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UCHWAŁA NR XIII/82/12
RADY GMINY KOBIÓR

z dnia 2 lutego 2012 r.

w sprawie programu likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kobiór na lata 2012-2032. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 

R a d a G m i n y 
uchwala: 

§ 1. 

Uchwala się „Program likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kobiór 
na lata 2012-2032” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik do Uchwały Nr XIII/82/12

Rady Gminy Kobiór

z dnia 2 lutego 2012 r.

Plik dostępny w sekcji 'Załączniki'
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Uzasadnienie

„Programu likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kobiór” został wprowadzony w życie 
Uchwałą Nr  XI/68/07 Rady Gminy Kobiór z dnia 26 października 2007r. Procentowa ilość usuniętych 
odpadów zawierających azbest do końca 2010r w stosunku do ilości zinwentaryzowanej przed realizacją 
programu. wynosiła 22% i stanowiło to 14 Mg usuniętych wyrobów azbestowych. 

W związku z likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, poprzez który 
istniała możliwość udzielania dofinansowania osobom fizycznym usuwania wyrobów azbestowych w ramach 
wprowadzonego w naszej Gminie „Programu likwidacji wyrobów zawierających azbest ”, od początku 2010 r. 
nie było możliwości udzielania dotacj i osobom fizycznym przez jednostki samorządu terytorialnego. 

Obecnie pojawiła się możliwość dofinansowania działań objętych Programem we współpracy 
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, stanowiąca w połowie 
dotację ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a w połowie pożyczkę 
ze środków WFOŚiGW. Urząd Gminy będzie jednak musiał wystąpić z wnioskiem u udzielenie dofinansowania 
i być dyspozytorem środków a także pożyczkobiorcą. 

W związku z tym, ze dotychczasowy Program został opracowany 5 lat temu,  aby wystąpić z wnioskiem 
o dofinansowanie Urząd Gminy musiał opracować aktualizację w/w Programu . A przed tym 
wykonaćinwentaryzację stanu i ilości wyrobów znajdujących się na terenie gminy. 

„Program likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kobiór na lata 
2012-2032” stanowi element „Programu Ochrony Środowiska Gminy Kobiór”, jest wypełnieniem postanowień 
zawartych m.in. w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”  stanowiący załącznik do 
uchwały Nr 39/2010 Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010r.  Program Krajowy zakłada oczyszczenie do 2032 
roku terytorium Polski z azbestu i usunięcie stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest. 

W Programie uaktualniono występujące „zanieczyszczenie” terenu Gminy azbestem oraz mechanizmy 
i zasady pomocy, której gmina Kobiór może udzielić osobom fizycznym decydującym się na usunięcie 
elementów zawierających azbest ze swoich posesji. Pomoc ta ma na celu zachęcić do podejmowania tego 
rodzaju działań oraz zmniejszyć ryzyko związane z nieprawidłowym ich wykonaniem 

Azbest stanowi minerał naturalnie występujący w przyrodzie. W zależności z jakim metalem krzemiany 
tworzą związek wyróżnia się kilka typów azbestu o różnej szkodliwości dla zdrowia. Posiada on unikalne 
właściwości chemiczne i fizyczne, takie jak odporność na bardzo wysokie temperatury, odporność na działanie 
chemikaliów, kwasów, zasad, wody morskiej. Po wielu latach stosowania okazało się, że azbest jest szkodliwy 
dla zdrowia 
i ze względu na zagrożenie jakie stwarza musi być usunięty z wszystkich obiektów. Pył azbestu dostaje się do 
płuc wraz z wdychanym powietrzem. Jeśli więc w powietrzu, którym oddychamy znajdują się włókna azbestu, 
to gromadzą się one i zalegają w płucach. Do emisji pyłu dochodzi w trakcie prac budowlanych a także 
w trakcie trwania destrukcji, np. emitują go stare płyty pokryć dachowych azbestowo-cementowych 
o naruszonej przez czynniki atmosferyczne lub chemiczne powierzchni zewnętrznej. Wówczas zanieczyszczony 
jest też grunt w bezpośrednim sąsiedztwie rynny odprowadzającej wodę opadową. 

Obecnie wiemy już że zalegające w płucach włókna azbestu mogą powodować: azbestozę ( pylica 
azbestowa) , raka płuc, międzybłoniaka opłucnej. Choroby wywołane azbestem rozwijają się po 20 – 30 latach 
wdychania włókien, a więc zagrażają dzieciom i młodzieży obecnie przebywającej i bawiącej się w środowisku 
zanieczyszczonym azbestem. 

Zakaz stosowania wyrobów azbestowych wprowadzono ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie 
stosowania wyrobów zawierających azbest 

Do obowiązków właścicieli, zarządców lub użytkowników nieruchomości należy: 

przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest poprzez wykonanie spisu z natury. 

sporządzenie „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” 
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W wyniku przeprowadzonej „Oceny…” otrzymuje się informacje o: 

- terminie usunięcia wyrobów zawierających azbest (wyroby, które posiadają duże i widoczne uszkodzenia, 
powinny zostać bezzwłocznie usunięte), 

- terminie wykonania następnej oceny (po 5-ciu latach jeżeli wyroby zawierające azbest są w dobrym stanie 
technicznym i po 1-dnym roku, jeżeli w wyrobach zauważono duże uszkodzenia, obejmujące ponad 3% 
powierzchni wyrobu). 

Prace polegające na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest, powinny być wykonywane 
przez wyspecjalizowana jednostkę posiadającą stosowne zezwolenia Starosty oraz wyposażenie techniczne 
i socjalne zapewniające odpowiednie zabezpieczenie pracowników i środowiska przed narażeniem na 
działanie azbestu. 

W wyniku przeprowadzonej w 2011r. na terenie gminy inwentaryzacji stwierdzono: 

30 nieruchomości w tym: budynków mieszkalnych, gospodarczych, garaży lub wiat, na których 
zastosowano wyroby zawierających azbest – łącznie 3301,48 m2. 

2 posesji posiadających wyroby azbestowe wycofane z eksploatacji – 230 m2

1 obiekt budownictwa wielorodzinnego (budynek komunalny) z obudową balkonów z płyt zawierających 
azbest (acekol) - łącznie 192 m2

na terenie Kobióra brak rur wodociągowo – kanalizacyjnych zawierających azbest 

Wg przeprowadzonej inwentaryzacji, całkowita ilość wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy 
Kobiór wynosi 3531,48 m2. 

Przy założeniu, średniego ciężaru 1 m2 wyrobów azbestowych na poziomie 11 kg ogólny ciężar wyrobów 
azbestowych pozostających na terenie gminy Kobiór wynosi  40,96 Mg 

Wykonane wg w/w zasad „ Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających 
azbest ” przez właścicieli nieruchomości, posiadających wyroby zawierające azbest wykazały, że dla 
31ocenianych obiektach stopnie pilności przedstawiają się następująco: 

Stopień pilności I - 10obiektów  - 1455,20 m2 (41 %) 

Stopień pilności II - 5 obiektów     - 814,68 m2 (23 %) 

Stopień pilności III - 17 obiektów   -1261,60 m2 (36 %) 

Jak z powyższego wynika, I stopień pilności tzn. do bezzwłocznego usunięcia to ponad 40 %  całości 
materiałów z zawartością azbestu w gminie. 

Zdecydowana większość wyrobów uzyskała jednak mniej niż 120 punktów, co kwalifikuje je do II i III 
stopnia pilności i wykonania ponownej oceny. W kolejnych latach realizacji programu do wymiany pokryć 
dachowych i elewacji będą przystępować kolejni właściciele nieruchomości. Zależeć to będzie głównie od 
możliwości finansowych mieszkańców w kontekście zastąpienia wymienianego pokrycia i możliwości 
uzyskania dofinansowania  do utylizacji. Planuje się zakończenie realizacji programu usunięcia wyrobów 
azbestowych z terenu gminy zgodnie z obowiązującym prawem do końca 2032r. 

Szacunkowy  ogólny koszt realizacji programu wynosić będzie 141 240 zł ( zVAT), wg.  stanu na koniec 
2011r. Jeżeli realizacja programu potrwa do 2032 roku, tj. 21 lat. Średni, roczny koszt realizacji programu 
wynosił będzie zatem 6725  zł.  Trzeba jednak założyć, że koszty zarówno usług demontażu jak i transportu 
będą poważnie rosły, w związku z powyższym należy się spodziewać ze ogólny koszt będzie znacznie 
wyższy. 

Szacunkowe koszty realizacji Programu w kolejnych okresach (według złożonych deklaracji mieszkańców 
przedstawiają się następująco 

 

LP
 

Planowana data 
usunięcia 
wyrobów 

Ilość 
nieruchomości 

Ilość wyrobów do 
usunięcia 

[ m2] 

Szacunkowy koszt 
[zł] 

1 2012 8 1155,20 46 208 
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2 2013-2015 5 462,80 18 512 
3 2016-2030 7 758,45 30 338 
4 po 2030 12 1327,03 53 081 

Ze względu na: 

- stosunkowo niewielką ilość wyrobów zawierających azbest, znajdujących się na terenie Gminy 

- duże jednostkowe koszty demontażu, transportu i utylizacji, obciążające właściciela nieruchomości - posiadacza 
odpadów zawierających azbest, 

- szkodliwy wpływ tych wyrobów, zagrażający ogółowi mieszkańców gminy, 

- zamiar możliwie pilnego uporania się z problemem azbestu w gminie 

założono, iż wsparcie finansowe dotyczyć będzie zwrotu do 100 % kosztów: demontażu, zabezpieczenia, 
transportu i unieszkodliwienia wyrobów azbestowych w miarę możliwości finansowych Gminy Kobiór. 

Realizacja Programu jest procesem długofalowym w związku z czym będzie na bieżąco monitorowana 
i zakłada się jego aktualizację celem dostosowania do zmieniających się warunków prawnych, finansowych 
i możliwości realizacyjnych. 
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1. Wprowadzenie

„Program likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kobiór na lata 2012-2032” jest aktualizacją „Program likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kobiór”  uchwalonego 26 października 2007r. (uchwała Rady Gminy Kobiór nr XI/68/07). Stanowi również element „Programu Ochrony Środowiska Gminy Kobiór” i jest wypełnieniem postanowień zawartych m.in. w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”  stanowiący załącznik do uchwały Nr 39/2010 Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010r. Program ten zakłada oczyszczenie do 2032 roku terytorium Polski z azbestu i usunięcie stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest oraz wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców Polski spowodowanych azbestem,


Azbest jest nazwą grupy minerałów włóknistych, które pod względem chemicznym 
są uwodnionymi krzemianami różnych metali. W zależności z jakim metalem krzemiany tworzą związek wyróżnia się kilka typów azbestu o różnej szkodliwości dla zdrowia. Posiada on unikalne właściwości chemiczne i fizyczne, takie jak odporność na bardzo wysokie temperatury, odporność na działanie chemikaliów, kwasów, zasad, wody morskiej. Dlatego też azbest stosowany był w produkcji około 3000 wyrobów przemysłowych, 
przede wszystkim budowlanych, szczególnie płyt dachowych i elewacyjnych, a także rur. 

Po wielu latach stosowania okazało się, że azbest jest szkodliwy dla zdrowia i ze względu na zagrożenie jakie stwarza musi być usunięty z wszystkich obiektów.  Jego chorobotwórcze działanie jest głównie wynikiem wdychania włókien zawieszonych w powietrzu. Ryzyko wynikające dla zdrowia z wchłaniania pyłu drogą pokarmową jest znikome. 
Do najważniejszych cech determinujących zdolność włókien do wywołania nowotworów należą ich fizyczne wymiary oraz stopień i długość ekspozycji. Skutkiem zdrowotnym długotrwałego narażania się na kontakt z azbestem może być rak płuc i międzybłoniak opłucnej lub otrzewnej. Nowotwory te rozwijają się gwałtownie i charakteryzują się znaczną śmiertelnością pacjentów. 

W Programie uaktualniono występujące „zanieczyszczenie” terenu Gminy azbestem 
oraz mechanizmy i zasady pomocy, której gmina Kobiór może udzielić osobom fizycznym decydującym się na usunięcie elementów zawierających azbest ze swoich posesji. Pomoc 
ta ma na celu zachęcić do podejmowania tego rodzaju działań oraz zmniejszyć ryzyko związane z nieprawidłowym ich wykonaniem.

2. Cel i zakres Programu, zadania do zrealizowania.

Nadrzędnym celem „Programu” jest całkowite usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kobiór zgodnie z zapisami „Programu Oczyszczania Kraju...”, a przez to wyeliminowanie niebezpiecznych dla zdrowia skutków działania azbestu u mieszkańców Gminy Kobiór.

W programie założono, że jego usuniecie będzie następowało sukcesywnie w ciągu od roku 2012 do roku 2032.  

Zakres programu obejmuje następujące, omówione kolejno, grupy zagadnień - jego elementy: 


·  charakterystyka azbestu, jego odmiany, rodzaje zastosowań i wpływ na ludzi.


·  przepisy prawne dotyczące azbestu, w tym obowiązki właścicieli lub zarządców obiektów, instalacji i urządzeń zawierających azbest oraz podmiotów zajmujących się jego usuwaniem, transportem i składowaniem,


·  omówienie istotnych elementów krajowego, wojewódzkiego i powiatowego programu likwidacji azbestu,

·  omówienie możliwych źródeł finansowania programu usuwania azbestu,


·  działania do wdrożenia w gminie Kobiór, dla usunięcia azbestu w założonym terminie,


·  charakterystyka gminy i jej gospodarki odpadami,


·  rozeznanie skali występowania problemu azbestu na terenie Kobióra w 2011r.,


- inwentaryzacja azbestu z analizą jej wyników,


- ilość azbestu wg miejsc występowania,


- ilość azbestu wg rodzaju materiałów, w których występuje,


- stopień pilności usuwania azbestu,


- mapa obiektów z występującymi materiałami zawierającymi azbest,

·  możliwość utylizacji odpadów zawierających azbest,


·  uczestnicy programu,


·  koszty programu – możliwe warianty dofinansowania,


·  propozycja regulaminu – główne założenia,


·  harmonogram realizacji działań.


Program zakłada realizację następujących zadań:


1. 
Ponowną inwentaryzację i utworzenie bazy danych o lokalizacji istniejących wyrobów zawierających azbest wraz z mapą występowania.


2. 
Prowadzenie edukacji mieszkańców w zakresie szkodliwości azbestu, obowiązków 
oraz procedur obowiązujących właścicieli i zarządzających obiektami, instalacjami, 
a także urządzeniami zawierającymi azbest lub wyroby zawierające azbest.

3. 
Mobilizowanie właścicieli budynków do usunięcia wyrobów zawierających azbest poprzez działania edukacyjne i informację o systemie pomocy finansowej.

4. 
Współpracy z wojewodą, samorządem województwa oraz samorządem powiatowym, w zakresie zadań wynikających z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”


5. Podjęcie działań dla pozyskania funduszy na realizację Programu ze źródeł zewnętrznych.


6.  
Udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym w usuwaniu odpadów zawierających azbest wraz z wykorzystaniem na ten cel środków budżetowych– w miarę posiadanych możliwości.


7.   
Usunięcie wyrobów zawierających azbest z obiektów będących własnością Gminy.


8.  
Eliminacja możliwości powstawania „dzikich” wysypisk z odpadami zawierającymi azbest.


9.
Bieżący monitoring realizacji Programu i okresowe raportowanie jego realizacji władzom samorządowym oraz mieszkańcom.


10. 
Okresowa, coroczna weryfikacja Programu.

3.  Azbest – charakterystyka, rodzaje zastosowań, zagrożenia dla ludzi.

Azbest znany jest od kilku tysięcy lat. Jednak jego użycie na szeroką skalę nastąpiło 
w ostatnich 100 latach. Z uwagi na takie właściwości jak: odporność na  wysokie temperatury, działanie mrozu, kwasów, elastyczność i dobre własności mechaniczne 
oraz małe przewodnictwo cieplne wykorzystywany był chętnie jako cenny surowiec również w Polsce. 

3.1 . Charakterystyka azbestu

Nazwa asbestion, czyli nieugaszony pojawiła się po raz pierwszy w I wieku n.e. Włóknom minerału przypisywano również inne nazwy, takie jak: górska skóra, kamień bawełniany, len kamienny, skalny oprzęd.

Azbest posiada unikalne właściwości chemiczne i fizyczne. Odporność azbestu 
na działanie wysokich temperatur (temperatura rozkładu i topnienia ok. 1500o C) jest jedną 
z  najważniejszych zalet, dzięki którym znalazł on szerokie zastosowanie jako surowiec niepalny w różnego rodzaju wyrobach. Właściwości termoizolacyjne i dźwiękochłonne, wytrzymałość na rozciąganie, elastyczność, a także odporność niektórych odmian azbestu 
na działanie kwasów, alkaliów i wody morskiej czynią zeń surowiec o szerokim zastosowaniu w ponad tysiącu opisanych technologii. 60-80% azbestu zużywane było do produkcji wyrobów azbestowo-cementowych.


Stosowanie azbestu stwierdzono już ok. 4500 lat temu na podstawie wykopalisk dokonanych w Finlandii. W Europie Południowej znany jest od ponad 2500 lat. Wzmianki 
w różnego rodzaju kronikach świadczą, że azbest od XV do XIX wieku dodawany był 
do różnych surowców w celu uzyskania, m.in., knotów do świec, niepalnego papieru, skóry, 
a także do wyrobów tekstylnych, sukna na płaszcze żołnierskie. W latach 20-tych XIX wieku azbest znalazł komercyjne zastosowanie w postaci kolekcji ogniotrwałych ubrań 
dla strażaków. Tkaniny azbestowe znalazły również zastosowanie jako kurtyny teatralne. Wielki rozkwit zastosowania azbestu przypada na erę silników parowych, w których zastosowane zostały azbestowo-gumowe uszczelki spełniające pod względem elastyczności 
i trwałości wymagania konstruktorów. 

W końcu XIX wieku rozpoczęto wydobywanie azbestu na skalę przemysłową, początkowo w Kanadzie, następnie w Rosji. Po 1910 roku nastąpił szereg dalszych odkryć
i eksploatacji złóż w różnych rejonach świata.

W latach 60-tych XIX wieku zapoczątkowana została przez Warda Johnsa nowa gałąź przemysłu materiałów budowlanych w postaci pokryć dachowych z dodatkiem niepalnego azbestu. Zaś na początku XX wieku inżynier austriacki Ludwik Hatschek opracował technologię produkcji – lekkiej, wytrzymałej, trwałej i niepalnej płyty azbestowo-cementowej – eternitu - stanowiącej znakomity materiał budowlany na dachówki i okładziny ścienne, 
a także panele do dekoracji ścian i sufitów. Na teren Polski wwieziono po roku 1945 łącznie ok. 2 ml ton azbestu.

Dzięki wspomnianym unikalnym właściwościom azbest był wykorzystywany 
jako surowiec w ponad 3000 opisanych technologii. M.in. stosowany był do produkcji wyrobów azbestowo-cementowych, wyrobów włókienniczych, przędzy, sznurów, szczeliw, wyrobów ciernych, takich jak: klocki hamulcowe, tarcze sprzęgłowe, wyrobów hydroizolacyjnych: lepiki, papy dachowe, płytki podłogowe, do filtrów w przemyśle piwowarskim i farmaceutycznym oraz wojskowych masek p/gazowych.  Pomimo udowodnionego działania chorobotwórczego chryzotyl uznawany za mniej szkodliwy pozostaje, np. w USA, ważnym elementem wielu technologii o kluczowym znaczeniu. Aktualnie azbest wykorzystywany jest m.in. w amerykańskim programie wahadłowców kosmicznych, których silniki rakietowe pokrywane są osłoną impregnowaną azbestem, a także w przemyśle okrętowym. 


Historia azbestu zatoczyła koło, od zachwytu połączonego z przypisywaniem mu właściwości magicznych w czasach średniowiecza, różnorodnego wykorzystywania ogromnych ilości surowca na skalę przemysłową w pierwszej połowie XX wieku, 
do całkowitego zakazu jego stosowania w wielu krajach świata w latach 90-tych.

Azbesty, niezależnie od różnic chemicznych i wynikających z budowy krystalicznej 
są minerałami naturalnie występujący w przyrodzie. Ich występowanie jest dość powszechne, ale tylko w niewielu miejscach kuli ziemskiej azbest był (i niekiedy jeszcze jest) eksploatowany na  skalę przemysłową. 


Pod względem mineralogicznym rozróżnia się dwie grupy azbestów: grupę serpentynów (chryzotyli) i grupę azbestów amfibolowych. Do grupy serpentynów należy tylko jedna odmiana azbestu, azbest chryzotylowy, wydobywany i stosowany w największych ilościach. W grupie azbestów amfibolowych praktyczne znaczenie mają dwie odmiany: azbest amozytowy i krokidolitowy. W niewielkich ilościach stosowany był antofilii do produkcji filtrów z uwagi na wyjątkowo dużą odporność chemiczną.

Wszystkie odmiany mineralne azbestu krystalizowały w czasie mierzonym okresami geologicznymi w szczelinach w ultra zasadowych skałach w wyniku oddziaływań hydrotermalnych. Krystalizowały one w postaci bardzo cienkich, wydłużonych monokryształów, których długość dochodzi niekiedy do kilkudziesięciu centymetrów. 

3.2  Zastosowania azbestu i wyrobów azbestowych.

Azbest jest nazwą ogólną obejmującą włókniste minerały z grupy serpentynów 
i amfiboli. Dzięki od dawna znanej i cenionej odporności na wysoką temperaturę, trzy minerały azbestowe zyskały popularność i szerokie zastosowanie w gospodarce światowej. 
Są to: powszechnie stosowany chryzotyl (azbest biały), w mniejszym stopniu wykorzystywany krokidolit (azbest niebieski) i jeszcze rzadziej stosowany amosyt (azbest brązowy). Wyroby azbestowe szczególnie powszechnie wykorzystywano w kilku dziedzinach gospodarki.


Azbest mógł być stosowany w budownictwie wszędzie tam, gdzie potrzebna była podwyższona odporność ogniowa i zabezpieczenia ogniochronne elementów narażonych lub potencjalnie narażonych na wysoką temperaturę.



Azbest stosowano w elektrociepłowniach i elektrowniach, w obmurzach kotłów, 
a także w uszczelnieniach urządzeń poddanych wysokiej temperaturze, w zaworach, wymiennikach ciepła, w izolacjach tras ciepłowniczych.



Azbest stosowano do termoizolacji i izolacji elektrycznych urządzeń grzewczych 
w elektrowozach, tramwajach, wagonach, metrze (maty azbestowe w grzejnikach i tablicach rozdzielni elektrycznych), w termoizolacji silników pojazdów mechanicznych, w uszczelkach pod głowicę, elementach kolektorów wydechowych oraz elementach ciernych – sprzęgłach 
i hamulcach. Powszechnie stosowano azbest w kolejnictwie, w przemyśle lotniczym 
i stoczniowym, np. w statkach, szczególnie w miejscach narażonych na ogień, wymagających zwiększonej odporności na wysoką temperaturę.



Z azbestu wykonane są przepony stosowane w elektrolitycznej produkcji chloru. Ponadto azbest występuje w hutach szkła


Wyroby miękkie to m.in.: 


- 

sznury, płótna, tkaniny z dodatkiem azbestu (lub wykonane z samego azbestu),


- 

płyty i uszczelki kinkieryt (typu Gambit, Polonit), stosowane w ciepłownictwie 
      na złączach rur, zaworów z gorącą wodą lub parą,

 -
płaszcze azbestowo-gipsowe stosowane w izolacji rur w ciepłownictwie,


-
płyty i tektury miękkie (stosowane w izolacjach ognioochronnych),

 - 
płyty ognioochronne typu „PYRAL” lub „SOKALIT”, zawierające ok. 30 - 50% azbestu (służą do okładzin ognioochronnych konstrukcji budynków oraz jako sufity podwieszane o podwyższonej odporności na ogień, także jako materiał do klap przeciwpożarowych i przeciwdymnych), 


- natryski azbestowe na konstrukcje stalowe zastosowane jako ognioochronne zabezpieczenie stalowej konstrukcji budynków o tzw. konstrukcji niesztywnej 
(np. budynki przemysłowe, biurowe; często są to obiekty indywidualnie projektowane, „nasycone” technologią budowlaną krajów zachodnioeuropejskich z lat 60 -70) 

Różne wyroby miękkie stosowane budynkach z lat 60-70 to:  


· płótno azbestowe na uszczelnieniu tłumika drgań w systemie klimatyzacji, 


·  tektura azbestowa  

· cienki sznur azbestowy

Wyroby twarde o gęstości > 1000 kg/m3 są to najpowszechniej występujące 
w budownictwie wyroby zawierające azbest. Cechują się dużą zwięzłością, dużym udziałem spoiwa (najczęściej cementu) i niską procentową zawartością azbestu (ok. 5% w płytach płaskich lignocementowych modyfikowanych, 12 -13% w płytach płaskich i falistych azbestowo-cementowych i ok. 20% w rurach azbestowo-cementowych). 
W przeciwieństwie do wyrobów miękkich, przez długi okres emitują małe ilości pyłu azbestu. Można je więc uważać za mniej groźne. Emisja pyłu azbestu może powstawać podczas uszkodzeń mechanicznych, np. przy piłowaniu lub szlifowaniu szybkoobrotowymi narzędziami elektrycznymi, nie wyposażonymi w miejscowe odciągi pyłu. Do emisji pyłu dochodzi także w trakcie trwania destrukcji, np. emitują go stare płyty pokryć dachowych azbestowo-cementowych o naruszonej przez czynniki atmosferyczne lub chemiczne powierzchni zewnętrznej. Wówczas zanieczyszczony jest też grunt w bezpośrednim sąsiedztwie rynny odprowadzającej wodę opadową.


Wyroby twarde to m.in.:

·    płyty azbestowo-cementowe faliste,

· płyty azbestowo-cementowe płaskie prasowane,

· płyty azbestowo-cementowe KARO, 

· płyty warstwowe PW3/A i podobne, 

· rury azbestowo-cementowe, 

· złącza, listwy, gąsiory wykonane z azbestocementu,

· płaszcze azbestowo-cementowe stosowane w izolacji rur w ciepłownictwie

3.3 .  Wpływ azbestu na ludzi


Pył azbestu dostaje się do płuc wraz z wdychanym powietrzem. Jeśli więc 
w powietrzu, którym oddychamy znajdują się włókna azbestu, to gromadzą się one i zalegają w płucach. 

Możliwość pojawienia się choroby w organizmie ludzkim zależy od rodzaju azbestu, wymiarów włókien zawartych w powietrzu, ich ilości oraz liczby lat przebywania 
w zanieczyszczonym azbestem środowisku. Włókna małych rozmiarów, niewidoczne gołym okiem, wnikają głębiej do układu oddechowego (do płuc). Większość wdychanego pyłu usuwana jest z układu oddechowego samoistnie za pośrednictwem śluzu, a następnie odkrztuszana lub połykana. Dlatego też bardzo ważne jest, aby układ oddechowy był sprawny. Należy pamiętać, że jedną z głównych przyczyn przewlekłych zapaleń oskrzeli jest palenie papierosów. 

Pierwsze doniesienia o szkodliwym wpływie pyłu azbestu na układ oddechowy przypadają na lata 20-30-te XX wieku i pochodziły z Anglii. Obecnie wiemy już że zalegające w płucach włókna azbestu mogą powodować: 

· azbestozę (pylica azbestowa), jest rodzajem pylicy płuc spowodowanej wdychaniem włókien azbestowych. Przejawia się suchym, męczącym kaszlem, dusznością wysiłkowa, bólami w klatce piersiowej oraz objawami nieżytu oskrzeli i rozedmy płuc. Włókna azbestowe wnikają aż do najgłębszych części płuc. Powstają ciała "żelaziste”, które powodują uszkodzenia i zwłóknienia tkanki płucnej. Pojawia się ona u osób pracujących 
w przetwórstwie azbestu, gdzie stężenie włókien we wdychanym powietrzu były bardzo wysokie i narażenie trwało dość długo (zwykle powyżej 10 lat).  W latach 1976-96 rozpoznano w Polsce 1314 przypadków azbestozy płuc. 

· raka płuc jest najpowszechniejszym nowotworem złośliwym powodowanym przez azbest. Nowotwory płuca powodowane przez azbest nie różnią się od nowotworów występujących spontanicznie w populacji generalnej. Według niektórych autorów wśród raków płuca powodowanych azbestem przeważają gruczolakoraki. Azbestowe zmiany nowotworowe mają tendencję do umiejscawiania się w dolnej części płuca, w przeciwieństwie do innych nowotworów, których 2/3 umiejscawia się w górnej części pola płucnego. Występujące jednocześnie procesy zwłóknieniowe tkanki płucnej związane z długotrwałym narażeniem na pył azbestu, są czynnikiem pogarszającym rokowanie w tej grupie chorych. Na podstawie badań odsetki występowania raka płuca u osób z azbestozą wahają się od 35 do 87%. Okresem latencji (ujawnienia) raka płuc, w populacjach narażonych zawodowo, określa się liczbę lat od pierwszej ekspozycji na pył azbestu do zgonu spowodowanego nowotworem. Pojedyncze nowotwory związane z narażeniem na azbest zaobserwować można już po 10-14 latach , przyjmuje się, że największe ryzyko zgonu występuje w okresie 20-35 lat od pierwszej ekspozycji, jednak odnotowano w piśmiennictwie skrócenie okresu latencji do 16 lat, a nawet do 5-14 lat.

· międzybłoniaka opłucnej - rzadko występujący nowotwór złośliwy. Około 80% frakcji etiologicznej (zespołu przyczyn, składających się na powstanie choroby)  międzybłoniaka opłucnej, związane jest z ekspozycją na pył azbestu. Główną rolę odgrywa w tej chorobie azbest niebieski (krokidolit), znacznie mniejszą amosyt i tremolit. Nowotwory te charakteryzują się wysoką śmiertelnością oraz krótką przeżywalnością wynoszącą około jednego roku od momentu wystąpienia najczęstszych objawów klinicznych w postaci trudności oddechowych, bólów w klatce piersiowej, kaszlu, wysięku w jamie opłucnej. Międzybłoniaki są nowotworami występującymi na ogół powyżej 65 roku życia, a więc dotyczą ich wszystkie trudności związane z ustalaniem i klasyfikacją przyczyn zgonu u osób w starszym wieku. Wykrycie związku przyczynowego między występowaniem międzybłoniaka opłucnej i ekspozycją na pył azbestu krokidolitowego, ze względu na rozpowszechnienie 
i różnorodne zastosowanie tego surowca i jego wyrobów, spowodowało znaczne zaniepokojenie wśród osób odpowiedzialnych za zdrowie publiczne. Latencja nowotworu, jest bardzo długa i zwykle wynosi 30 - 40 lat. Nie stwierdzono natomiast zależności między występowaniem międzybłoniaka opłucnej a paleniem papierosów.

· doniesienia kliniczne i epidemiologiczne sugerują, że z azbestem może być również związane występowanie innych nowotworów: krtani, żołądka i jelit, trzustki, jajnika oraz chłoniaków. Najprawdopodobniej na skutek przenoszenia wraz z azbestem innych kancerogennych pierwiastków. Jednak zwiększenie ryzyka w tych grupach nowotworów nie jest wystarczająco pewne, ze względu na rozbieżność wyników 
w różnych badaniach można je określać jedynie jako prawdopodobne

Dowody dotyczące rakotwórczości azbestu zaczęto gromadzić na świecie w latach 
60-tych, zaś pierwsze całkowite zakazy stosowania azbestu jako substancji rakotwórczej pojawiły się dopiero w latach 80-tych.

Ważna jest świadomość, że choroby wywołane azbestem rozwijają się po 20 – 30 latach wdychania włókien, a więc zagrażają dzieciom i młodzieży obecnie przebywającej i bawiącej się w środowisku zanieczyszczonym azbestem.


Pojawianie się patologii będących następstwem ekspozycji na pył azbestu jest zależne od rodzaju ekspozycji. W narażeniu na pył azbestu wyróżnia się ekspozycję zawodową, parazawodową i środowiskową. Różnią się one w sposób istotny wielkością stężeń włókien, ich rozmiarami, długością trwania narażenia, a co za tym idzie skutkami dla zdrowia 
i wielkością ryzyka wystąpienia określonych nowotworów złośliwych.

Aktualnie brak jest dowodów zwiększania się zapadalności na zależne od azbestu nowotwory w następstwie ekspozycji środowiskowej, ale także nie można wykluczyć wzrostu ryzyka związanego z tą ekspozycją. Obecnie dostępne dowody nie pozwalają na wskazanie progowego poziomu stężenia azbestu, poniżej którego nowotwory nigdy nie wystąpią. 

Oficjalna statystyka w Polsce wykazuje ok. 120 przypadków zgonów z powodu międzybłoniaka opłucnej rocznie, co stawia Polskę wśród krajów o bardzo niskim współczynniku zapadalności. Jeżeli dane te uznane zostałyby za wiarygodne, należałoby traktować je jako wskaźnik bardzo niskiego narażenia na pył azbestu populacji generalnej 
w naszym kraju. Należy jednocześnie zaznaczyć, że dane te, ze względu na długi okres latencji, odzwierciedlają sytuację z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. 

4. Przepisy prawne dotyczące azbestu

Przepisy dotyczące azbestu i sposobów postępowania z wyrobami azbestowymi znajdują się w wielu aktach prawnych. Od 1997 r. w na terenie Polski obowiązuje zakaz produkcji, handlu oraz stosowania wyrobów zawierających azbest, który wprowadzono ustawą z  dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 3, poz. 20 z późn. zmian.). W następnych latach wprowadzono szereg kolejnych aktów prawnych (ustaw, rozporządzeń) regulujących kwestie związane z postępowaniem i usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Przepisy regulujące postępowanie z azbestem zawierają się w  9 ustawach oraz  licznych rozporządzeniach.

4.1  Ustawy. 


Wykaz ustaw dotyczących bezpiecznego postępowania i ochrony przed azbestem 
i materiałami zawierającymi azbest


· Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, z późn. zm.) Ustawa weszła w życie 28 września 1997 roku. Zakazuje ona wprowadzania na polski obszar celny azbestu, wyrobów zawierających azbest, produkcji wyrobów zawierających azbest oraz obrotu azbestem 
i wyrobami zawierającymi ten surowiec. Zgodnie z ustawą produkcja płyt azbestowo-cementowych została zakończona we wszystkich zakładach do 28 września 1998 r., 
a z dniem 28 marca 1999 r. nastąpił zakaz obrotu tymi płytami. Wyjątek stanowi tylko azbest i wyroby zawierające azbest określone w załączniku nr 1 do ustawy, które określa corocznie Minister właściwy do spraw gospodarki w drodze rozporządzenia. Wymieniona ustawa praktycznie zamknęła okres stosowania wyrobów zawierających azbest w Polsce, pozostaje natomiast problem sukcesywnego usuwania zużytych wyrobów w sposób 
nie zagrażający zdrowiu ludzi i zanieczyszczeniu środowiska. Ustawa porządkuje również zagadnienia związane z opieką zdrowotną pracowników, którzy mieli kontakt z azbestem. 

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623 z późn. zm.)  określa warunki zgłoszenia robót budowlanych oraz uzyskania pozwolenia na budowę, oraz jednostki właściwe do sprawowania nadzoru i kontroli 

· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243,z późn. zm.). Ustawa określa zasady postępowania z odpadami, w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. W ustawie określone są obowiązki wytwórców i posiadaczy odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych. Ustawa ta wprowadziła m.in. obowiązek uzyskania przez wytwórcę odpadów niebezpiecznych (wykonawcę prac usuwania wyrobów zawierających azbest) zatwierdzenia – przez właściwego marszałka województwa – programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest).


Wytwórcy odpadów zawierających azbest muszą zalegalizować działalność w tym zakresie zgodnie z w/w przepisami.

· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008r.  Nr 25 poz. 150, z późn. zm.) Ustawa określa zasady ochrony środowiska oraz warunki korzystania z jego zasobów, z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju. Ustawa zawiera szereg postanowień dotyczących m.in.: ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem, sposobu postępowania z substancjami stwarzającymi szczególne zagrożenie dla środowiska, konieczności oznaczenia instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest oraz miejsc, w których on się znajduje.

· Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn, zm.)


· Ustawa z 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981 )

· Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367, z późn. zm.)


· Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.)


4.2. Akty wykonawcze

Najważniejsze z aktów wykonawczych to :

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31) Rozporządzenie ustala obowiązki właścicieli wszystkich miejsc, gdzie były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest, a także wprowadza obowiązek inwentaryzacji tych wyrobów oraz corocznej sprawozdawczości.

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o występowaniu substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. z 2009r., Nr 124, poz. 1033 z późn. zm.) określa termin oraz formę składania informacji o rodzaju, ilości 
i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie 
dla środowiska.

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r. 
w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów  (Dz. U. Nr 216, poz. 1824). Określa obowiązki pracodawcy zatrudniającego pracowników przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest


· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 71, poz. 649). 

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów  (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). Zamieszcza rodzaje odpadów zawierających azbest na liście odpadów niebezpiecznych w wymienionych niżej grupach i podgrupach 
z przypisanym kodem klasyfikacyjnym:


06 07 01* - odpady azbestowe z elektrolizy


06 13 04* - odpady z przetwarzania azbestu


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


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


15 01 11*- opakowania z metali  zawierające  niebezpieczne, porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi


16 01 11* - okładziny hamulcowe zawierające azbest


16 02 12* - zużyte urządzenia zawierające azbest


17 06 01* - materiały izolacyjne zawierające azbest


17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawierające azbest



UWAGA:  gwiazdka oznacza odpady niebezpieczne


· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. 
w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 z późn. zm.). Określa najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy pyłów zawierających azbest:


a) 
pyły zawierające azbest chryzotyl 

-  1,0 mg/m3


włókna respirabilne

                        -  0,2 włókien w cm3

b) 
pyły zawierające azbest krokidolit

-  0,5 mg/m3

 
włókna respirabilne
  


-  0,2 włókien w cm3

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U z 2010 r Nr 16, poz. 87 z późn. zm.). Wartość odniesienia dla azbestu (włókna na m3) wynosi uśredniona 2350 (g/m3 w ciągu godziny i  250 (g/m3  dla roku kalendarzowego.   

4.3 Obowiązki właścicieli lub zarządzających obiektami, instalacjami 
i urządzeniami zawierającymi azbest


Polskie prawodawstwo określa również wymagania dotyczące postępowania 
z wyrobami i odpadami azbestowymi, obowiązki organów administracji, a także właścicieli 
i zarządców nieruchomości w tym zakresie oraz obowiązki wykonawców prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest. 


W Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31) oraz z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, założono wykonanie inwentaryzacji oraz dokonanie oceny stanu wyrobów zawierających azbest. Właściciele i zarządcy obiektów zobligowani są do przekazywania marszałkowi województwa i wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania oraz informacji o wyrobach, których wykorzystanie zakończono. Wyroby zawierające azbest wykorzystuje się w sposób nie stwarzający zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi w terminie do 31 grudnia 2032r.

Do obowiązków właścicieli, zarządców lub użytkowników nieruchomości należy:


· przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest poprzez wykonanie spisu z natury. Zgodnie z rozporządzeniem przedmiotową informację, właściciel, zarządca lub użytkownik sporządza w dwóch egzemplarzach:

1) jeden egzemplarz przedkłada w formie pisemnej marszałkowi  lub wójtowi gminy,


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


Osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami przedkładają informację odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.


· sporządzenie „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”

W wyniku przeprowadzonej „Oceny…” otrzymuje się informacje o:


- terminie usunięcia wyrobów zawierających azbest (wyroby, które posiadają duże 
i widoczne uszkodzenia, powinny zostać bezzwłocznie usunięte),


- terminie wykonania następnej oceny (po 5-ciu latach jeżeli wyroby zawierające azbest są w dobrym stanie technicznym i po roku, jeżeli w wyrobach zauważono duże uszkodzenia, obejmujące ponad 3% powierzchni wyrobu).


Rozporządzenie narzuca również obowiązek:


- usunięcia wyrobów zawierające azbest, zakwalifikowanych wskutek przeprowadzonej „Oceny…” do wymiany,


- zastąpienia usuwanych wyrobów zawierających azbest wyrobami nie zawierającymi tego surowca.


· Stosowne oznakowanie pomieszczeń, gdzie znajdują się urządzenia lub instalacje zawierające azbest i zaznaczenie na planach sytuacyjnych terenu miejsca z wyrobami zawierającymi azbest


· Opracowanie corocznego planu kontroli jakości powietrza dla pomieszczeń zawierających azbest


· Opracowanie instrukcji bezpiecznego postępowania i użytkowania pomieszczenia 
z wyrobami zawierającymi azbest


4.4. Obowiązki właścicieli i zarządców obiektów związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest


Prace polegające na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest, powinny być wykonywane przez wyspecjalizowana jednostkę posiadającą stosowne zezwolenia Starosty oraz wyposażenie techniczne i socjalne zapewniające odpowiednie zabezpieczenie pracowników i środowiska przed narażeniem na działanie azbestu.

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

· uzyskanie pozwolenia, decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albo złożenie organowi informacji o wytwarzanych odpadach 
oraz o sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi (zależnie od ilości wytwarzanych odpadów),


· przeszkolenie przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników i osób kierujących lub nadzorujących, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz w zakresie przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest,


· przed przystąpieniem do prac związanych z zabezpieczaniem lub usuwaniem wyrobów zawierających azbest właściciel lub zarządca nieruchomości obowiązany jest do zgłoszenia na 30 dni przed rozpoczęciem prac, wniosku o pozwolenie na budowę (remont), wraz z określonymi warunkami. Wniosek powinien być sporządzony z uwzględnieniem przepisów wynikających z art. 30, ust. 7 ustawy – Prawo budowlane (Dz. U z 2010r. Nr 243 poz.1623 z późn. zm.) (załącznik nr 7). Zatajenie informacji o występowaniu azbestu w wyrobach, które będą przedmiotem prac remontowo-budowlanych skutkuje – na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska –odpowiedzialnością karną.


· opracowanie przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu prac usuwania wyrobów zawierających azbest, obejmującego w szczególności:


-identyfikację azbestu w przewidzianych do usunięcia materiałach, na podstawie udokumentowanej informacji od właściciela lub zarządcy obiektu albo też 
na podstawie badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium,


- informacje o metodach wykonywania planowanych prac,


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


- ustalenie niezbędnego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza;


· posiadanie niezbędnego wyposażenia technicznego i socjalnego zapewniającego prowadzenie określonych planem prac oraz zabezpieczeń pracowników i środowiska przed narażeniem na działanie azbestu.


· zapewnienie warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest 
z miejsca ich występowania 

· złożenie właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub zarządcy nieruchomości, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest, pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych 
i sanitarnych.


W przypadkach nieprzestrzegania nałożonych obowiązków w tym zakresie mają zastosowanie zapisy tytułu VI ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, które przewidują w takich przypadkach odpowiedzialność karną- kary aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny, orzekane na podstawie przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz odpowiedzialność administracyjną poprzez wstrzymanie prowadzonej przez podmiot korzystający ze środowiska lub osobę fizyczną działalności powodującej pogorszenie stanu środowiska w znacznych rozmiarach lub zagrażającej życiu lub zdrowiu ludzi. Ponadto do odpowiedzialności za szkody spowodowane oddziaływaniem 
na środowisko, w tym również powstałe w wyniku postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

4.5. Zasady postępowania przy transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów azbestowych


Posiadacz odpadów, który prowadzi działalność w zakresie zbierania lub transportu odpadów jest obowiązany uzyskać zezwolenie starosty, właściwego ze względu na siedzibę firmy lub adres posiadacza odpadów, na prowadzenie tej działalności. Zezwolenie 
na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów jest wydawane 
w drodze decyzji, na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Do obowiązków prowadzącego transport odpadów niebezpiecznych należy:


· potwierdzenia przejęcia odpadu poprzez „Kartę przekazania odpadu”,


· posiadanie dokumentu przewozowego z opisem odpadów niebezpiecznych,


· posiadanie świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu odpadów niebezpiecznych 


· posiadanie przez kierowcę zaświadczenia ADR o ukończeniu kursu dokształcającego dla kierowców przewożących towary niebezpieczne,


· odpowiednie oznakowanie pojazdu  i utrzymanie w czystości 

· sprawdzenie stanu opakowań i ich oznakowanie literą „a” oraz umocowania przesyłki 

Transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest należy prowadzić 
z zachowaniem przepisów dotyczących transportu towarów niebezpiecznych. Odpady zwierające azbest pochodzące z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych 
oraz odpady izolacyjne zawierające azbest, zgodnie z ADR zaliczone zostały do grupy 9 – różne materiały i przedmioty niebezpieczne. To kryterium klasyfikacyjne narzuca określone wymagania przy transporcie

Odpady zawierające azbest, nie mogą być poddawane odzyskowi czy innemu wykorzystaniu i muszą być w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi oraz środowiska składowane. Należy je umieszczać na składowiskach odpadów niebezpiecznych,  jeżeli 
nie jest to możliwe mogą być deponowane na wydzielonych częściach składowisk innych 
niż niebezpieczne (z wyjątkiem składowisk odpadów obojętnych). Na wydzielenie części składowiska na potrzeby deponowania odpadów zawierających azbest wymagane jest uzyskanie zezwolenia właściwego miejscowo starosty. Odpady pochodzące z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej o kodach: 
17 06 01* i 17 06 05* mogą być deponowane na składowiskach lub wydzielonych kwaterach na terenie innych składowisk. Odpady powinny być składowane w izolacji od innych, 
a miejsce składowania musi być oznakowane i zaznaczone na planie sytuacyjnym składowiska. Prace związane ze składowaniem odpadów zawierających azbest należy prowadzić w sposób zabezpieczający przed emisją pyłu azbestowego do powietrza, zatem podstawowym zadaniem jest niedopuszczenie do uszkodzenia (rozszczelnienia) opakowań odpadów. Składowanie powinno być zakończone na poziomie 2 m poniżej poziomu terenu otoczenia, Powierzchnia składowanych odpadów (w opakowaniach) powinna być zabezpieczana przed emisją pyłów przez przykrycie folią lub warstwą gruntu, każdorazowo po złożeniu odpadów. Po wypełnieniu odpadami zawierającymi azbest wydzielonej kwatery składowiska, należy przykryć ją warstwą gruntu, a następnie zrekultywować zgodnie 
z wymaganiami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę składowiska. Niedopuszczalne jest zagęszczanie odpadów zawierających azbest, ani poruszanie się pojazdów mechanicznych po powierzchni składowanych odpadów. Zarządzający składowiskiem zobowiązany jest do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z katalogiem odpadów przy wykorzystaniu karty ewidencji odpadu oraz karty przekazania odpadu.

5. Istotne elementy krajowego, wojewódzkiego i powiatowego programu likwidacji azbestu.

5.1. „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” 
oraz zadania jednostek samorządu terytorialnego w tym zakresie

„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” z 2002r.  przyjęty przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polski w dniu 14 maja 2002 r. powstał w wyniku:


· przyjęcia przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Rezolucji z dnia 19 czerwca 1997 r. – 
w sprawie programu wycofywania azbestu z gospodarki (M.P. Nr 38, poz. 373), w której Rada Ministrów została wezwana m.in. do opracowania programu zmierzającego 
do wycofywania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski,


· realizacji ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 101, poz. 628 z późn zmianami oraz odpowiednich przepisów wykonawczych do tej ustawy,


· potrzeb oczyszczania kraju z azbestu oraz wyrobów zawierających azbest.

Zgodnie z wytycznymi programu do 31 grudnia 2032r. mają zostać usunięte z użycia wszystkie wyroby zawierające azbest wykorzystywane na terenie kraju. Program ten określał m.in. kierunki działań na poziomie krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym potrzebne do jego realizacji.


„Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” jest kontynuacją i aktualizacją celów oraz działań ustalonych w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”.

W programie jako zadania samorządu gminnego ujęto :

· gromadzenie przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta informacji o ilości, rodzaju 
i miejscach występowania wyrobów zawierających azbest oraz przekazywanie jej 
do marszałka województwa z wykorzystaniem dostępnego narzędzia informatycznego www.bazaazbestowa.pl;


· przygotowywanie i aktualizacja programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, także w ramach planów gospodarki odpadami;


· organizowanie szkoleń lokalnych w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości bez korzystania z usług wyspecjalizowanych firm;


· organizowanie usuwania wyrobów zawierających azbest przy wykorzystaniu pozyskanych 
na ten cel środków krajowych lub unijnych z uwzględnieniem zasad zawartych w Programie;


· inspirowanie właściwej postawy obywateli w zakresie obowiązków związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest;


· współpraca z marszałkiem województwa w zakresie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest oraz opracowywania programów usuwania wyrobów zawierających azbest, 
w szczególności w zakresie lokalizacji składowisk odpadów zawierających azbest oraz urządzeń przewoźnych do przetwarzania odpadów zawierających azbest;


· współpraca z mediami w celu propagowania odpowiednich inicjatyw społecznych 
oraz rozpowszechniania informacji dotyczących zagrożeń powodowanych przez azbest;


· współpraca z organizacjami społecznymi wspierającymi realizację Programu;


· współpraca z organami kontrolnymi (inspekcja sanitarna, inspekcja pracy, inspekcja nadzoru budowlanego, inspekcja ochrony środowiska).


5.2. Wojewódzki i  powiatowy program likwidacji azbestu


W województwie śląskim nie opracowano odrębnego planu usuwania azbestu na poziomie województwa.


W Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego zapisano Jednym z priorytetowych celów zapisanych w dokumencie jest uporządkowanie gospodarki odpadami niebezpiecznymi, w tym gospodarki odpadami zawierającymi azbest. Szacuje się, że na terenie województwa śląskiego znajduje się 296 011 Mg odpadów zawierających azbest. 

Powinno to nastąpić poprzez: 

· możliwość unieszkodliwienia odpadów powstających z bieżącej produkcji 
i z bieżących działalności remontowo-budowlanej


· sukcesywnego - w miarę posiadanych środków finansowych - unieszkodliwiania odpadów nagromadzonych z wielolecia, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego.

W „Programie likwidacji azbestu dla Powiatu Pszczyńskiego” (przyjętego Uchwałą Zarządu Powiatu Pszczyńskiego nr 725/159/06 z 14.06.2006r.) podano szacunkowe ilości wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kobiór oraz kierunki i możliwości utylizacji  tych wyrobów. W związku z tym, że większość gmin z terenu powiatu nie miała w okresie opracowywania programu zinwentaryzowanych wyrobów azbestowych, przyjęto wartości szacunkowe z programu likwidacji azbestu na terytorium Polski oraz wykorzystano dane gminy Goczałkowice. Przyjęto okres realizacji Programu na lata 2006-2015, co umożliwi analizę realizacji zadań wspólnie z Planem Gospodarki Odpadami oraz koordynację działań związanych z gospodarką odpadami niebezpiecznymi. W Programie określono też szczegółowe zadania i harmonogram realizacji zadań związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych oraz oszacowano koszty jego realizacji  Podano ponadto możliwości pozyskania środków finansowych na jego realizację.

Powiat Pszczyński aktywnie włącza się w problematykę usuwania azbestu. Począwszy od 2008r. zawarto  porozumienia których przedmiotem było określenie zasad współpracy przy udzielaniu dofinansowania dla mieszkańców ze środków PFOŚiGW do przedsięwzięć, polegających na usuwaniu odpadów powstałych przy azbestu. Powiat zobowiązał się do udzielenia dofinansowania w wysokości 25% kwoty wynikającej z umowy zawartej z dotowanym, zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale  Rady Gminy Kobiór Nr  XI/69/07 z dnia 26 października 2007 r. w sprawie: dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Kobiór.

W związku z likwidacją Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nie było możliwości udzielania dofinansowania osobom fizycznym za usuwanie wyrobów azbestowych w ramach wprowadzonego „Programu likwidacji wyrobów zawierających azbest”, w roku 2010 r. 


6. Rozeznanie skali problemu azbestu na terenie gminy Kobiór – opis stanu istniejącego.


6.1.  Charakterystyka gminy – gospodarka odpadami

Kobiór jest gminą jednowioskową w województwie śląskim, w północnej części powiatu pszczyńskiego. Leży we wschodniej części Kotliny Raciborsko-Oświęcimskiej, 
w środku historycznej ziemi pszczyńskiej.  Gmina graniczy od wschodu z Gminą Bojszowy, od północy z miastem Tychy i gminą Wyry, od zachodu z Gminą Suszec i miastem Orzesze, 
a od południa z Gminami Pszczyna i Suszec.

Centrum miejscowości jest zlokalizowane na 18o56' długości geograficznej wschodniej  50o4' szerokości geograficznej północnej. Teren znajduje się na wysokości 250 m n.p.m. Powierzchnia Gminy Kobiór (wg. danych GUS) wynosi 48,14 km2 ,w tym 85,9 % terenu stanowią lasy,a 9,8% tereny rolne. Wśród terenów zainwestowanych, ok. 100 ha stanowi rozproszona zabudowa mieszkaniowa z usługami towarzyszącymi. Gminę zamieszkuje około 4750 mieszkańców.

    
Kobiór położony jest na polanie, otoczonej przez lasy, będące pozostałością Puszczy Pszczyńskiej. Przez środek miejscowości przepływa rzeka Korzeniec - lewy dopływ Pszczynki, zaś w północnej części Gminy ma swój bieg rzeka Gostynka – lewobrzeżny dopływ Wisły.

Przez obszar Gminy przebiega trasa szybkiego ruchu DK-1 łącząca Katowice 
z Bielskiem. Tu również łączy się ta trasa z drogą prowadzącą do Gliwic.  Uzupełnieniem układu komunikacyjnego jest szlak kolejowy, łączący Katowice z Bielskiem 
oraz atrakcyjnymi miejscowościami wypoczynkowymi w Beskidach.

Gmina Kobiór posiada zatwierdzony Program Ochrony Środowiska dla gminy Kobiór na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy lat 2013-2016  – Uchwała Rady Gminy Kobiór nr XXIX/202/09 z dnia 15 lipca 2009r.- Program Ochrony Środowiska zakłada przyporządkowanie celów poszczególnym dziedzinom ochrony środowiska, natomiast celom przyporządkowano priorytetowe kierunki działań (priorytety). Problematykę azbestu zawarto w dziedzinie gospodarki odpadami, dla której określony został cel: „Ograniczenie do minimum negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko”. Jako priorytet podano m.in. usunięcie wyrobów zawierających azbest do końca 2032 roku, zgodnie z „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”. 

Zadaniami dla priorytetu 9 tj. Usunięcie wyrobów zawierających azbest do końca 2032r, są:


- 
realizacja gminnego programu likwidacji azbestu 

- 
dostarczanie informacji o odpadach zawierających azbest – na potrzeby powiatowe 
i wojewódzkie.


6.2.  Inwentaryzacja wyrobów azbestowych z analizą jej wyników - stan na 31.12.2011r.


Do końca 2006r., mimo kreślonego przepisami obowiązku - § 7 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz.U. Nr 192, poz, 1876) - żadna osoba fizyczna nie zgłosiła Wójtowi informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania.

 Z informacji uzyskanej w 2007r. ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wynika, że także do prowadzonej przez ten Urząd bazy, nie wpłynęła żadna informacja od podmiotów działających na terenie Kobióra, o posiadaniu wyrobów zawierających azbest. Na skierowane, bezpośrednio do podmiotów gospodarczych przez Urząd Gminy zapytanie w tej sprawie, uzyskano pozytywną odpowiedź jedynie z Nadleśnictwa Kobiór. Według uzyskanych danych na 4 obiektach własności Nadleśnictwa Kobiór zinwentaryzowano w 2007r.- 755 m2 wyrobów azbestowych. Nadleśnictwo planuje wymianę pokryć dachowych w miarę posiadanych środków.

W tej sytuacji, dla opracowania Programu, niezbędnym było przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest i utworzenie bazy danych o ich lokalizacji. W marcu 2007r Urząd Gminy zlecił przeprowadzenie wśród mieszkańców ankiety dotyczącej posiadania wyrobów azbestowych. Na podstawie tej ankiety, opracowano bazę nieruchomości, na których znajdują się przedmiotowe wyroby. W czerwcu 2007 r. dokonano szczegółowej inwentaryzacji wyrobów azbestowych na określonych wcześniej nieruchomościach. 

W związku ze zmianami jakie zaszły w ostatnich 5 latach w zakresie ilości wyrobów azbestowych na terenie miejscowości, a w szczególności:


 - usunięciu od 2007r. 13,966 Mg wyrobów azbestowych , co stanowi 22,32% pierwotnie obliczonej ilości wyrobów


- zgłoszeniu dwóch dodatkowych obiektów na których mieszkańcy posiadają wyroby azbestowe nie ujęte w poprzednich szacunkach


do opracowania aktualizacji niemniejszego Programu przeprowadzono ponowną inwentaryzację wyrobów. Inwentaryzacja została przeprowadzona w listopadzie i grudniu 2011r. na 31 posesjach zgłoszonych jako posiadające wyroby azbestowe na obiektach lub wyroby wycofane z użytkowania. Na jednej nieruchomości nie udało się uzyskać informacji od obecnych właścicieli, w związku z czym przyjęto dane uzyskane w 2007r. 


Ponadto wystosowano pismo do podmiotów gospodarczych w sprawie posiadany wyrobów azbestowych, uzyskano informację z Nadleśnictwa Kobiór, iż na 2 obiektach znajduje się 
na koniec 2011r. .- 595 m2 wyrobów azbestowych. Nadleśnictwo przewiduje w przyszłości wymianę pokryć dachowych.

W wyniku przeprowadzonej w 2011r. na terenie gminy inwentaryzacji stwierdzono:

· 30 nieruchomości w tym: budynków mieszkalnych, gospodarczych, garaży lub wiat, na których zastosowano wyroby zawierających azbest – łącznie 3301,48 m2.

· 2 posesji posiadających wyroby azbestowe wycofane z eksploatacji – 230 m2

· 1 obiekt budownictwa wielorodzinnego (budynek komunalny) z obudową balkonów 
z płyt zawierających azbest (acekol) - łącznie 192 m2

· na terenie Kobióra brak rur wodociągowo – kanalizacyjnych zawierających azbest

Ilość i rodzaje obiektów, na których występują wyroby azbestowe
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W trakcie przeprowadzonej inwentaryzacji z właścicielami bądź użytkownikami nieruchomości została przeprowadzona rozmowa na temat podejmowanych przez Gminę działań, na rzecz usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest oraz jego szkodliwości. 

Wg przeprowadzonej inwentaryzacji, całkowita ilość wyrobów zawierających azbest 
na terenie Gminy Kobiór wynosi 3531,48 m2.


Wyroby azbestowe to głównie eternit płaski (1631,90 m2) i falisty ( 2091,58 m2) pokrywający dachy budynków mieszkalnych, inwentarskich, gospodarczych, garaży, obiektów przemysłowych oraz płyty stanowiące elewacje budynków jednorodzinnych 
i wielorodzinnych.

Ilość typów wyrobów azbestowych w m2
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Przy założeniu, średniego ciężaru  1 m2 wyrobów azbestowych na poziomie 11 kg ogólny ciężar wyrobów azbestowych pozostających na terenie gminy Kobiór wynosi  40,96 Mg

Nie przewiduje się dalszego wzrostu ilości wyrobów zawierających azbest z uwagi na obowiązujący całkowity zakaz ich stosowania. 

Od 2006r. do końca 2011r. sukcesywnie usunięto z terenu Gminy Kobiór 13,966 Mg wyrobów azbestowych z 7 nieruchomości, co stanowi 22,32% szacowanych w 2007r. wyrobów.

Przyjęcie i realizacja Programu umożliwią dalszą kontrolę tego zjawiska.

Informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania wyrobów zawierających azbest– stan na koniec 2011r. stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Programu.


6.3.  Stopień pilności, kolejność usuwania wyrobów azbestowych


Stwierdzenie występowania azbestu na posesji, wewnątrz lub na zewnątrz budynku, 
nie oznacza automatycznie konieczności jego natychmiastowego usuwania. Dalsze działania uzależnione są od wyniku tzw. „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”.

Sposób i zasady przeprowadzania „oceny” określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.04.2004 r. w sprawie sposobów 
i warunków bezpiecznego użytkowania usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 
nr 71, poz. 649). Wzór druku „oceny” stanowi załącznik nr 1 do tego Rozporządzenia.

Wzór, w zależności od rodzaju wyrobu zawierającego azbest, sposobu jego zastosowania, struktury powierzchni, stanu zewnętrznego wyrobu, stopnia narażenia na uszkodzenia i jeszcze kilku innych czynników, określa punktację dla każdego z tych uwarunkowań od 0 do 30/40 punktów. Suma punktów ustalona w powyższy sposób dla każdego wyrobu, określa tzw. „stopień pilności” jego usuwania  z posesji.  I tak: 


120 i więcej punktów 
- Stopień pilności I wymagane pilne usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie,

od 95 do 115 punktów
- Stopień pilności II (ponowna ocena wymagana w terminie do 1 roku),

do 90 punktów

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

Wykonane wg w/w zasad „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” przez właścicieli nieruchomości, posiadających wyroby zawierające azbest wykazały, że dla 32 ocenianych obiektach stopnie pilności przedstawiają się następująco:

Stopień pilności I

- 10 obiektów  - 1455,20 m2  (41 %)

Stopień pilności II
- 5 obiektów     - 814,68 m2 (23 %)

Stopień pilności III
- 17 obiektów   -1261,60 m2 (36 %)

Ilość wyrobów (w m 2 ) według „stopnia pilności”

Ilość odpadów wg stopnia pilności
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Jak z powyższego wynika, I stopień pilności tzn. do bezzwłocznego usunięcia to ponad 40 %  całości materiałów z zawartością azbestu w gminie.


Zdecydowana większość wyrobów uzyskała jednak mniej niż 120 punktów, 
co kwalifikuje je do II i III stopnia pilności i wykonania ponownej oceny.

Ilość wyrobów azbestowych, planowaną  do usunięcia w kolejnych latach (według danych określonych w informacjach od mieszkańców), obrazuje poniższy wykres:

Ilosc wyrobów planowanych do usunięcia w latach
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Charakterystycznym jest wiek zastosowanych wyrobów. W związku z tym, że od 10 lat obowiązuje zakaz ich stosowania, większość z nich ma kilkunasto lub kilkudziesięcioletni okres użytkowania (nawet powyżej 40 lat). Są to więc produkty, których okres eksploatacji powinien zostać dawno zakończony, jednak ze względu na ograniczone możliwości finansowe właścicieli, wyroby te są w dalszym ciągu użytkowane. Ponieważ znaczna ich ilość zakwalifikowana została do II i III stopnia pilności, świadczy to o właściwej ich eksploatacji i prawidłowej konserwacji, generalnie – stosunkowo dobrym utrzymaniu.

Usuniecie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kobiór założono do końca roku 2032, według złożonych deklaracji i możliwości finansowych zarówno ze strony Gminy jak i właścicieli nieruchomości.

7. Działania realizacyjne.


7.1.  Możliwość utylizacji wyrobów azbestowych


Stosowane i użytkowane wyroby zawierające azbest mogą być usuwane  z obiektu 
i unieszkodliwiane lub też zabezpieczane (wymagane usunięcie do końca 2032 r.). Zabezpieczanie polega na pokryciu powierzchni wyrobu zawierającego azbest specjalnymi preparatami. Zabezpieczać w ten sposób można wyłącznie wyroby będące w dobrym stanie technicznym. Ogranicza to przedostawanie się włókien azbestu do środowiska. 


Konieczność przeprowadzenia prac demontażowych istnieje w przypadku, gdy wyroby 
są uszkodzone lub zniszczone.  

Prace związane z demontażem i utylizacją wyrobów azbestowych na terenie Gminy Kobiór mogą przeprowadzać firmy, które posiadają stosowne zezwolenie Starosty Pszczyńskiego. Dane tele-adresowe przedsiębiorców są dostępne w stanowisku ochrony środowiska oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy – www.kobior.pl

Podstawową metodą unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest jest bezpieczne 
ich składowanie po uprzednim odpowiednim ich zabezpieczeniu. 


W województwie śląskim zlokalizowane są następujące składowiska przyjmujące odpady zawierające azbest (wg. www.bazaazbestowa.pl) :

Stan na 1 stycznia 2011 r.

		Lp.

		Województwo 

		Gmina 

		Miejscowość 

		Rodzaj 



		1.

		ŚLĄSKIE

		Ogrodzieniec

		Ogrodzieniec

		Zamknięte



		2.

		ŚLĄSKIE

		Sosnowiec

		Sosnowiec

		Planowane



		3.

		ŚLĄSKIE

		Świętochłowice

		Świętochłowice

		Zamknięte



		4.

		ŚLĄSKIE

		Dąbrowa Górnicza

		Dąbrowa Górnicza

		Zakładowe



		5.

		ŚLĄSKIE

		Dąbrowa Górnicza

		Dąbrowa Górnicza

		Zakładowe



		6.

		ŚLĄSKIE

		Świętochłowice

		Świętochłowice

		Planowane



		7.

		ŚLĄSKIE

		Jastrzębie-Zdrój

		Jastrzębie-Zdrój

		Ogólnodostępne



		8.

		ŚLĄSKIE

		Knurów

		Knurów

		Ogólnodostępne





Na terenie Powiatu Pszczyńskiego nie ma składowiska, które mogłoby przyjmować odpady zawierające azbest.


7.2.  Uczestnicy programu

Program usuwania azbestu skierowany jest do właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kobiór, ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości, na których występują wyroby zawierające azbest. 


Tej grupie najbardziej powinno zależeć na jak najszybszym usunięciu 
i unieszkodliwieniu wyrobów azbestowych ze swojego otoczenia. Przewiduje się,
że zainteresowanie programem będzie wzrastać, w miarę prowadzenia edukacji w zakresie zagrożeń związanych z eksploatacją wykorzystywanych wyrobów i koniecznością 
ich wymiany.


Realizatorami programu będą sami zainteresowani mieszkańcy przy wsparciu organizacyjnym i w miarę możliwości również finansowym Urzędu Gminy Kobiór. Koordynatorem programu z ramienia Urzędu Gminy będzie Komórka ochrony środowiska.

Na terenie Gminy zlokalizowano 32 budynków mieszkalnych, gospodarczych, wiat 
i garaży pokrytych wyrobami azbestowymi. Zgodnie ze złożonymi deklaracjami w 2012 roku udział weźmie 8 właścicieli nieruchomości, są to nieruchomości na których zakończono użytkowanie wyrobów, jak równie te gdzie wyroby są eksploatowane od 40 i więcej lat, a w związku z tym są zakwalifikowane do I stopnia pilności. W kolejnych latach realizacji programu do wymiany pokryć dachowych i elewacji będą przystępować kolejni właściciele nieruchomości. Zależeć to będzie głównie od możliwości finansowych mieszkańców w kontekście zastąpienia wymienianego pokrycia i możliwości uzyskania dofinansowania  do utylizacji. Planuje się zakończenie realizacji programu usunięcia wyrobów azbestowych 
z terenu gminy zgodnie z obowiązującym prawem do końca 2032r. 


7.3.  Finansowe aspekty realizacji Programu


7.3.1. Koszty realizacji programu


Na terenie gminy zinwentaryzowana ilość wyrobów zawierających azbest wynosi 3531 m2 wyrobów azbestowych w formie pokryć dachowych, elewacji, bądź jako zeskładowane płyty ( na obiektach os.fizycznych i obiektach komunalnych). 

W programie założono usunięcie wyrobów azbestowych z terenu Gminy w latach 2012-2032. 

Dla oszacowania prawdopodobnych kosztów przedsięwzięcia, przyjęto średni jednostkowy koszty wykonania w/w usług:


· średni koszt demontażu usuwanych i płyt falistych (eternitu)


· średni koszt transportu odpadów na składowisko




· średni koszt unieszkodliwiania wyrobów





Koszt ten wyniesie (wg. danych za rok 2011r.) 40 zł za 1m2

Można wiec przyjąć ogólny koszt realizacji programu wynosić będzie 141 240,- zł ( zVAT).

Jeżeli realizacja programu potrwa do 2032 roku, tj. 21 lat. Średni, roczny koszt realizacji programu wynosił będzie zatem 6725,- zł.  

Kolejność usuwania z posesji, w poszczególnych latach, produktów zawierających azbest wynikać będzie ze stopnia pilności określonego w „Ocenie stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”


Zakłada się, że w pierwszym roku realizacji zadania tj. w 2012 roku do utylizacji oddanych zostanie 1170 m² wyrobów, gdyż są to produkty 1155,20 m2 o I stopniu pilności, których właściciele zdeklarowali się do ich usunięcia w kolejnym roku, w przypadku uzyskania możliwości dofinansowania. 

Zestawienie ilości wyrobów zawierających azbest i kosztów ich usunięcia w poszczególnych latach trwania Programu, zawiera poniższa tabela.

Szacunkowe koszty realizacji Programu w kolejnych okresach

		LP

		Planowana data usunięcia wyrobów

		Ilość nieruchomości

		Ilość wyrobów do usunięcia

 [ m2]

		Szacunkowy koszt


[zł]



		1

		2012

		8

		1155,20

		46 208



		2

		2013-2015

		5

		462,80

		18 512



		3

		2016-2030

		7

		758,45

		30 338



		4

		po 2030

		12

		1327,03

		53 081





Trzeba jednak założyć, że koszty zarówno usług demontażu jak i transportu będą poważnie rosły, w związku z powyższym należy się spodziewać ze ogólny koszt będzie znacznie wyższy.


Z przedstawionej tabeli wynika wyraźnie, iż największy koszt będzie do poniesienia 
w pierwszych i ostatnich latach realizacji Programu. Znaczny koszt realizacji w pierwszym roku wynika z potrzeby usunięcia wyrobów będących w najgorszym stanie i mogących powodować największe zagrożenie oraz usunięcia wyrobów, których użytkowanie zostało zakończone, których właściciele zadeklarowali chęć usunięcia w kolejnym roku. Wysoki koszt realizacji w ostatnich latach wynika z występującego obecnie braku możliwości finansowych dla zastąpienia wyrobów azbestowych innymi wyrobami na nieruchomościach

7.3.2. Źródła dofinansowania realizacji programu.


Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dofinansowanie kosztów inwestycji, może polegać na udzielaniu dotacji celowej z budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie, zagadnienie to regulują również przepisy ustawy z dnia 8 października 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska. Zadania te mogą być finansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz przez powiaty i gminy w zakresie ustalonym w ustawie - Prawo ochrony środowiska.

Źródłami finansowania usuwania azbestu są:


· środki własne właścicieli obiektów budowlanych,


· środki własne inwestorów prywatnych,


· środki własne jednostek samorządu terytorialnego,


· środki budżetu państwa pozostające w dyspozycji Ministra Gospodarki,

· środki funduszy ochrony środowiska

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej udzielają dotacji, pożyczek oraz przekazują środki finansowe na podstawie umów cywilnoprawnych. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie uruchomił program priorytetowy na lata 2010-2013, 
w ramach którego środki finansowe przekazywane są poszczególnym wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Łączna kwota planowanych wypłat 
to 38 mln zł, z tego w 2011r. – 6 mln zł, 2012r. – 10 mln zł, 2013r. – 22 mln zł. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach informuje, na stronie internetowej, że podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę na wspólne dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów azbestowych w województwie śląskim w latach 2011 - 2012. Daje ona możliwość uzyskania wsparcia ze środków publicznych na likwidację wyrobów z azbestem pochodzących z domów i obiektów należących do osób fizycznych. 
Umowa zakłada, że samorządy gminne, posiadające na swoim terenie zinwentaryzowane i objęte gminnym programem likwidacji azbestu wszelkie obiekty zawierające odpady azbestowe, mogą na ich likwidację uzyskać- ze środków NFOŚiGW- dotację w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. Pozostałe dofinansowanie może pochodzić ze środków WFOŚiGW w formie preferencyjnej pożyczki, która w połowie może zostać umorzona bez konieczności przeznaczenia umorzonej kwoty na nowe zadanie proekologiczne. 
Z dofinansowania skorzystać mogą właściciele wszystkich obiektów objętych gminnym programem usuwania azbestu. W praktyce daje to szansę na sfinansowanie bezzwrotne w wysokości do 75% procent kosztów dotyczących zdjęcia azbestu, transportu i jego unieszkodliwienia. Prace te muszą zostać jednak wykonane przez firmę posiadającą odpowiednie zezwolenia na wykonywanie tego typu zadań, co powinno być stosownie udokumentowane. Na realizację tego dwuletniego programu przewidziano ok.5 mln złotych, w tym 2,5 mln zł przekazanych z NFOŚiGW. Oszacowano, że koszt realizacji rządowego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w ciągu 30 lat wynosić będzie ok.48 mld. zł, z czego fundusze ekologiczne pokryją 711 mln zł. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach traktuje te zadania jako poważne wyzwania służące nie tylko dostosowaniu naszych realiów do norm panujących w Unii Europejskiej ale także pozwalające nam żyć zdrowo i bezpiecznie w przyjaznym środowisku. Dlatego od 2004 roku na realizację 130 przedsięwzięć związanych z likwidacją ponad 9 tysięcy ton odpadów azbestowych udzielono pożyczek w kwocie ponad 10 mln zł oraz dotacji w kwocie 14 mln zł. Teraz pojawiła się realna szansa, by z dofinansowania ze środków publicznych mogli korzystać także właściciele prywatnych domów.

Na sfinansowanie  działań w zakresie usuwania wyrobów azbestowych  można uzyskać również kredyt na warunkach komercyjnych. Bank Ochrony Środowiska S.A. jest uniwersalnym bankiem komercyjnym specjalizującym się w finansowaniu przedsięwzięć proekologicznych. BOŚ współpracuje z polskimi i zagranicznymi instytucjami finansowymi, w tym funduszami i fundacjami działającymi na rzecz ochrony środowiska.

Ogólny koszt realizacji Programu szacuje się na  141 240 zł.

Założono, że na realizację tego programu gmina będzie pozyskiwać środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, budżetu Powiatu Pszczyńskiego 
oraz w miarę możliwości własnych środków budżetowych.

Ze względu na: 

- stosunkowo niewielką ilość wyrobów zawierających azbest, znajdujących się na terenie Gminy

- duże jednostkowe koszty demontażu, transportu i utylizacji, obciążające właściciela nieruchomości - posiadacza odpadów zawierających azbest,

- szkodliwy wpływ tych wyrobów, zagrażający ogółowi mieszkańców gminy,


- zamiar możliwie pilnego uporania się z problemem azbestu w gminie


założono, iż wsparcie finansowe dotyczyć będzie zwrotu do 100 % kosztów: demontażu, zabezpieczenia, transportu i unieszkodliwienia wyrobów azbestowych w miarę możliwości. 

Realizacja zadania będzie możliwa dopiero po uzyskaniu dofinansowania z WFOŚiGW w Katowicach bądź innych środków finansowych. W przypadku uzyskania kwoty mniejszej od wnioskowanej, Gmina będzie miała możliwość zmiany zasad udzielania pomocy i pokryje jedynie częściowo koszt realizacji zadania. Pozostała część kwoty może zostać scedowana na właścicieli nieruchomości.

8. Metody realizacji Programu, harmonogram działań

Usuwanie i wymiana wyrobów zawierających azbest w skali kraju jest zadaniem długotrwałym ze względu na ich dużą ilość, a także wysokość potrzebnych środków finansowych. Szacuje się, że do przeprowadzenia tego procesu na terenie kraju niezbędny będzie okres – około 30-tu lat. 


8.1. Metody realizacji zadań 


W celu wykonania zadań zapisanych w programie zaplanowano: 


1. Inwentaryzację i utworzenie bazy danych o lokalizacji istniejących wyrobów zawierających azbest wraz z mapą występowania


Inwentaryzację  i przygotowanie bazy danych o wyrobach wykonano w 2011r. jako etap przygotowawczy do programu. W okresie jednego miesiąca od zakończenia inwentaryzacji opracowano mapę zagrożeń działania azbestu na terenie Gminy z zaznaczeniem lokalizacji występowania wyrobów zawierających azbest.

2. Edukację mieszkańców w zakresie szkodliwości azbestu, obowiązków dotyczących postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz sposobów bezpiecznego 
ich usuwania oraz unieszkodliwiania


W ramach edukacji mieszkańców w „Biuletynie Kobiórskim” będą ukazywały się artykuły dotyczące problematyki azbestu, są one dostępne również na stronie internetowej Gminy. Ponadto w trakcie inwentaryzacji w 2007r. rozdano mieszkańcom ulotkę informacyjną (zał. nr 1), ulotka taka jest dostępna dla wszystkich mieszkańców w Urzędzie Gminy


3. Mobilizowanie właścicieli budynków do usunięcia wyrobów zawierających azbest poprzez system pomocy edukacyjnej i finansowej


Działanie realizowane jest poprzez:


· system edukacji w zakresie szkodliwości i utylizacji wyrobów azbestowych,


· dofinansowanie kosztów usunięcia azbestu


· bieżącą aktualizację informacji na stronie internetowej z przebiegu realizacji     Programu,


· udzielanie wszelkich informacji mieszkańcom na temat realizacji Programu.

4. Podjęcie działań w kierunku pozyskania funduszy ze źródeł zewnętrznych 
na realizację programu.


Gmina Kobiór podejmie starania w celu pozyskiwania funduszy ze źródeł zewnętrznych tj.: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i budżetu powiatu. W przypadku uzyskania możliwości z innych źródeł zostaną one również wykorzystane. 

5. Udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym w usuwaniu odpadów zawierających azbest wraz z wykorzystaniem na ten cel środków budżetowych.

Gmina Kobiór w miarę możliwości sfinansuje koszty:


· demontażu wyrobów azbestowych,


· transportu tych odpadów,


· ich składowania i utylizacji.


Ilość usuniętych ton wyrobów zawierających azbest w danym roku uzależniona będzie 
od ilości środków finansowych pochodzących z funduszy własnych i zewnętrznych.

6. Usunięcie wyrobów zawierających azbest z obiektów będących własnością Gminy.


Usunięcie wyrobów azbestowych z obiektów komunalnych odbywać się będzie staraniem Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Kobiór.

7. Eliminacja powstawania „dzikich” wysypisk z odpadami zawierającymi azbest


Działanie to realizowane będzie dwutorowo:


· w procesie edukacji związanej z postępowaniem z odpadami azbestowymi, systematycznie budowana będzie świadomość społeczna, co powinno wyeliminować powstawaniem „dzikich” wysypisk tych odpadów,


· bieżąco przeprowadzony będzie monitoring występowania „dzikich” wysypisk 
z odpadami zawierającymi azbest, a w przypadku stwierdzenia ich występowania będą one likwidowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.


8. Bieżący monitoring realizacji Programu i okresowe raportowanie jego realizacji władzom samorządowym oraz mieszkańcom

Elementem zarządzania Programem jest jego systematyczne monitorowanie. 
W ramach działań monitoringowych określone zostaną zmiany ilości wyrobów zawierających azbest w kolejnych latach realizacji Programu tj.:


· ilości zutylizowanych w danym roku odpadów zawierających azbest,


· ilości wyrobów azbestowych pozostałych jeszcze do likwidacji. 

Wskaźniki monitorowania programu.

		Lp.

		Wskaźniki monitoringu

		[Jednostka miary]





		1

		Ilość odpadów zawierających azbest w przeliczeniu na m2 powierzchni gminy przed rozpoczęciem realizacji programu.

		[kg/ m2/rok]





		2

		Ilość odpadów zawierających azbest w przeliczeniu na m2 powierzchni gminy w kolejnych latach realizacji programu

		[kg/ m2/rok]





		3

		Procentowa ilość usuniętych odpadów zawierających azbest w stosunku do ilości zinwentaryzowanej przed realizacją programu

		%



		4

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

		%



		5

		Nakłady poniesione na usunięcie odpadów zawierających azbest

		PLN/rok



		6

		Ilość dzikich wysypisk odpadów zawierających azbest

		Szt





9. Okresowa weryfikacja i aktualizacja Programu


Realizacja Programu jest procesem długofalowym w związku z czym zakłada się jego aktualizację celem dostosowania do zmieniających się warunków prawnych, finansowych i możliwości realizacyjnych. 

8.2. Harmonogram realizacji programu

HARMONOGRAM  REALIZACJI   PROGRAMU

		LP

		Nazwa zadania




		Okres realizacji

		Koszty



		1

		Opracowanie Regulaminu dofinansowania działań polegających na usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z budynków

		2012 -2032

		Praca własna pracowników Urzędu, bez celowych nakładów



		2

		Działalność informacyjna i edukacyjna skierowana do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków, budowli i instalacji zawierających azbest

		2012-2032

		Praca własna pracowników Urzędu, bez celowych nakładów



		3

		Coroczna aktualizacja bazy danych o obiektach zawierających azbest




		2012-2032

		Praca własna pracowników Urzędu, bez celowych nakładów



		4

		Dofinansowanie usunięcia, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest z nieruchomości osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych i innych




		2012-2032

		141 240 zł



		5

		Monitoring i ocena realizacji programu

		2012-2032

		Praca własna pracowników Urzędu, bez celowych nakładów



		6

		Coroczna aktualizacja bazy danych o obiektach zawierających azbest




		2012-2032

		Praca własna pracowników Urzędu, bez celowych nakładów
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Załącznik nr 1.


		Charakterystyka obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Kobiór



		Lp.

		Adres nieruchomości

		Obiekty z zastosowaniem wyrobów zawierających azbest



		

		Ulica

		Nr

		Nr działki

		Rodzaj wyrobu

		Miejsce występowania

		Ilość [m2]

		Ilość [Mg]

		Stopień pilności

		Uwagi



		

		

		

		

		faliste 

		płaskie

		dom 

		gospodarcze

		

		

		

		



		1

		Błękitna

		4

		678/96

		x

		 

		 

		35,29

		35,29

		0,39

		III

		garaż



		2

		Błękitna

		41

		574/82

		x

		 

		 

		240,50

		240,50

		2,65

		III

		budynek gospodarczy



		3

		Centralna

		31

		1281/33

		 

		x

		223,00

		 

		223,00

		2,45

		I

		dom 



		4

		Liliowa 

		9

		542/3

		 

		x

		 

		33,25

		33,25

		0,37

		I

		izolacja garażu



		5

		Łukowa

		91

		161/4

		x

		 

		 

		67,30

		67,30

		0,74

		I

		garaż 



		6

		Olszewskiego

		15

		321/37

		x

		 

		 

		46,20

		46,20

		0,51

		III

		garaż



		7

		Olszewskiego

		41

		806/37

		x

		 

		 

		32,00

		32,00

		0,35

		III

		budynek gospodarczy



		8

		Olszewskiego

		52

		777/44

		 

		x

		 

		14,50

		14,50

		0,16

		III

		elewacja budynku



		9

		Olszewskiego

		50

		1064/44

		 

		x

		150,00

		 

		150,00

		1,65

		I

		dom  



		10

		Olszewskiego

		54

		1215/44

		x

		 

		 

		52,80

		52,80

		0,58

		III

		budynek gospodarczy



		11

		Olszewskiego

		55

		1231/37

		x

		 

		202,00

		 

		202,00

		2,22

		II

		dom - wspólnota mieszk.



		12

		Orla

		20

		984/0,28

		x

		 

		 

		20,00

		20,00

		0,22

		III

		wiata



		13

		Ołtuszewskiego

		137

		199/27

		 

		x

		 

		5,00

		5,00

		0,06

		III

		wiata



		14

		Ołtuszewskiego

		148

		668/24

		x

		 

		 

		389,40

		389,40

		4,28

		I

		wiata 



		15

		Poprzeczna

		8

		1085/44

		 

		x

		200,00

		 

		200,00

		2,20

		III

		elewacja domu



		16

		Rodzinna

		16

		766/10

		x

		 

		 

		129,36

		129,36

		1,42

		III

		grzybiarnia, garaż



		17

		Rodzinna 

		52

		706/13

		x

		 

		130,00

		 

		130,00

		1,43

		I

		zakończone użytkowanie 



		18

		Rodzinna 

		62

		983/13

		x

		 

		

		84,00

		84,00

		0,92

		III

		garaż



		19

		Rodzinna 

		102

		741/19

		x

		 

		155,25

		 

		155,25

		1,71

		I

		dom



		20

		Rodzinna 

		109

		1131/74

		x

		 

		 

		88,08

		88,08

		0,97

		II

		stodoła, wiata



		21

		Tuwima

		4

		1035/37

		x

		 

		 

		7,00

		7,00

		0,08

		I

		płot



		22

		Tuwima

		12

		1076/37

		 

		x

		83,22

		 

		83,22

		0,92

		III

		dom



		23

		Wróblewskiego

		19

		1039/3

		 

		x

		 

		32,00

		32,00

		0,35

		III

		elewacja stodoły



		24

		Wróblewskiego

		45

		668/8

		 

		x

		 

		40,25

		40,25

		0,44

		III

		budynek gospodarczy



		25

		Wróblewskiego

		45

		

		 

		x

		 

		43,20

		43,20

		0,48

		III

		budynek gospodarczy



		26

		Wróblewskiego

		45

		

		 

		x

		 

		128,28

		128,28

		1,41

		III

		stodoła



		27

		Wróblewskiego

		45

		

		 

		x

		198,80

		 

		198,80

		2,19

		II

		dom



		28

		Wróblewskiego

		149

		237/27

		x

		 

		 

		75,00

		75,00

		0,83

		III

		stodoła



		29

		Zmienna

		38

		1262/73 1263/73

		 

		x

		 

		158,40

		158,40

		1,74

		II

		garaż



		30

		Zmienna

		38

		1228/71

		x

		 

		 

		167,40

		167,40

		1,84

		II

		stodoła



		31

		Zmienna

		36

		1260/73

		x

		 

		 

		100,00

		100,00

		1,10

		I

		zakończone użytkowanie



		32

		Wróblewskiego

		119

		 

		 

		 

		 

		200,00

		200

		2,20

		I

		stodoła do rozbiórki



		

		

		

		

		SUMA

		

		1342,27

		2189,21

		3531,48

		38,85

		

		





Załącznik nr 2.

Informacja o wyrobach zawierających azbest 1)   i miejscu ich wykorzystania.


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


2. Właściciel, zarządca, użytkownik*.......................................................................................


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


b) osoba fizyczna – nazwisko, imię, adres................................................................................


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


3. Tytuł własności .....................................................................................................................


4. Nazwa/rodzaj wyrobu2) .......................................................................................................


5. Ilość (m2, tony)3) .................................................................................................................


6. Przydatność do dalszej eksploatacji4) .................................................................................


7. Przewidywany termin usunięcia wyrobu ............................................................................ 


a) okresowej wymiany z tytułu zużycia5) ...............................................................................


b) całkowitego usunięcia...........................................................................................................


8. Inne, istotne informacje o wyrobach 6)....................................................................................


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


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



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










Podpis


Wyjaśnienia:


*- niepotrzebne skreślić


1) Za wyrób zawierający azbest, uważa się  każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1% azbestu.


2) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następująca klasyfikację:


· płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,


· płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,


· rury i złącza azbestowo-cementowe,


· izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,


· wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,


· przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,


· szczeliwa azbestowe,


· taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,


· wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,


· papier i tektura,


· inne wyroby zwierające azbest, oddzielnie niewymienione.


3) Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, spis z natury).


4) Według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” – załącznik 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998 (Dz.U. Nr 138, poz. 895).


5) Na podstawie corocznego rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dopuszczenia wyrobów zawierających azbest do produkcji lub wprowadzania na polski obszar celny.


6) Np. informacje o oznaczenie na planie sytuacyjnym terenu.


Załącznik nr 3.

OCENA

stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania 

wyrobów zawierających azbest

Nazwa miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:


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


Adres miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:


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


Rodzaj zabudowy1):........................................................................................................................


Numer działki ewidencyjnej2):........................................................................................................


Numer obrębu ewidencyjnego2):.....................................................................................................


Nazwa, rodzaj wyrobu3):................................................................................................................


Ilość wyrobów4):.............................................................................................................................


Data sporządzenia poprzedniej oceny5)..........................................................................................


		Grupa/


nr

		Rodzaj i stan wyrobu

		Punkty

		Ocena



		1

		2

		3

		4



		I

		Sposób zastosowania azbestu

		 

		 



		1

		Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)

		30

		 



		2

		Tynk zawierający azbest

		30

		 



		3

		Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1 000 kg/m3)

		25

		 



		4

		Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne)

		10

		 



		II

		Struktura powierzchni wyrobu z azbestem

		

		 



		5

		Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien

		60

		 



		6

		Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien

		30

		 



		7

		Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach

		15

		 



		8

		Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń

		0

		 



		III

		Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem

		

		 



		9

		Wyrób jest przedmiotem jakichś prac

		30

		 



		10

		Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m)

		15

		 



		11

		Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne

		10

		 



		12

		Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne

		10

		 



		13

		Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne

		0

		 



		IV

		Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych

		

		 



		14

		Bezpośrednio w pomieszczeniu

		30

		 



		15

		Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem

		25

		 



		16

		W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)

		25

		 



		17

		Na zewnątrz obiektu (np. tynk)

		20

		 



		18

		Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne)

		10

		 



		19

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

		5

		 



		20

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

		0

		



		V

		Wykorzystanie miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej

		

		



		21

		Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców

		40

		



		22

		Stałe lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy)

		30

		



		23

		Czasowe (np. domki rekreacyjne) 

		15

		



		24

		Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki) 

		5

		



		25

		Nieużytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje) 

		0

		



		SUMA PUNKTÓW OCENY

		



		STOPIEŃ PILNOŚCI

		





UWAGA: W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup, należy uwzględnić tylko pozycję 
o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:

Stopień pilności I   od 120 punktów


wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie


Stopień pilności II  od 95 do 115 punktów


wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku


Stopień pilności III  do 90 punktów


wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

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





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


    Oceniający                      



                             Właściciel/Zarządca


(nazwisko i imię)                                               



  (podpis)


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




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


(miejscowość, data)                                        

      (adres lub pieczęć z adresem)


Objaśnienia:


1)  Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.


2)  Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.


3)  Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:


–  płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,


–  płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,


–  rury i złącza azbestowo-cementowe,


–  izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,


–  wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,


–  przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,


–  szczeliwa azbestowe,


–  taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,


–  wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,


–  papier, tektura,


–  inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie.


4)  Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m2, m3, mb).


5)  Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać „pierwsza ocena”.
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