywa� si� wył�cznie do 
opakowa� przeznaczonych do ostatecznego składowania i wyra�nie oznakowane, w sposób 
okre�lony dla azbestu. Etykiety i zamieszczone na nich napisy powinny by� trwałe, nieulegaj�ce 
zniszczeniu, pod wpływem warunków atmosferycznych i czynników mechanicznych. Dla 
usuni�tych odpadów niebezpiecznych zawieraj�cych azbest oraz ich transportu na składowisko 
odpadów niebezpiecznych, wypełnia si� : 

- Kart� ewidencji odpadu ( Zał�cznik nr 5), 
- Kart� przekazania odpadów (Zał�cznik nr 6). 
Na karcie przekazania nale�y wskaza� do kogo i gdzie odpady maj� by� przekazane. 
Po zako�czeniu prac polegaj�cych na usuwaniu wyrobów zawieraj�cych azbest – 

wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych - wykonawca prac ma obowi�zek dokonania 
prawidłowego oczyszczenia strefy prac i otoczenia z pozostało�ci azbestu. Oczyszczenie 
powinno nast�pi� przez zastosowanie urz�dze� filtracyjno-wentylacyjnych z wysoko-skutecznym 
filtrem (99,99 %) lub na mokro. Wykonawca prac ma obowi�zek przedstawienia wła�cicielowi lub 
zarz�dcy obiektu, b�d�cego przedmiotem prac, o�wiadczenia stwierdzaj�cego prawidłowo��
wykonania prac i oczyszczenia z azbestu. W przypadku, kiedy przedmiotem prac były wyroby o 
g�sto�ci obj�to�ciowej mniejszej ni� 1000 kg/m3 lub wyroby mocno uszkodzone i zniszczone lub 
prace obejmowały wyroby zawieraj�ce azbest krokidolit lub prowadzone były w pomieszczeniach 
zamkni�tych, wykonawca prac ma obowi�zek przedstawienia wyników badania powietrza, 
przeprowadzonego przez uprawnione do tego laboratorium lub instytucj�. 

Procedura 5. Przygotowanie i transport odpadów niebezpiecznych zawieraj�cych 
azbest. 

Posiadacz odpadów, który prowadzi działalno�� w zakresie transportu odpadów jest 
obowi�zany uzyska� zezwolenie na prowadzenie tej działalno�ci. Zezwolenie na prowadzenie 
działalno�ci w zakresie transportu odpadów wydaje starosta, wła�ciwy ze wzgl�du na miejsce 
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siedziby lub zamieszkania posiadacza odpadów - po zasi�gni�ciu opinii wła�ciwego wójta, 
burmistrza lub prezydenta miasta. 

Wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalno�ci w zakresie transportu odpadów powinien 
zawiera�: 

- wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania lub transportu, 
w przypadku, gdy okre�lenie rodzaju jest niewystarczaj�ce do ustalenia zagro�e�, jakie te 

odpady mog� powodowa� dla �rodowiska, wła�ciwy organ mo�e wezwa� wnioskodawc� do 
podania podstawowego składu chemicznego i wła�ciwo�ci odpadów, 

- oznaczenie obszaru prowadzenia działalno�ci, 
- wskazanie sposobu i �rodków transportu odpadów, 
- przedstawienie mo�liwo�ci technicznych i organizacyjnych pozwalaj�cych nale�ycie 

wykonywa� działalno�� w zakresie transportu odpadów, 
- przewidywany okres wykonywania działalno�ci w zakresie zbierania lub transportu 

odpadów. 
Zezwolenie na prowadzenie działalno�ci w zakresie transportu odpadów jest wydawane 

w drodze decyzji przez starost� na czas oznaczony nie dłu�szy ni� 10 lat. 
Transportem odpadów niebezpiecznych zawieraj�cych azbest mo�e zajmowa� si� wytwórca 

odpadów lub inny, uprawniony do tego podmiot prawny. W ka�dym przypadku konieczne jest 
uzyskanie od wła�ciwego starosty zezwolenia na transport odpadów niebezpiecznych 
zawieraj�cych azbest. 

Przekazanie partii odpadów zawieraj�cych azbest przez wytwórc� odpadów innemu 
posiadaczowi odpadów niebezpiecznych, np. w celu ich dalszego transportu odbywa si�
z zastosowaniem „Karty przekazania odpadu” – sporz�dzonej przez wytwórc� odpadów. 

Do obowi�zków transportuj�cego odpady na składowisko 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 dokształcaj�cego dla 

kierowców pojazdów przewo��cych towary niebezpieczne, 
- oznakowanie pojazdu odblaskowymi tablicami ostrzegawczymi, 
- utrzymanie czysto�ci skrzyni ładunkowej pojazdu, 
- sprawdzenie stanu opakowa� i ich oznakowanie liter� „a", 
- sprawdzenie umocowania sztuk przesyłki z odpadami w poje�dzie. 
Transport odpadów niebezpiecznych zawieraj�cych azbest, nale�y prowadzi� z 

zachowaniem przepisów dotycz�cych transportu towarów niebezpiecznych spełniaj�c okre�lone 
w tych przepisach kryteria klasyfikacyjne. 

Odpady zawieraj�ce azbest pochodz�ce z budowy, remontu i demonta�u obiektów 
budowlanych oraz odpady izolacyjne zawieraj�ce azbest, zgodnie z ADR zaliczone zostały do 
klasy 9 – ró�ne materiały i przedmioty niebezpieczne, z czego wynikaj� okre�lone wymagania 
przy transporcie. Posiadacz odpadów, dokonuj�cy ich transportu, obowi�zany jest do posiadania 
dokumentu przewozowego materiałów niebezpiecznych, który według ADR powinien zawiera�: 

- numer rozpoznawczy odpadu nadawanego do przewozu i jego pełn� nazw�, 
- klas�, do której nale�y odpad nadawany do przewozu, 
- liczb� sztuk przesyłki, 
- całkowit� ilo�� przewo�onych odpadów, 
- nazwy i adresy nadawcy oraz odbiorcy przewo�onych odpadów (składowiska). 
Do przewo�enia odpadów zawieraj�cych azbest mog� by� u�ywane samochody ci��arowe 

z nadwoziem skrzyniowym, bez przyczepy lub z jedn� przyczep�. Pojazdy przewo��ce odpady 
niebezpieczne powinny by� zaopatrzone w �wiadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu 
towarów niebezpiecznych. 
wiadectwo to wystawiane jest przez Dyrektora Transportowego 
Dozoru Technicznego na podstawie badania technicznego pojazdu dokonanego przez okr�gow�
stacj� kontroli pojazdów oraz sprawdzenia dokonanego przez Transportowy Dozór Techniczny. 

Kierowca wyznaczony do przewozu odpadów zawieraj�cych azbest, obowi�zany jest 
posiada� - poza prawem jazdy - za�wiadczenie ADR uko�czenia kursu dokształcaj�cego 
kierowców pojazdów przewo��cych towary niebezpieczne, wydane przez podmiot posiadaj�cy 
zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie takiej działalno�ci. 

Odpady niebezpieczne zawieraj�ce azbest transportowane s� na składowisko przeznaczone 
do wył�cznego składowania odpadów zawieraj�cych azbest. Tam nast�puje ich przekazanie 
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nast�pnemu posiadaczowi odpadów - zarz�dzaj�cemu składowiskiem i potwierdzenie tego faktu 
na „Karcie przekazania odpadu”. 

Procedura 6. Składowanie odpadów na składowiskach lub wydzielonych kwaterach 
przeznaczonych do wył�cznego składowania odpadów zawieraj�cych azbest. 

Do obowi�zków zarz�dzaj�cego składowiskiem odpadów niebezpiecznych zawieraj�cych 
azbest nale�y: 

- przeszkolenie pracowników w zakresie bezpiecznych metod post�powania z odpadami 
zawieraj�cymi azbest, 

- potwierdzenie w „Karcie przekazania odpadów” przyj�cia partii odpadów na składowisko, 
- sporz�dzenie zbiorczego zestawienia danych o rodzaju i ilo�ci odpadów przyj�tych na 

składowisko, 
- składowanie odpadów zgodnie z przepisami dotycz�cymi odpadów niebezpiecznych 

zawieraj�cych azbest oraz zatwierdzon� instrukcj� eksploatacji składowiska, 
- zapewni� deponowanie odpadów w sposób nie powoduj�cy uszkodzenia opakowa�

odpadów, 
- wykorzysta� racjonalnie pojemno�� eksploatacyjn� składowiska. 
Odpady zawieraj�ce azbest pochodz�ce z budowy, remontu i demonta�u obiektów 

budowlanych oraz infrastruktury drogowej oznaczone w katalogu odpadów kodami 17 06 01* i 17 
06 05* mog� by� unieszkodliwiane przez składowanie na składowiskach lub wydzielonych 
kwaterach na terenie innych składowisk, przeznaczonych do wył�cznego składowania tych 
odpadów. 

Składowiska lub kwatery buduje si� w specjalnie wykonanych zagł�bieniach terenu ze 
�cianami bocznymi zabezpieczonymi przed osypywaniem si�. 

Zarz�dzaj�cy składowiskiem powinien uzyska� pozwolenie na u�ytkowanie składowiska po 
zatwierdzeniu instrukcji eksploatacji oraz po przeprowadzeniu kontroli przez wojewódzkiego 
inspektora ochrony �rodowiska. Instrukcj� eksploatacji składowiska odpadów niebezpiecznych 
zatwierdza, w drodze decyzji wojewoda. 

Kierownik składowiska powinien posiada� �wiadectwo stwierdzaj�ce kwalifikacje w zakresie 
gospodarowania odpadami i m.in. obowi�zany jest do prowadzenia ewidencji ilo�ci odpadów 
przyjmowanych na składowisko. 

Zarz�dzaj�cy składowiskiem pobiera od posiadacza odpadów zawieraj�cych azbest, opłat�
za korzystanie ze �rodowiska, kodów odpadów 17 06 01* - materiały izolacyjne zawieraj�ce 
azbest i 17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawieraj�ce azbest, nie posiadaj� opłaty 
marszałkowskiej. 

Zarz�dzaj�cy składowiskiem posiadaj�cym wydzielone kwatery powinien zapewni�
selektywne składowanie odpadów zawieraj�cych azbest, w izolacji od innych odpadów, a miejsce 
składowania powinno by� oznakowane i zaznaczone na planie sytuacyjnym składowiska. Odpady 
powinny by� deponowane na składowiskach zlokalizowanych na terenach oddalonych od 
budynków mieszkalnych i izolowanych pasem zieleni. 

2.3.5. Badania st�	enia włókien azbestu w powietrzu na terenie województwa mazowieckiego 

W latach 2004-2010 na terenie Polski we wszystkich województwach wyznaczono 1634 
punkty, w których przeprowadzone zostało badanie na zawarto�� włókien azbestu w powietrzu 
atmosferycznym. Na terenie województwa mazowieckiego badania przeprowadzono w 121 
gminach, pobrano 746 prób, z czego 118 były poni�ej poziomu oznaczalno�ci, czyli wynosiło 
poni�ej 180 wł/m

3
 powietrza. Na terenie powiatu otwockiego nie zlokalizowano punktu 

pomiarowego. 

rednie st��enie włókien azbestowych na terenie kraju wynosi 492 wł/ m

3
, natomiast 

województwo mazowieckie charakteryzuje umiarkowanym st��eniem włókien, w granicach 400 – 
1000 wł/ m

3
. Umiarkowane st��enie włókien zostało zbadane w 51% punktów pomiarowych. 

Na terenie województwa mazowieckiego znajdowało si� siedem zakładów pracy obj�tych 
Ustaw� o zakazie stosowania wyrobów zawieraj�cych azbest: 

– Zakłady Wyrobów Azbestowo-Cementowych w Małkini, 
– Zakłady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych Boryszew S.A. w Sochaczewie, 
– Fabryka Okładzin Ciernych „Fomar Roulunds” S.A. w Markach, 
– Zakład Materiałow Hydroizolacyjnych „COBRPIB” w Pruszkowie, 
– Pruszkowskie Zakłady Materiałow Izolacyjnych w Pruszkowie, 
– Warszawskie Zakłady Papiernicze „Metsa Tissue” S.A. w Konstancinie Jeziornie , 
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– Fabryka Styropianu i Wyrobow Pokryciowych PP „Izolacja” w Wierzbicy. 

3. Stan aktualny w zakresie wyrobów zawieraj�cych azbest i gospodarki odpadami 
azbestowymi w Gminie Karczew 

3.1 Informacje o ilo�ci wyrobów zawieraj�cych azbest  
Obowi�zek inwentaryzacji wyrobów zawieraj�cych azbest oraz form� i terminy przekazywania 

odpowiednich informacji do urz�du marszałkowskiego reguluj� przepisy: 

• Rozporz�dzenie Ministra 
rodowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu 
przedkładania Marszałkowi województwa informacji o wyst�powaniu substancji 
stwarzaj�cych szczególne zagro�enie dla �rodowiska (Dz. U. z 2009 Nr 124, poz. 
1033) Rozporz�dzenie okre�la, �e wójt, burmistrz lub prezydent miasta przedkłada 
corocznie takie informacje marszałkowi do dnia 31 marca za poprzedni rok 
kalendarzowy. 

• 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 były lub s� wykorzystywane wyroby 
zawieraj�ce azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8 poz. 31). Rozporz�dzenie nakłada na 
wła�cicieli, zarz�dców lub u�ytkowników miejsc w których był lub jest wykorzystywany 
azbest lub wyroby zawieraj�ce azbest, obowi�zek przeprowadzenia inwentaryzacji. 
Wyniki inwentaryzacji wg wzoru zał�czonego do rozporz�dzenia nale�y przedkłada�:- 
osoby fizyczne nie b�d�ce przedsi�biorcami – wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi 
miasta, - przedsi�biorcy, wła�ciciele, zarz�dcy lub u�ytkownicy – marszałkowi. 
Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia ka�dego 
roku. 

• Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 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). Rozporz�dzenie nakłada na 
wła�cicieli lub u�ytkowników wyrobów zawieraj�cych azbest obowi�zek 
przeprowadzenia kontroli stanu tych wyrobów i przygotowania oceny stopnia pilno�ci 
dokonania wymiany lub naprawy. Rozporz�dzenie okre�la trzy stopnie pilno�ci: 

 - I – wymagana bezzwłoczna wymiana lub naprawa, 
- II – ponowna ocena po roku, 
- III – ponowna ocena w terminie do pi�ciu lat. 

Wojewódzki Program Usuwania Azbestu podaje, na podstawie udost�pnionych danych oraz 
szacunkowych oblicze�, �e na terenie Województwa Mazowieckiego znajduje si� ok. 1 573 025 Mg 
wyrobów zawieraj�cych azbest zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych, inwentarskich 
i u�yteczno�ci publicznej. Jednak�e maj�c na uwadze fakt, �e proces inwentaryzacji nadal trwa, 
nie mo�na z cał� pewno�ci� stwierdzi�, �e jest to ostateczna ilo�� wyrobów zawieraj�cych azbest 
znajduj�cych si� na terenie Województwa Mazowieckiego. 

Po dodaniu obiektów nale��cych do MON, MSWiA, kolei, obiektów nale��cych do 
przedsi�biorców, oraz rur azbestowo –cementowych ł�czna ilo�� zinwentaryzowanych wyrobów na 
terenie województwa mazowieckiego wynosi 1 695 164,0 Mg.

3.2 Rozmieszczenie na terenie Gminy Karczew wyrobów zawieraj�cych azbest  

Na terenie Gminy Karczew poddane inwentaryzacji zostały obiekty nale��ce do osób 
fizycznych i prawych oraz stanowi�ce własno�� Gminy. Według tabeli charakterystyka wyrobów 
zawieraj�cych azbest przedstawia si� nast�puj�co: 

• Sposób zastosowania azbestu to w wi�kszo�ci „pozostałe wyroby zawieraj�ce 
azbest” (np. porycia dachowe, elewacje budynków), 

• Struktura powierzchni wyrobu zawieraj�cego azbest to w przewa�aj�cej mierze 
niewielkie uszkodzenia, �cisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczaj�cej 
lub warstwa zabezpieczaj�ca bez uszkodze�, 
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• Mo�liwo�ci uszkodzenia wyrobu z azbestem albo nie wyst�puj� albo s� nara�one na 
uszkodzenia mechaniczne, rzadko kiedy na wstrz�sy i drgania lub czynniki 
atmosferyczne, 

• Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszcze� u�ytkowych - w obiektach 
gospodarczych bezpo�rednio w pomieszczeniu lub za zawieszonym, nieszczelnym 
sufitem lub innym pokryciem, natomiast w budynkach mieszkalnych - za 
zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczeln�
powierzchni� lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym, 

• Wykorzystanie obiektów zawieraj�cych azbest jest stałe lub cz�ste w przypadku 
budynków mieszkalnych rzadkie w przypadku budynków gospodarczych. 

Według zebranych danych na terenie Gminy znajduje si� 228 195 m
2
, czyli 2 510,1Mg wyrobów 

azbestowych. Poni�ej przedstawiono szczegółowy opis rozmieszczenia azbestu na terenie Gminy 
Karczew.  

Dla celów opracowania przyj�to, �e jeden m
2
 płyty azbestowo – cementowej zarówno falistej, jak 

i płaskiej wynosi 11 kg. Taki przelicznik jest wykorzystywany do przelicze� w całym opracowaniu. 

3.2.1. Bilans wyrobów azbestowych na terenie Gminy Karczew

Przewa�aj�ca ilo�� wyrobów azbestowych w Gminie Karczew to płyty faliste azbestowo – 
cementowe, pojedyncze przypadki zabudowa� zostały pokryte płytami karo zawieraj�cymi azbest.  

W poni�szej tabeli przedstawiono, w podziale miasto Karczew oraz sołectwa, ilo�� wyrobów 
zawieraj�cych azbest znajduj�cych si� na budynkach gospodarczych i mieszkalnych. Ilo�ci 
zinwentaryzowanych obiektów mog� wykazywa� ró�nice +/- do 20% całkowitej powierzchni. 
Spowodowane to jest ró�nym uło�eniem płyt azbestowych na dachu. 

Tabela 1 Ilo�� wyrobów azbestowych nale	�cych do osób fizycznych na terenie Gminy 
Karczew 

Miejscowo�� Powierzchnia [m2] Masa [Mg] 
Stopie� I

[m2] 
Stopie�  II

[m2] 
Stopie� III

[m2] 
Brzezinka 6880 75,7 70 0 6810 

Całowanie 29612 325,7 510 980 28122 

Glinki 25500 280,5 650 1060 23790 

Janów 6350 69,9 240 1460 4650 

Miasto Karczew 38360 422,0 565 1050 36745 

K�pa Nadbrzeska 3480 38,3 160 150 3170 

Kosumce 11922 131,1 180 360 11382 

Łukowiec 11301 124,3 0 0 11301 

Nadbrze� 18950 208,5 380 830 17740 

Ostrówek 5406 59,5 120 0 5286 

Ostrówiec 18597 204,6 400 1040 17157 

Otwock Mały 7410 81,5 180 350 6880 

Otwock Wielki 14800 162,8 280 820 1370 

Piotrowice 13310 146,4 350 410 12550 

Sobiekursk 6250 68,8 250 220 5780 

Wygoda 2790 30,7 0 300 2490 

Razem 220918 2430,1 4335 9030 195223 

Poni�ej na wykresie przedstawiono rozmieszczenie wyrobów zawieraj�cych azbest wraz 
z podziałem procentowym.  



Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawieraj�cych Azbest na terenie 
Gminy Karczew na lata 2012-2015 z perspektyw� do 2032r.

30

��
���

���

��

���

����
��

��

��

��

��

��

	�
�� ��


�������

��������

������
�����

������

������� !��"��

��"#$�

%#�����
�� !��&

'"(����

'"(�����

'(�����)��*

'(�����+����
,��(�����

-�!��#�"�

+*.� �

Wykres 1 Rozkład procentowy ilo�ci wyrobów zawieraj�cych azbest w poszczególnych 
sołectwach i mie�cie Karczew 

Tabela 2 Ilo�� wyrobów azbestowych na terenie Gminy Karczew w podziale na posiadaczy 

Podmiot Powierzchnia [m2] Masa [Mg] 
Stopie� I 

[m2] 
Stopie�  II

[m2] 
Stopie� III

[m2] 
Osoby fizyczne 220918 2430,1 4335 9030 195223 

Jednostki bud�etowe 1407 15 191 381 835 

Firmy prywatne 5 870 65 0 0 5 870 

RAZEM 228195 2510,1 4526 9411 201928 

Stan techniczny wyrobów azbestowych decyduje o stopniu pilno�ci jego usuni�cia, stopie� pilno�ci  
dzielimy na 3 grupy: 

• I Stopie� pilno�ci - wymiana lub naprawa wymagana bezzwłocznie 

• II Stopie� pilno�ci - ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku 

• III Stopie� pilno�ci - ponowna ocena w terminie do 5 lat  
Ilo�� wyrobów azbestowych zinwentaryzowanych na terenie Gminy pod wzgl�dem stopnia 

pilno�ci w podziale procentowym przedstawia poni�szy wykres 
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Wykres 2 Udział ilo�ci wyrobów azbestowych odpowiadaj�cych odpowiednim stopniom 
pilno�ci usuni�cia  

4. Instalacje do unieszkodliwiania azbestu 

Wyroby azbestowe mog� zosta� unieszkodliwione poprzez składowanie na składowiskach 
odpadów niebezpiecznych lub poprzez ich przetwarzanie. Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 
2001 r. o odpadach (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 185, poz. 1243).reguluje sposób ich 
przetwarzania, który mo�e zachodzi� w urz�dzeniach przewo�nych zapewniaj�cych takie 
przekształcenie włókien azbestu aby nie stwarzały one zagro�enia dla zdrowia lub �ycia ludzi oraz 
�rodowiska. Art. 38a, ust. 2 ustawy o odpadach wykazuje, �e je�eli odpady powstałe po procesie 
przetwarzania odpadów zawieraj�cych azbest w urz�dzeniach przewo�nych nadal zawieraj� włókna 
azbestu, podlegaj� unieszkodliwieniu przez składowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych. 

4.1 Istniej�ce składowiska odpadów azbestowych 

Aktualnie na terenie Województwa Mazowieckiego funkcjonuje 1 składowisko przyjmuj�ce 
odpady zawieraj�ce azbest. Instalacja ta zlokalizowana jest miejscowo�ci Rachocin, w gminie 
Sierpc (powiat sierpecki).  

Wła�cicielem przedmiotowego składowiska jest Urz�d Miasta Sierpc, natomiast 
Zarz�dzaj�cym – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Sierpcu (z siedzib� przy ul. Traugutta 33, 
09-200 Sierpc). 

Z informacji uzyskanych od Zarz�dzaj�cego wynika, �e na charakteryzowane składowisko 
przyjmowane s� obecnie odpady niebezpieczne zawieraj�ce azbest wył�cznie celem ich 
czasowego magazynowania. W przyszło�ci natomiast odpady te b�d� mogły by� prawdopodobnie 
tak�e unieszkodliwiane przez składowanie na przedmiotowej instalacji, bowiem opracowana 
została dokumentacja techniczna dotycz�ca rozbudowy i modernizacji składowiska w Rachocinie. 
W dokumencie tym planuje si� budow� sortowni o wydajno�ci 25 000 Mg/rok, 2 kwater do 
unieszkodliwiania odpadów inertnych oraz 2 kwater do unieszkodliwiania odpadów zawieraj�cych 
azbest. Aktualnie dokumentacja ta została przedło�ona wła�ciwym organom celem uzyskania 
pozwolenia na budow�. 

W latach 2005 – 2007 rozpocz�to tak�e proces inwestycyjny, maj�cy na celu budow� kwatery 
na odpady zawieraj�ce azbest przy składowisku w Starym Lubiejewie, gmina Ostrów Mazowiecka. 
Zarz�dzaj�cym składowiskiem jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 
w Ostrowi Mazowieckiej (z siedzib� przy ul. B. Prusa 66, 07 – 300 Ostrów Mazowiecka).

Według Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu 2009 – 2032 nast�puj�ce ilo�ci odpadów 
zawieraj�cych azbest zostan� unieszkodliwione w kolejnych latach: 
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• w latach 2009 – 2012 około 28% odpadów (4 mln ton), 

• w latach 2013 – 2022 około 35% odpadów (5,1 mln ton), 

• w latach 2023 – 2032 około 37% odpadów (5,4 mln ton). 

4.2 Inne 
W Polsce jedyn� firm�, która zajmuje si� unieszkodliwianiem azbestu inn� metod� ni�

składowanie jest ATON-H. Metoda MTT (Microvawe Thermal Treatment), polega na zniszczeniu 
niebezpiecznych włókien azbestowych poprzez ich nagrzewanie energia mikrofalowa. Cech�
charakterystyczn� opracowanej metody jest „bezkontaktowe” nagrzewanie mikrofalami odpadów 
niebezpiecznych do wymaganych temperatur i w kontrolowanej, optymalnej dla procesu 
atmosferze. Takich mo�liwo�ci nie stwarzaj� znane metody konwencjonalne.

4

Mo�liwo�� przetwarzania odpadów azbestowych w urz�dzeniach przewo�nych posiada swój 
zapis w art. 39a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.o odpadach (Dz. U. 2010 Nr 185, poz. 1243). 
Brakuje jednak odpowiedniego rozporz�dzenia, które regulowałoby stosowanie takiej metody. Na 
chwil� obecn� metoda MTT (Microvawe Thermal Treatment) nie została wykorzystana na terenie 
Polski (stan na koniec roku 2010 r.). 

4.3 Harmonogram i koszty realizacji zada�

Poni�sza tabela zawiera harmonogram realizacji zada� inwestycyjnych i pozainwestycyjnych 
zwi�zanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów azbestowych na terenie GminyKarczew.  

Planowane nakłady pracy zostały obliczone bior�c pod uwag� ilo�ci wyrobów azbestowych 
zaproponowanych do usuni�cia w poszczególnych przedsi�wzi�ciach, oraz �redni koszt usługi. 
Obliczony koszt dotyczy wszystkich lat realizacji przedsi�wzi�cia. 

Ustalaj�c harmonogram kierowano si� przede wszystkim ilo�ciami wyrobów azbestowych 
zaklasyfikowanych do poszczególnych stopni pilno�ci usuni�cia, stopie� I odzwierciedlaj�cy 
najgorszy stan techniczny wyrobów powinien by� usuni�ty w pierwszej kolejno�ci. Ilo�ci wyrobów 
zlokalizowane w poszczególnych miejscowo�ciach i przypadaj�ce na jednego mieszka�ca 
pomogły zhierarchizowa� miejsca, pod wzgl�dem konieczno�ci usuwania wyrobów azbestowych. 

Tabela 3 Harmonogram realizacji zada� zwi�zanych z usuwaniem azbestu 

Lp 

R
o

d
z.

 
p

rz
ed

s.
 

Przedsi�wzi�cie 
Jednostka 
realizuj�ca 

Planowane 
nakłady 
tys. zł 

Lata 
realizacji 


ródła 
finansowania 

1. P 

Przygotowanie 
i aktualizacja programów 

usuwania azbestu 
i wyrobów zawieraj�cych 
azbest, tak�e w ramach 

planów gospodarki 
odpadami 

Urz�d Miejski 

8 tys. zł 
brutto – 

jednorazowe 
opracowanie

Kolejne 
aktualizacje 

w 2015 i 
2019 r. 


rodki własne; 
dofinansowanie 

2. I 

Systematyczne 
usuwanie wyrobów 

zawieraj�cych azbest we 
wszystkich sołectwach 

Urz�d Miejski, 
wła�ciciele 

nieruchomo�ci 

4 107 510 – 
7 986 825 zł 

Do 2032 


rodki własne 
wła�cicieli,  
�rodki gminy, 
dotacje unijne, 

WFO
iGW, 
kredyty 

3. P 

Kontrolowanie ilo�ci 
usuwanych wyrobów 
azbestowych według 

harmonogramu 
usuwania azbestu 

Urz�d Miejski  - Do 2032 


rodki własne 
przeznaczone 

na nakład 
pracy 

4. P 
Informowanie i edukacja 
mieszka�ców w zakresie 

Urz�d Miejski, 
organizacje 

500 zł/ rok 
Zadanie 
ci�głe 


rodki własne, 
WFO
iGW 

                                                          
4
 www.aton.com.pl 
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obowi�zków zwi�zanych 
z usuwaniem wyrobów 
zawieraj�cych azbest, 

oraz szkodliwo�ci�
azbestu na zdrowie 

ludzkie 

ekologiczne 

5. P 

Gromadzenie informacji 
o ilo�ci, rodzaju 

i miejscach 
wyst�powania wyrobów 
zawieraj�cych azbest w 
formie bazy danych oraz 

przekazywanie jej do 
marszałka 

województwa 

Burmistrz 
Karczewa  

- 
Zadanie 
ci�głe 


rodki własne  
przeznaczone 

na nakład 
pracy 

6. P 

Wydawanie decyzji w 
sprawie usuwania 

odpadów z miejsc na ten 
cel nie przeznaczonych 

(sukcesywne 
likwidowanie „dzikich” 

wysypisk odpadów 
azbestowych). 

Burmistrz 
Karczewa 

- 
Zadanie 
ci�głe 


rodki własne, 
�rodki osoby 

zanieczyszcza- 
j�cej 

7. P 

Pomoc w poszukiwaniu 
�ródeł finansowania 

wła�cicielom i 
zarz�dcom na wymian�

pokry� dachowych 

Burmistrz 
Karczewa 

- 
Zadanie 
ci�głe 


rodki własne  
przeznaczone 

na nakład 
pracy 

8. P 

Coroczne sprawozdanie 
z realizacji Programu 
przy uwzgl�dnieniu 

podanych w Programie 
wska�ników 

monitorowania 

Burmistrz 
Karczewa 

- 
Raz do 

roku 


rodki własne 
przeznaczone 

na nakład 
pracy 

P- działania pozainwestycyjne  
I – działania inwestycyjne 

5. Koszty usuni�cia wyrobów zawieraj�cych azbest  

Dane dotycz�ce kosztów usuni�cia płyt azbestowych zostały uzyskane w trakcie 
przeprowadzonej ankiety telefonicznej w�ród 10 firm �wiadcz�cych usługi w zakresie usuwania 
azbestu maj�cych swoje siedziby, oraz wykonuj�cych usługi na terenie województwa 
mazowieckiego. 

W poni�szej tabeli przedstawiono koszty usuni�cia wyrobów azbestowych. Firmy w ankiecie 
podały, �e za całkowity koszt (obejmuj�cy demonta�, transport i utylizacj�) trzeba zapłaci� od 18 
do 35 zł netto za m

2
, natomiast w przypadku samego demonta�u od 6 do 18 zł netto za m

2
. Koszty 

transportu wynosz� ok. 4 zł/ km, nie udzielono informacji okre�laj�cych maksymaln� ilo��
kilometrów przewozu i maksymalnych ilo�ci jakie mo�na przetransportowa�. W opłacie za 
utylizacj� nie została uwzgl�dniona opłata �rodowiskowa, poniewa� dla kodów odpadów 17 06 01* 
- materiały izolacyjne zawieraj�ce azbest i 17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawieraj�ce azbest, 
nie wnosi si� jej. 
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Tabela 4 Szacunkowe koszty usuni�cia wyrobów azbestowych pochodz�cych od osób 
fizycznych w podziale na sołectwa na terenie Gminy Karczew 

Ilo�� wyrobów 
azbestowych 

zinwentaryzowana 
na terenie 
sołectwa 

koszty unieszkodliwienia 
1 m2 z demonta	em i 
transportem [zł netto] 

przy stawce 

koszty samego 
demonta	u 1m2 bez 

transportu i 
unieszkodliwienia 

[zł netto] przy stawce 

Sołectwo 

ł�cznie [m2] 18 zł 35 zł 6 zł 18 zł 

Brzezinka 6880 123 840,00 240 800,00 41 280,00 123 840,00 

Całowanie 29612 533 016,00 1 036 420,00 177 672,00 533 016,00 

Glinki 25500 459 000,00 892 500,00 153 000,00 459 000,00 

Janów 6350 114 300,00 222 250,00 38 100,00 114 300,00 

Miasto Karczew 38360 690 480,00 1 342 600,00 230 160,00 690 480,00 

K�pa Nadbrzeska 3480 62 640,00 121 800,00 20 880,00 62 640,00 

Kosumce 11922 214 596,00 417 270,00 71 532,00 214 596,00 

Łukowiec 11301 203 418,00 395 535,00 67 806,00 203 418,00 

Nadbrze� 18950 341 100,00 663 250,00 113 700,00 341 100,00 

Ostrówek 5406 97 308,00 189 210,00 32 436,00 97 308,00 

Ostrówiec 18597 334 746,00 650 895,00 111 582,00 334 746,00 

Otwock Mały 7410 133 380,00 259 350,00 44 460,00 133 380,00 

Otwock Wielki 14800 266 400,00 518 000,00 88 800,00 266 400,00 

Piotrowice 13310 239 580,00 465 850,00 79 860,00 239 580,00 

Sobiekursk 6250 112 500,00 218 750,00 37 500,00 112 500,00 

Wygoda 2790 50 220,00 97 650,00 16 740,00 50 220,00

Razem 220918 3 976 524,00 7 732 130,00 1 325 508,00 3 976 524,00

Tabela 5 Szacunkowy  koszty usuni�cia wyrobów azbestowych w podziale na wszystkich 
posiadaczy z terenu Gminy Karczew 

Ilo�� wyrobów 
azbestowych 

zinwentaryzowana 
na terenie 
sołectwa 

koszty unieszkodliwienia 
1 m2 z demonta	em i 
transportem [zł netto] 

przy stawce 

koszty samego 
demonta	u 1m2 bez 

transportu i 
unieszkodliwienia 

[zł netto] przy stawce 

Sołectwo 

ł�cznie [m2] 18 zł 35 zł 6 zł 18 zł 

Osoby fizyczne 220 918 3 976 524,00 7 732 130,00 1 325 508,00 3 976 524,00

Jednostki bud�etowe 1 407 25 326,00 49 245,00 8 442,00 25 326,00 

Firmy prywatne 5 870 105 660,00 205 450,00 35 220,00 105 660,00 

Razem 228 195 4 107 510,00 7 986 825,00 1 369 170,00 4 107 510,00

Na podstawie powy�szej tabeli mo�na zauwa�y�, �e całkowity koszt usuni�cia wyrobów 
azbestowych znajduje si� w przedziale 4 107 510 – 7 986 825 zł. W podan� cen� wliczony jest 
demonta�, pakowanie, transport i składowanie wyrobów.  

Firmy zajmuj�ce si� usuwaniem azbestu przyznały, �e z zakresu �wiadczonych usług 
najdro�szymi działaniami jest demonta� oraz pakowanie płyt, czyli ich zabezpieczenie przed 
transportem. Je�eli chodzi o koszt wył�cznie samego demonta�u wszystkich budynków na terenie 
Gminy Karczew mie�ci si� w granicach 1 369 170 – 4 107 510 zł. Cena za transport wyrobów 
azbestowych wynosi ok. 4 zł/km przy transporcie na odległo�� ok. 100 km. Ró�nice w cenach 
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wynikaj� z ró�nych rodzajów oraz jako�ci płyt azbestowych, stopnia skomplikowania konstrukcji 
dachu oraz odległo�ci od najbli�szego składowiska odpadów przyjmuj�cych wyroby azbestowe. 
Przykładowo koszt usuni�cia płyty płaskiej jest �rednio o 5 zł dro�szy ni� płyty falistej. 

Demonta�, transport i oddanie do składowania płyt azbestowych to jednak nie jedyne koszty, 
które musi ponie�� wła�ciciel chc�cy pozby� si� eternitu ze swojego dachu. Zakup nowego 
pokrycia dachowego jest kolejnym du�ym wydatkiem dla wła�cicieli budynków. Aby okre�li�
wielko�� wydatku na nowy dach przeprowadzono ankiet� telefoniczn� w której firmy budowlane 
podały ceny zało�enia nowego krycia dachowego. 

Tabela 6 Szacunkowy koszt usług zwi�zanych z zało	eniem nowego pokrycia dachowego 
(cena netto w zł podana za 1m2) 

Usługa �rednia cena usługi netto [zł/ m2] 
Krycie dachówk� zakładkow� + łacenie 27,86 

Krycie dachówk� ceramiczn� karpiówk� + łacenie 42,00 

Krycie blach� tłoczon� + łacenie 22,17 

Krycie blach� płask� na felc 36,80 

Krycie pap� 13,70 

Krycie blacho – dachówk� 19,00 

Krycie blach� trapezow� 14,67 

�ródło: Opracowanie własne ABRYS na podstawie ankiet

Na podstawie powy�szych danych mo�na obliczy� �redni koszt usługi monta�u porycia 
dachowego. Niezale�nie od rodzaju usługi, ani materiałów z których wykonany b�dzie dach �redni 
koszt wyniesie ok. 25,17 zł/m

2
. 

O ile cena usług dekarskich jest w wielu przedsi�biorstwach bardzo zbli�ona, tak w przypadku 
materiałów budowlanych ich cena jest bardzo ró�na, a wybór zale�y wył�cznie od mo�liwo�ci 
finansowych wła�cicieli budynków. Przykładowe ceny sprawdzone u kilku producentów materiałów 
budowlanych wynosz�: 

• dachówki ceramiczne – 23 – 73 zł/ m
2
 netto 

• blachodachówka – 18 – 50 zł/ m
2
 netto 

• blachy trapezowe – 13 – 40 zł/ m
2
 netto 

Szacunkowo na pokrycie jednego metra dachu trzeba wyda� 61,34 zł. Przy �redniej wielko�ci 
dachu jednorodzinnego wynosz�cej ok. 150 m

2
 wła�ciciel budynku musi zapłaci� za usług�

i materiały 9 201 zł. 

�redni koszt monta	u dachu – 25,17 zł/m2

�redni koszt materiałów budowlanych – 36,17 zł/m2

25,17+36,17=61,34 zł/m2

Przy wielko�ci dachu =150m2 całkowity koszt wynosi: 150x61,34=9 201 zł 

Niewielu wła�cicieli budynków pokrytych wyrobami azbestowymi decyduje si� na wymian�
dachu. Na pełn� usług� zwi�zan� z usuni�ciem, czyli demonta�, pakowanie, transport i oddanie do 
utylizacji wła�ciciel �redniej wielko�ci dachu wynosz�cego 150 m

2
 zapłaci od 2 700 do 5 250 zł, 

przyjmuj�c, �e cena takiej usługi waha si� pomi�dzy 18 – 35 zł/ m
2
. Do tej ceny doliczamy koszty 

monta�u nowego pokrycia dachowego, obliczone powy�ej i za remont otrzymujemy kwot� do 
zapłacenia wynosz�c� 11 901 - 14 451 zł. Dofinansowania unijne, b�d� krajowe pokrywaj� tylko 
w małej cz��ci cały zakres działa�, jaki trzeba wykona�, a ich pozyskanie jest bardzo trudne.  

6. Finansowanie usuwania wyrobów zawieraj�cych azbest 

Mieszka�cy Gminy Karczew maj� mo�liwo�� otrzymania dotacji celowej na usuni�cie pokry�
dachowych lub elewacji zawieraj�cych azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na 
podstawie Uchwały Nr XI/67/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 2 czerwca 2011r. W Uchwale 
okre�lono zasady, tryb udzielania oraz rozliczania dotacji celowej. Istniej� równie� inne instytucje do 
których mo�na si� zwróci� o dofinansowanie dotycz�ce usuwania wyrobów zawieraj�cych azbest. 
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Poni�ej zostały przedstawione programy dofinansowania i refinansowania na terenie województwa 
mazowieckiego. 

Narodowy Fundusz Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej
W celu zapewnienia �rodków finansowych na prowadzenie prac zwi�zanych z usuwaniem 

i zabezpieczeniem odpadów zawieraj�cych azbest, NFO
iGW realizuje program priorytetowy: 
„Gospodarowanie odpadami innymi ni� komunalne” Cz��� III - Usuwanie wyrobów zawieraj�cych 
azbest. 

Cel programu 
Wzrost ilo�ci unieszkodliwionych oraz zabezpieczonych odpadów zawieraj�cych azbest. 
Wska�niki osi�gni�cia celu 
Masa unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów niebezpiecznych zawieraj�cych 

azbest 40 000 ton. 

Bud	et 
Proponowany bud�et Cz��ci III programu w ramach udost�pnienia �rodków NFOSiGW na lata 

2010 – 2012 wynosi 40,0 mln zł na dotacje nieinwestycyjne, zgodnie z poni�sz� tabel�. 

Tabela 7 Gospodarowanie odpadami innymi ni	 komunalne Cz��� III – Usuwanie wyrobów 
zawieraj�cych azbest 

Nazwa programu priorytetowego: 
„Gospodarowanie odpadami innymi ni	 komunalne” 
Cz��� III - Usuwanie wyrobów zawieraj�cych azbest 

Bud	et programu priorytetowego 
(dane w tys. zł) 

2010 2011 2012 Razem 

Udost�pnienie �rodków WFO
iGW z przeznaczeniem na udzielenie dotacji nieinwestycyjnych 

I. 
Planowane zobowi�zania 
(Kwota planowanych do zawarcia w 
danym roku umów) 

40 000,00 
- - 

40 000,00 

Planowane wypłaty zobowi�za� z 
poz. I w 2010 r. 

6 000,00 
- - 

6 000,00 

Planowane wypłaty zobowi�za� z 
poz. I w 2011 r. 

16 000,00 
- - 

16 000,00 
II. 

Planowane wypłaty zobowi�za� z 
poz. I w 2012 r. 

18 000,00 
- - 

18 000,00 

 Razem planowane wypłaty 40 000,00 - - 40 000,00 

Okres wdra	ania 
Wdra�anie programu: do 31.12.2012 r. 
Terminy składania wniosków 
Terminy składania wniosków dla wnioskodawców okre�laj� indywidualnie WFO
iGW 

i umieszczaj� na swojej stronie internetowej. 

Beneficjenci 
Beneficjentem ko�cowym programu s� jednostki samorz�du terytorialnego za po�rednictwem 

wojewódzkich funduszy ochrony �rodowiska i gospodarki wodnej. 
Rodzaje przedsi�wzi��
Przedsi�wzi�cia w zakresie demonta�u, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia lub 

zabezpieczenia odpadów zawieraj�cych azbest, zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu 
i wyrobów zawieraj�cych azbest. 

Szczegółowe kryteria wyboru przedsi�wzi��
Przy wyborze przedsi�wzi�� stosuje si� kryteria obowi�zuj�ce w danym WFOSiGW 

z uwzgl�dnieniem niniejszego programu. 
WFO
iGW udzielaj�c dotacji z udziałem �rodków udost�pnionych przez NFO
iGW uwzgl�dnia 

efektywno�� kosztow� oraz stopie� pilno�ci usuni�cia i unieszkodliwienia lub zabezpieczenia 
odpadów zawieraj�cych azbest. 

Koszty kwalifikowane 
Kosztami kwalifikowanymi s� koszty niezb�dne do osi�gni�cia efektu ekologicznego i obejmuj�

wył�cznie koszty demonta�u, zbierania, transportu i unieszkodliwiana lub zabezpieczenia odpadów 
zawieraj�cych azbest. 
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Procedura wyboru przedsi�wzi��
Procedura naboru wniosków do WFO
iGW oraz wyboru przedsi�wzi�� do dofinansowania 

odbywa si� zgodnie z wewn�trznymi regulacjami poszczególnych WFO
iGW. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Zadania polegaj�ce na usuwaniu i unieszkodliwianiu azbestu mog� by� dofinansowane w 
formie dotacji oraz w formie po�yczki w wysoko�ci do 100% kosztów kwalifikowanych.  

Koszty kwalifikowane stanowi�:  
a. koszt demonta�u płyt azbestowych;  
b. koszt przewiezienia azbestu z miejsca demonta�u do miejsca unieszkodliwienia;  
c. koszt unieszkodliwienia azbestu;  
d. koszt zbiórki azbestu.  

rodki Funduszu nie mog� by� przeznaczone na wykonanie nowych pokry� dachowych.  
Dofinansowaniem mog� by� obj�te obiekty, dla których wła�ciciel, zarz�dca lub u�ytkownik 

sporz�dził i zło�ył marszałkowi lub odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta 
„Informacj� o wyrobach zawieraj�cych azbest i miejscu ich wykorzystania” - zgodnie z 
Rozporz�dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie wymaga� w zakresie 
wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub 
urz�dze�, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 8, poz. 31 z 2011 r.). 

Wnioskodawca ubiegaj�cy si� o dofinansowanie (dysponuj�cy obiektem na cele budowlane) 
zobowi�zany jest uzyska� od wła�ciwych organów administracji architektoniczno-budowlanej 
prawomocne decyzje administracyjne zwi�zane z zakresem wykonywanych prac.  

Prace zwi�zane z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu musz� by� wykonywane przez 
firm� posiadaj�c� stosowne zezwolenia na wytwarzanie, transport i unieszkodliwianie odpadów 
zawieraj�cych azbest.  

BO� Bank
Istnieje mo�liwo�� uzyskania kredytu ze �rodków BO
 S.A. z dopłatami WFO
iGW, którego 

stopy procentowe s� o wiele bardziej korzystne ni� zwykłego kredytu. 

Przedmiot kredytowania:
eliminacja odpadów azbestowych z obiektów budowlanych i tymczasowych obiektów budowlanych, 
obejmuj�ca demonta�, transport i unieszkodliwianie wyrobów budowlanych zawieraj�cych azbest 
z powierzchni dachowych i elewacyjnych.  

Procedura:
Kredyty przeznaczone dla osób fizycznych (w tym prowadz�cych działalno�� gospodarcz�), osób 
prowadz�cych gospodarstwa rolne, przedsi�biorców, jednostek samorz�du terytorialnego oraz 
innych podmiotów, które mog� zaci�ga� zobowi�zania we własnym imieniu. 
Wniosek o przyznanie kredytu składany jest w Banku.  
W przypadku kredytu przeznaczonego na realizacj� zada� współfinansowanych ze �rodków Unii 
Europejskiej lub z innych funduszy zagranicznych oraz kredytu, którego zaci�gni�cie uwarunkowane 
jest wyłonieniem banku w trybie ustawy Prawo zamówie� publicznych wniosek o przyznanie 
promesy/ kredytu składany jest w Funduszu. 

Warunki kredytowania
kwota kredytu: do 80% kosztów zadania 
dotacja:  

• na cz��ciow� dopłat� do bie��cych odsetek od kredytu otrzymanego przez 
Kredytobiorc� w banku, 

• na cz��ciow� spłat� kapitału kredytu bankowego – wył�cznie dla osób fizycznych 
nieprowadz�cych działalno�ci gospodarczej i dla jednostek samorz�du terytorialnego:  

o do 30 % kwoty kredytu - dla zada� z dziedziny ochrony powierzchni ziemi 
i odnawialnych �ródeł energii, 

o do 20 % kwoty kredytu - dla zada� z dziedziny ochrony atmosfery, 
o do 25 % kwoty kredytu - dla zada� z dziedziny ochrony wód i gospodarki 

wodnej, 
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o do 15 % kwoty kredytu - dla zada� z dziedzin nie wymienionych powy�ej. 
oprocentowanie dla kredytów, których zaci�gni�cie nie jest uwarunkowane wyłonieniem 

banku w trybie ustawy Prawo zamówie� publicznych:  

• w przypadku kredytu z dopłatami do oprocentowania:  
o WIBOR 3M pomniejszony o 1,5 p.p. - dla zada� z dziedziny ochrony wód 

i gospodarki wodnej, 
o WIBOR 3M pomniejszony o 0,5 p.p. - dla zada� z dziedziny ochrony 

atmosfery, 
o WIBOR 3M pomniejszony o 1,5 p.p. - dla zada� z dziedziny ochrony 

powierzchni ziemi i odnawialnych �ródeł energii, 
o WIBOR 3M powi�kszony o 1 p.p. - dla zada� z dziedzin nie wymienionych 

powy�ej, lecz nie mniej ni� 3,5% w skali roku  

• w przypadku kredytów z dotacj� na cz��ciow� spłat� kapitału – WIBOR 3M + 2,5 p.p. 
okres kredytowania: do 10 lat 
okres karencji w spłacie kapitału: do 12 miesi�cy od daty wypłaty pierwszej transzy kredytu 
prowizje: do 1,5% kwoty kredytu. 
Umowa zawarta na czas nieokre�lony.

Rodzaje wsparcia: 
• Dopłaty do odsetek nie wy�sze ni� 3% (ł�czne oprocentowanie nie mo�e by� ni�sze 

ni� 3,5%) 

• Cz��ciowa spłata kapitału w wysoko�ci do 30% wykorzystanego kredytu – wył�cznie 
osoby fizyczne nie prowadz�ce działalno�ci gospodarczej 

Bank BG� S.A.
Bank udziela kredyty preferencyjne dla rolników, gdzie usuwanie azbestu mo�e by� cz��ci�

wi�kszej cało�ci przedsi�wzi�cia zwi�zanego z modernizacj� budynków. Z kredytu preferncyjnego 
mo�na sfinansowa� koszty rozbiórki i unieszkodliwienia materiałów azbestowych pochodz�cych 
z rozbiórki budynków, je�li rozbiórka jest niezb�dna w celu realizacji inwestycji. Wła�ciciel 
nieruchomo�ci mo�e stara� si� o kredyt preferencyjny z dopłatami ARiMR do oprocentowania.. Bank 
BG� oferuje kredyty preferencyjne w ramach linii kredytowych „IP” lub „Młody Rolnik”. 

Beneficjenci: 
Kredyt dla osób fizycznych, osób prawnych oraz osób nie posiadaj�cych osobowo�ci prawnej, 

które rozpoczynaj� działalno�� lub prowadz� działalno�� w rolnictwie i przetwórstwie produktów 
rolnych. 

Warunki kredytowania: 
Przy ubieganiu si� o kredyt preferencyjny nale�y:

1. Przedstawi� plan inwestycji, w przypadku gospodarstw rolnych i działów specjalnych zgodny 
ze wzorem ARiMR, zawieraj�cy m.in.  

o cel, struktur� finansowania, planowany okres realizacji inwestycji 
o kierunek produkcji w okresie kredytowania 
o okres kredytowania i karencji w spłacie kredytu 
o informacj� o posiadaniu lub o �ródle pozyskania odpowiednich kwot produkcyjnych 
o informacj� o rynkach zbytu 

2. Zło�y� w Banku BG� wniosek o kredyt wraz z planem inwestycji oraz stosownymi 
o�wiadczeniami (wzory ARiMR), dotycz�cymi:  

o kwot zaci�gni�tych i „zaci�ganych” kredytów 
o nabywanych �rodków trwałych 
o pokrewie�stwa pomi�dzy sprzedawc� i kupuj�cym 

3. Przedstawi� inne wymagane przez Bank dokumenty. 

Inwestycja mo�e by� realizowana przy udziale tylko jednej linii kredytowej. 
Finansowanie 
Kwota kredytu nie mo�e przekracza�: 

• 80% warto�ci nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne (lub 95% - na 
osadnictwo rolnicze, 90% - na gospodarstwa rodzinne), nie wi�cej jednak ni� 4 mln zł 
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• 70% warto�ci nakładów inwestycyjnych w działach specjalnych produkcji rolnej, nie 
wi�cej ni� 8 mln zł 

• 70% warto�ci nakładów inwestycyjnych w przetwórstwie produktów rolnych nie wi�cej 
ni� 16 mln zł 

Okres spłaty kredytu: 
W zale�no�ci od linii kredytowej, maksymalny okres spłaty kredytu wynosi od 4 do 20 lat. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Projekty polegaj�ce na usuwaniu i unieszkodliwianiu azbestu mog� uzyska� wsparcie 

w ramach działania  4.2 „Ochrona powierzchni ziemi”
Informacja o konkursach w ramach działania 4.2 jest umieszczana w Harmonogramie naboru 

wniosków, dost�pnego na stronie Mazowieckiej Jednostki Wdra�ania Programów Unijnych.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Program nie obejmuje instrumentów finansowych przeznaczonych do bezpo�redniego 

wsparcia usuwania i unieszkodliwiania azbestu. Niemniej jednak działania takie mog� by�
wykonywane fakultatywnie w ramach operacji zakładaj�cych przebudow�, rozbudow�, remont itp. 
budowli i budynków zgodnie z warunkami Programu.  

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Agencja jest organem wdra�aj�cym Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

Program nie obejmuje instrumentów finansowych przeznaczonych do bezpo�redniego wsparcia 
usuwania i unieszkodliwiania azbestu. Niemniej jednak działania takie mog� by� wykonywane 
fakultatywnie w ramach operacji zakładaj�cych przebudow�, rozbudow�, remont itp. budowli 
i budynków (np. w ramach działa�: 1.5 Modernizacja gospodarstw rolnych, 1.6 Zwi�kszenie warto�ci 
dodanej podstawowej produkcji rolnej i le�nej, 3.4 Odnowa i rozwój wsi) zgodnie z warunkami 
Programu.  

Działanie 1.5. Modernizacja gospodarstw rolnych  
Cele działania:  
Wsparcie modernizacji gospodarstw w celu zwi�kszenia ich efektywno�ci poprzez 

zharmonizowanie warunków produkcji rolnej z wymogami dotycz�cymi ochrony �rodowiska 
naturalnego. 

Rodzaj inwestycji: 
W ramach działania wspierane s� inwestycje słu��ce modernizacji produkcji rolnej w tym m.in. 

budow� lub remont poł�czony z modernizacj� budynków lub budowli. 
Rodzaj wsparcia: 
Pomoc ma form� refundacji cz��ci kosztów kwalifikowanych. Maksymalna wysoko�� pomocy 

udzielonej jednemu beneficjentowi nie mo�e przekroczy� 300 000 zł. 

Działanie 1.6 Zwi�kszenie warto�ci dodanej podstawowej produkcji rolnej i le�nej 
Cel działania: 
Poprawa konkurencyjno�ci przedsi�biorstw w sektorze przetwórstwa i wprowadzania do obrotu 

produktów rolnych uwarunkowana popraw� warunków produkcji w odniesieniu do obowi�zuj�cych 
lub nowo wprowadzonych standardów. 

Zakres działania:
Pomoc dotyczy inwestycji, których celem jest poprawa ogólnych wyników przedsi�biorstw, 

warunków ochrony �rodowiska. 
Rodzaj wsparcia: 
Pomoc ma form� refundacji cz��ci kosztów kwalifikowalnych projektu. Maksymalna wysoko��

pomocy dla jednego beneficjenta wynosi 20 000 000 zł. Wielko�� pomocy przyznanej na realizacj�
jednego projektu nie mo�e by� ni�sza ni� 100 000 zł. 

Działanie 3.4 Odnowa i rozwój wsi 
Cel działania: 
Działanie b�dzie pływa� na popraw� jako�ci �ycia na obszarach wiejskich. 
Zakres działania 
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Pomocy finansowej udziela si� podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie budowy, przebudowy, 
remontu lub wyposa�enia obiektów pełni�cych funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne 
i sportowe. 

Forma i wysoko�� pomocy: 
Pomoc finansowa ma form� refundacji cz��ci kosztów kwalifikowalnych projektu. Wysoko��

pomocy dla jednej miejscowo�ci nie mo�e by� wy�sza ni� 500 000 zł i ni�sza ni� 25 000 zł.  

7. Zarz�dzanie „Programem” i kontrola jego realizacji  

Zarz�dzanie Programem 
Działania zwi�zane z realizacja Programu na obszarze gminy s� zgodne z działaniami 

zaproponowanymi dla województwa mazowieckiego i b�d� polegały na: 

• współpracy w zakresie wymiany informacji o odpadach, w tym na informowaniu 
o bie��cych post�pach w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów 
azbestowych, 

• współpracy w zakresie prowadzenie akcji edukacyjnych, 

• informowaniu o technicznych, finansowych i prawnych mo�liwo�ciach usuwania 
wyrobów zawieraj�cych azbest. 

Zadania samorz�du gminnego: 
1) gromadzenie przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta informacji o ilo�ci, rodzaju 

i miejscach wyst�powania wyrobów zawieraj�cych azbest oraz przekazywanie jej do 
marszałka województwa z wykorzystaniem dost�pnego narz�dzia informatycznego 
www.bazaazbestowa.pl; 

2) przygotowywanie i aktualizacja programów usuwania azbestu i wyrobów 
zawieraj�cych azbest, tak�e w ramach planów gospodarki odpadami; 

3) organizowanie szkole� lokalnych w zakresie usuwania wyrobów zawieraj�cych 
azbest z terenu nieruchomo�ci bez korzystania z usług wyspecjalizowanych firm;

4) organizowanie usuwania wyrobów zawieraj�cych azbest przy wykorzystaniu 
pozyskanych na ten cel �rodków krajowych lub unijnych z uwzgl�dnieniem zasad 
zawartych w Programie; 

5) inspirowanie wła�ciwej postawy obywateli w zakresie obowi�zków zwi�zanych 
z usuwaniem wyrobów zawieraj�cych azbest; 

6) współpraca z marszałkiem województwa w zakresie inwentaryzacji wyrobów 
zawieraj�cych azbest oraz opracowywania programów usuwania wyrobów 
zawieraj�cych 

7) azbest, w szczególno�ci w zakresie lokalizacji składowisk odpadów zawieraj�cych 
azbest oraz urz�dze� przewo�nych do przetwarzania odpadów zawieraj�cych 
azbest; 

8) współpraca z mediami w celu propagowania odpowiednich inicjatyw społecznych 
oraz rozpowszechniania informacji dotycz�cych zagro�e� powodowanych przez 
azbest; 

9) współpraca z organizacjami społecznymi wspieraj�cymi realizacj� Programu; 
10) współpraca z organami kontrolnymi (inspekcja sanitarna, inspekcja pracy, 

inspekcja nadzoru budowlanego, inspekcja ochrony �rodowiska). 



Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawieraj�cych Azbest na terenie 
Gminy Karczew na lata 2012-2015 z perspektyw� do 2032r.

41

Rysunek 2 Schemat ilustruj�cy współprac� organów administracji rz�dowej, samorz�du 
terytorialnego, jednostek inspekcyjnych i organizacji samorz�dowych 

Kontrola realizacji Programu 
Monitoring realizacji zada� Programu obejmuje gromadzenie, przetwarzanie 

i rozpowszechnianie informacji o usuwaniu azbestu i wyrobów zawieraj�cych azbest, w szczególno�ci 
dotycz�cych: 

• ilo�ci usuni�tych wyrobów zawieraj�cych azbest oraz wytworzonych odpadów 
niebezpiecznych zawieraj�cych azbest; 

• ilo�ci składowanych odpadów zawieraj�cych azbest; 

• lokalizacji istniej�cych i planowanych składowisk odpadów zawieraj�cych azbest i ich 
pojemno�ci oraz stopnia wykorzystania; 

• ilo�ci i wyników przeprowadzonych inwentaryzacji oraz oceny stanu technicznego wyrobów 
zawieraj�cych azbest i ich lokalizacji na terenie gmin, powiatów i województw; 

• przedsi�biorstw posiadaj�cych uprawnienia do bezpiecznego usuwania azbestu; 

• liczby osób pracuj�cych w kontakcie z azbestem; 

• liczby pracowników przeszkolonych do pracy w kontakcie z azbestem; 

• podejmowanych przez jednostki samorz�du terytorialnego inicjatyw w zakresie usuwania 
wyrobów zawieraj�cych azbest; 

• usytuowania miejsc o wysokim st��eniu włókien azbestu w powietrzu; 
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• ewidencjonowania zmian legislacyjnych dotycz�cych problematyki azbestowej; 

• wdra�ania technologii unicestwiania włókien azbestu w odpadach azbestowych. 

Ocena realizacji „Programu” mo�e by� wykonywana przy uwzgl�dnieniu podanych 
w wska�ników monitoringu. Lista wska�ników nie jest ostateczna i mo�e ulec rozszerzeniu. 

Tabela 8 Wska�niki monitorowania „Programu...” z terenu Gminy Karczew 
L.p. Wska�nik Jednostka Rok bazowy 

A. Wska�niki realizacji efektywno�ci realizacji 
„Programu ...” i zmiany oddziaływania na 

�rodowisko 
 2011 

1. 
Ilo�� usuni�tych wyrobów azbestowych w danym roku 

kalendarzowym 
Mg/rok, 56,7 

2. 
Ilo�� unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych 
zawieraj�cych azbest w danym roku kalendarzowym 

Mg/rok, 56,7 

3. 
Stopie� usuni�cia wyrobów azbestowych w stosunku do 

ilo�ci wyrobów azbestowych zinwentaryzowanych w 
danym roku kalendarzowym 

% 2,2 

4. 
Nakłady poniesione na usuni�cie odpadów 

zawieraj�cych azbest 
zł/rok 48.054 

5. 
Stopie� wykorzystania �rodków finansowych 

zaplanowanych na realizacj� „Programu” w danym 
okresie finansowania 

% 92,5 

 B. Wska�niki �wiadomo�ci społecznej   

1. 
Ilo�� wniosków zgłaszanych przez mieszka�ców 

dotycz�cych usuni�cia azbestu i wyrobów 
zawieraj�cych azbest 

szt/rok 28 

2. 
Ilo��, skuteczno�� kampanii edukacyjno – 

informacyjnych 
szt/opis b.d. 

3. 
Szkolenie kadry administracyjnej gminnych jednostek 
samorz�dowych w zakresie problematyki azbestowej 

szt/opis b.d. 

Monitoring realizacji zada� Programu obejmuje tak�e wska�niki �rodowiskowe wynikaj�ce 
z przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na �rodowisko. Zalicza si� do nich: 

1) ogólna powierzchnia zaj�ta przez składowiska i kwatery przeznaczone do składowania 
odpadów zawieraj�cych azbest [ha]; 

2) stan zanieczyszczenia powietrza włóknami azbestu zagro�onych rejonów i okolic obiektów 
[włókna/m

3
]. 

8. Monitoring zanieczyszczenia powietrza azbestem na terenach szczególnie zagro	onych  

W Polsce ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawieraj�cych 
azbest rozwi�zała problemy zwi�zane z produkcj� wyrobów zawieraj�cych azbest, 
wprowadzaniem na terytorium Rzeczypospolitej Polski azbestu i wyrobów zawieraj�cych azbest 
oraz ich obrotem. Ustawa zapobiegła dalszemu stosowaniu i wytwarzaniu wyrobów zawieraj�cych 
azbest, pozostały problemy obecno�ci w �rodowisku ogromnych ilo�ci wyrobów azbestowo-
cementowych, które ulegaj�c degradacji stanowi� �ródło ci�głej emisji włókien azbestu do 
powietrza. 

Obecnie najwi�ksze zagro�enie ska�enia powietrza azbestem stanowi� antropogeniczne 
�ródła, a w�ród nich pokrycia dachowe wykonane z falistych płyt eternitowych, izolacje �cian 
wszelkiego rodzaju budowli itp. 

Niemo�liwe jest natychmiastowe wyeliminowanie materiałów zawieraj�cych azbest, dlatego 
jeszcze przez długi czas nie b�dzie mo�na liczy� na całkowit� likwidacj� zagro�enia. 

Korozja płyt azbestowo-cementowych mo�e by� powierzchniowa, jak równie� obejmowa�
gł�bsze partie materiału i by� wynikiem oddziaływania czynników atmosferycznych. Korozja płyt 
zale�y od �rodowiska w jakim ten materiał jest u�ytkowany. W powietrzu czystym (wiejskim), 
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przebiega wolniej i wynosi 0,02-0,1 mm/rok. W rejonach wyst�powania kwa�nych deszczów 
korozja płyt azbestowo-cementowych przebiega szybciej i wynosi do 1 mm/rok. Powoduje ona 
uwalniane si� azbestu z płyt. Emisja struktur włóknistych azbestu do powietrza o długo�ci wi�kszej 
ni� 5 µm mo�e wynosi� od 6000 do 11 000 włókien z jednego metra kwadratowego w ci�gu jednej 
minuty. 

Trudno�ci w okre�laniu wielko�ci ryzyka choroby nowotworowej, przypisywanego populacji 
generalnej w ekspozycji �rodowiskowej na pył azbestu nie zwalniaj� z konieczno�ci eliminowania 
�ródeł zanieczyszcze� oraz okresowej kontroli st��enia azbestu w powietrzu. 

Aktualnie w Polsce do badania parametrów pyłów azbestu w �rodowisku pracy s� stosowane 
metody badawcze zawarte w polskiej normie PN-88/Z-04202/02. 

Oznaczanie st�	enia liczbowego respirabilnych włókien azbestu na stanowiskach pracy 
metod� mikroskopii optycznej, zgodnie z norm� PN-88/Z-04202/02, polega na pobieraniu próbki 
pyłu azbestu na filtry membranowe drog� zasysania kontrolowanej obj�to�ci powietrza ze strefy 
oddychania pracownika za pomoc� pompki indywidualnej. Filtry pomiarowe s� nast�pnie 
uprzezroczystniane. Włókna respirabilne azbestu obecne w losowo wybranych polach widzenia s�
zliczane przy u�yciu mikroskopu fazowo-kontrastowego. Wynik wyra�ony liczb� włókien w 1 ml 
powietrza otrzymuje si� z oszacowanej liczby włókien na filtrze pomiarowym odniesionej do 
obj�to�ci przefiltrowanego powietrza.  

Obecnie brak jest metody, która pozwalałaby na przeprowadzenie w pełnym zakresie bada�
maj�cych na celu oznaczenie st��enia struktur azbestowych w powietrzu. Przy tego typu 
badaniach korzysta si� z wielu metod. 

W wielu krajach, w celu identyfikacji i zliczenia struktur azbestowych, wyst�puj�cych w próbce 
pobranej z powietrza stosowane s� metody, które szczegółowo opisuj� post�powanie przy 
wykonaniu preparatu i jego badaniu w transmisyjnym mikroskopie elektronowym. Cz�sto pod ich 
adresem kierowane s� krytyczne uwagi. Szczególnie krytykowane s� sposoby wykonania 
preparatów, poniewa� maj� one ogromny wpływ na ich jako�� i pó�niejsze wyniki bada�.  

W 2006 roku podj�to badania w celu opracowania kompleksowej metody kontroli st��e�
struktur azbestu w powietrzu. W czasie opracowywania metody, korzystano z normy ISO 
13794:1999, równocze�nie z informacji literaturowych i wyników bada� własnych. W metodzie 
zastosowano wiele nowatorskich rozwi�za� zwi�zanych z wykonaniem tego typu bada�. 

 Metoda umo�liwia kompleksowe przeprowadzenie bada�, od wyboru lokalizacji punktu 
pobierania próbki a� do oznaczenia warto�ci st��e� struktur azbestowych w powietrzu i ich zmian 
w czasie. 

W metodzie opracowano sposób: 

• lokalizacji punktów pobierania próbek, 

• pobierania próbki z powietrza, 

• przygotowania próbki do analizy, 

• identyfikacji struktur azbestowych na podstawie cech morfologicznych, chemicznych, 
strukturalnych (długo�� l, szeroko�� d, l/d  i ich rodzaj), 

• zliczania struktur azbestowych w próbce, 

• wyznaczania liczby struktur azbestowych w okre�lonej obj�to�ci powietrza, 

• interpretacji uzyskanych wyników, z uwzgl�dnieniem zmian st��e� struktur azbestowych 
w czasie. 

Metoda pozwala na oznaczenie st��enia struktur azbestowych w powietrzu, uwzgl�dniaj�c 
wszystkie elementy wpływaj�cych na to oznaczenie np. rzeczywist� obj�to�ci pobranego powietrza 
w czasie poboru próbki, niepewno�� wyznaczenia tej obj�to�ci, wyznaczenie rzeczywistej warto�ci 
czuło�ci analitycznej, niepewno�� wyznaczenia tej warto�ci, niepewno�� oznaczenia warto�ci 
st��enia. 

Metoda została przystosowana do prowadzenia bada� w rejonach osiedli mieszkaniowych, 
które wyró�niaj� si� znaczn� kumulacj� materiałów azbestowo-cementowych. 
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