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1. WPROWADZENIE
1.1.
Gmina

Charakterystyka gminy
Łańcut

leży

w centralnej

części

województwa

podkarpackiego,

w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Łańcuta, w południowej części doliny Wisłoka,
na

pograniczu

kotliny

Sandomierskiej

i Pogórza

Dynowskiego,

przy

trasie

międzynarodowej E-40, na wysokości 185-395 m n.p.m. Jest największą pod
względem powierzchni i ludności gminą powiatu łańcuckiego, w jej skład wchodzi 9
sołectw: Albigowa, Cierpisz, Głuchów, Handzlówka, Kosina, Kraczkowa, Rogóżno,
Sonina i Wysoka. Obszar 10 665 ha zamieszkuje ponad 20 tysięcy osób.
Historia gminy wiąże się z historią Łańcuta. Powstanie najstarszych wsi
(Albigowa, Handzlówka, Sonina, Kraczkowa) datuje się na drugą połowę XIV wieku.
Zabytki godne obejrzenia, to między innymi: drewniany kościół św. Sebastiana
z pocz. XVII w. w Kosinie, kościół drewniany św. Jana Chrzciciela z II poł. XVII w.
w Soninie, elementy wyposażenia i wystroju kościołów w Albigowej, Handzlówce,
Kosinie, Kraczkowej, Soninie i Wysokiej. W niektórych wsiach zachowały się
kapliczki przydrożne oraz domy z przełomu XIX i XX w. Goście najchętniej
odwiedzają Handzlówkę i Cierpisz, których część należy do Hyżeńsko-Gwoźnickiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu. Latem można tu spędzić czas w gospodarstwach
przystosowanych do agroturystyki. W Handzlówce znajduje się narciarska trasa
zjazdowa z wyciągiem orczykowym (400 m długości, różnica wys. 100 m).
Malownicza trasa rowerowa (ok. 30 km) przebiega przez Handzlówkę, AlbigowęHonie, Cierpisz, Kraczkowę i Albigowę (punkt wyjazdu i powrotu w Handzlówce).
Przez teren gminy przechodzi zielony szlak turystyczny. Na południowo-wschodnich
obrzeżach gminy są duże zasoby mineralnych wód leczniczych oraz kopalnie gazu
ziemnego. Najbliższy szpital i pogotowie ratunkowe znajdują się w Łańcucie. Baza
sportowa to 6 pełnowymiarowych boisk do piłki nożnej, basen kąpielowy w Wysokiej
i hala sportowa w Soninie.
Stan ludności Gminy Łańcut na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosił 21169.
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Tabela 1 Ludność Gminy z podziałem na sołectwa
(źródło: informacje uzyskane z Urzędu Gminy Łańcut)
Lp. Miejscowość

Liczba ludności w 2012 r.
Mężczyźni

Liczba
urodzeń

Liczba
zgonów

ogółem

Kobiety

2960

1480

1480

28

32

1.

Albigowa

2.

Cierpisz

843

416

427

13

14

3.

Głuchów

1719

884

835

19

12

4.

Handzlówka

1548

782

766

18

10

5.

Kosina

3608

1819

1789

35

37

6.

Kraczkowa

3620

1858

1762

51

24

7.

Rogóżno

1191

590

601

14

15

8.

Sonina

3047

1571

1476

32

26

9.

Wysoka

2633

1329

1304

27

30

21169

10729

10440

237

200

RAZEM

Według danych Urzędu Statystycznego w Rzeszowie w gminie Łańcut występuje
i utrzyma się dodatnie saldo migracji ludności. Sukcesywnie zwiększa się także
odsetek ludności korzystającej z instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej.

Mapa 1. Położenie Gminy Łańcut (źródło: strona internetowa Gminy Łańcut)
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1.2. Cele i zadania Programu
1.2.1 Podstawa prawna sporządzenia opracowania

W dniu 14 maja 2002 roku. przyjęty został przez Radę Ministrów pierwszy
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na
terytorium Polski. Do jego opracowania zobowiązano Radę Ministrów w drodze
przyjętej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej rezolucji z dnia 19 czerwca 1997 r.
w sprawie programu wycofania azbestu z gospodarki (M.P. Nr 38, poz. 373).
Program ten obejmował lata 2003 - 2032. Realizacja krajowego „Programu…”
została przewidziana na 30 lat, głównie z uwagi na wieloletnią trwałość płyt
azbestowo-cementowych i innych wyrobów stosowanych w budownictwie, ich dużą
ilość oraz wysokie koszty usuwania tych wyrobów.
Wstąpienie Polski do UE i dostosowanie prawa polskiego do wymagań
unijnych, jak również zmiany gospodarcze i społeczne, jakie nastąpiły po przyjęciu
„Programu…” przez Radę Ministrów, wymagały określenia nowych kierunków i form
działania oraz aktualizacji „Programu…”. Z tego względu uchwałą Rady Ministrów nr
39/2010 z dnia15 marca 2010 r. przyjęto - Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na
lata 2009-2032 (POKzA). Jest on kontynuacją i aktualizacją celów i działań
zawartych w Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
stosowanych na terytorium Polski.
Program określa obowiązki dla każdego szczebla administracji samorządowej.
Na poziomie gminnym za realizację Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata
2009-2032 odpowiada samorząd gminy.
1.2.2 Podstawowe zadania samorządu gminnego:
1) gromadzenie przez wójta informacji o ilości, rodzaju i miejscach występowania
wyrobów

zawierających

województwa

z

azbest

wykorzystaniem

oraz

przekazywanie

dostępnego

ich

narzędzia

do

marszałka

informatycznego

www.bazaazbestowa.gov.pl;
2) przygotowywanie i aktualizacja programów usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest;
3) organizowanie szkoleń lokalnych w zakresie usuwania wyrobów zawierających
azbest z terenu nieruchomości bez korzystania z usług wyspecjalizowanych firm;
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4) organizowanie usuwania wyrobów zawierających azbest przy wykorzystaniu
pozyskanych na ten cel środków krajowych lub unijnych z uwzględnieniem zasad
zawartych w Programie;
5) inspirowanie właściwej postawy obywateli w zakresie obowiązków związanych
z usuwaniem wyrobów zawierających azbest;
6) współpraca z mediami w celu propagowania odpowiednich inicjatyw społecznych
oraz rozpowszechniania informacji dotyczących zagrożeń powodowanych przez
azbest;
7) współpraca z organizacjami społecznymi wspierającymi realizację Programu;
8) współpraca z organami kontrolnymi (inspekcja sanitarna, inspekcja pracy,
inspekcja nadzoru budowlanego, inspekcja ochrony środowiska).

1.3.Cel i zakres opracowania
"Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Łańcut na lata 2013 - 2032" opracowano dla potrzeb Gminy. W opracowaniu
wskazano drogę postępowania w zakresie gospodarki azbestem jako odpadem
niebezpiecznym a występującym na terenie Gminy Łańcut. Cele i działania
przedstawione w Programie są zgodne z obowiązującym ustawodawstwem w tym
zakresie, a także określonymi celami i kierunkami w programach krajowym
i wojewódzkim. Na podstawie analiz stanu istniejącego opracowano program działań
oraz wytyczono cele, które umożliwią spełnienie obowiązujących wymogów
prawnych i uporządkują gospodarkę odpadem niebezpiecznym jakim jest azbest,
przez co poprawi się jakość środowiska na terenie Gminy.
Szerokie zastosowanie azbestu znane jest od tysięcy lat, lecz od stu lat
nastąpiło jego powszechne zastosowanie ze względu na jego zalety między innymi:
odporność na niskie i wysokie temperatury, kwasy, małe przewodnictwo cieplne.
Stosowany był głównie w budownictwie do produkcji płyt dachowych i elewacyjnych,
w mniejszych ilościach do produkcji rur wodnych i kanalizacyjnych, kształtek do
kanałów wentylacyjnych. Produkcja płyt cementowo – azbestowych trwała w Polsce
do 1998 roku. Ze względu na jego szerokie zastosowanie należy on do substancji
stanowiących zagrożenie dla zdrowia ludzi i powinien być sukcesyjnie eliminowany,
a gospodarka tym odpadem ze względu na jego właściwości niebezpieczne powinna
być poddana szczególnej kontroli. Szczególnie zasady postępowania z odpadami
7
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zawierającymi azbest regulują ustawy m.in. ustawa o zakazie stosowania azbestu,
ustawa o odpadach, ustawa prawo ochrony środowiska oraz rozporządzenia z nimi
związane.
Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów
zawierających azbest (Dz. U Nr 101, poz. 628 z 1997 r. z poźn. zm.) zakazuje
wprowadzania na obszar kraju azbestu, wyrobów zawierających azbest oraz obrotu
azbestem i wyrobami zawierającymi azbest. Ustawa ta była wielokrotnie zmieniana.
Na podstawie nowelizacji wprowadzonej ustawą z dnia 22 grudnia 2004 roku
o zmianie ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest z dniem
1 stycznia 2005r. obowiązuje w Polsce – podobnie jak w całej Unii Europejskiej –
zakaz stosowania i obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi azbest.
Ze względu na zdrowie ludzi i stan środowiska powstał problem usuwania
zużytych wyrobów zawierających azbest. Szczególnie groźne są wyroby połamane,
podlegające obróbce mechanicznej i termicznej, gdyż powstające podczas tych
procesów włókna respirabline są drobne i łatwo przenikają do płuc.
W dniu 14 maja 2002 r. Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej przyjęła
"Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na
terytorium Polski". Obejmuje on 30-letni okres usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest tj. na lala 2003 - 2032. Aby zrealizować zadania przewidziane
w Programie potrzebne jest zaangażowanie administracji centralnej, wojewódzkiej,
powiatowej i samorządu gminy. Program usuwania azbestu w kraju zakłada, że na
poziomie lokalnym w realizację zadań zaangażowany będzie przede wszystkim
samorząd gminy. Do zadań Gminy należeć będzie nadzorowanie Programu,
pozyskiwanie i wykorzystanie środków finansowych, organizowanie szeroko
rozumianej pomocy dla mieszkańców Gminy przy usuwaniu wyrobów zawierających
azbest. Aby rozwiązać problem likwidacji wyrobów zawierających azbest, Gmina
Łańcut przeprowadziła w 2008 roku na terenie sołectw inwentaryzację wyrobów
zawierających

azbest.

Obejmowała

ona

spis

budynków

mieszkalnych

i gospodarczych, wiat, szop i garaży, na których stwierdzono zastosowane płyty
azbestowo-cementowe.
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1.4 Metodyka opracowania programu

Jako punkt odniesienia dla Programu przyjęto:
- aktualny stan w zakresie ilości i rozmieszczenia wyrobów zawierających azbest
na terenie gminy Łańcut (wg danych posiadanych w Urzędzie Gminy pozyskanych
podczas przeprowadzonej w 2008 roku inwentaryzacji),
- aktualny stan w zakresie funkcjonowania składowisk odpadów przyjmujących
azbest na terenie województwa podkarpackiego,
- kierunki działań w zakresie usuwania odpadów azbestowych.
Do opracowania Programu wykorzystano informacje udostępniane m. in. przez Urząd
Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Urząd Statystyczny, Urząd Gminy
Łańcut, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz korzystano
z informacji zawartych w bazie azbestowej.
1.5. Istotne zapisy wynikające z Wojewódzkiego Programu Usuwania Azbestu
na lata 2009-2032

W Wojewódzkim Programie Usuwania Azbestu na lata 2009-2032 określono
następujące cele:
- usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest;
- minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością
azbestu na terytorium kraju;
- likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.
W celu realizacji określonych celów przyjęto następujące kierunki działań:
- monitoring prawidłowego postępowania z odpadami zawierającymi azbest,
szczególnie wśród indywidualnych posiadaczy i firm zajmujących się demontażem,
- ewidencja wyrobów zawierających azbest,
- modernizacja i/lub budowa składowisk odpadów azbestowych,
-

wspieranie

inicjatyw

zmierzających

do

usuwania

wyrobów

budowlanych

zawierających azbest.
Na terenie województwa podkarpackiego nie przeprowadzano badań ilości
respirabilnych włókien azbestowych w powietrzu atmosferycznym, stąd też wybrano
inne kryterium według, którego określono rejony najbardziej zagrożone i przyjęto
wskaźnik nagromadzenia wyrobów zawierających azbest (Mg/km2) Wiadomo, że
9
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ilość włókien azbestu w powietrzu jest ściśle skorelowana z ilością wyrobów
azbestowych na danym trenie oraz jego stanem technicznym. Nie wszystkie gminy
oraz powiaty na terenie województwa posiadają zinwentaryzowane wyroby
zawierające azbest pod kątem oceny stanu i możliwości bezpiecznego ich
użytkowania. Ważnym czynnikiem decydującym o narażeniu azbestu może być fakt
istnienia jeszcze w latach 90-tych ubiegłego wieku w bliskim sąsiedztwie,
w

województwie

małopolskim,

zakładu

wyrobów

cementowo-azbestowych

w Szczucinie. Przeprowadzone tam wyniki badań powietrza wskazały nawet
50-krotne przekroczenia dopuszczalnych norm stężenia respirabilnych włókien
azbestu. Stąd można wnioskować, że rejonami o największym zagrożeniu azbestem
są gminy w północno-zachodniej części województwa.
Do

rejonów

w

których

prawdopodobnie

występuje

szczególnie

zagrożenie

występowaniem włókien azbestu w powietrzu są powiaty: rzeszowski, mielecki,
przeworski, przemyski, jasielski, jarosławski, dębicki lubaczowski oraz kolbuszowski.
We wszystkich tych powiatach ilość azbestu przekracza 10 tys. Mg.
Najwięcej włókien azbestowych uwalnianych jest z płyt uszkodzonych
mechanicznie, spękanych oraz tych, które wykazują największą erozję. Niestety na
chwilę obecną brak jest informacji na temat stanu technicznego pokryć dachowych,
co utrudnia określenie czy dany teren należy zaliczyć do bardziej czy mniej
zagrożonych włóknami azbestu. Aby dokładnie określić, które regiony należą do
najbardziej zagrożonych należy w najbliższym czasie przeprowadzić badania
monitoringowe na terenie całego województwa. Dokładne określenie najbardziej
zagrożonych miejsc pozwoli podjąć natychmiastowe działania, których celem będzie
ograniczenie ilości włókien azbestu w powietrzu. Działania powinny obejmować
maksymalną możliwą pomoc prawną oraz finansową w szczególności dla osób
fizycznych, aby można było sprawnie i skutecznie usuwać wyroby azbestowe ze
środowiska. Niezwykle ważną rzeczą jest także zachęcanie mieszkańców do
usuwania wyrobów azbestowych z posesji poprzez dofinansowanie usunięcia
i unieszkodliwienia wyrobów azbestowych.
Według informacji zawartych w Wojewódzkim Programie Usuwania Azbestu
w powiecie Łańcuckim znajduje się 4704,01 Mg wyrobów zawierających azbest
(z tego 4700,61 Mg u osób fizycznych, zaś 3,4 Mg u osób prawnych). Wskaźnik
nagromadzenia wyrobów zawierających azbest w powiecie łańcuckim wynosi
10
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10,407 Mg/km2 i jest niższy od średniego dla Województwa Podkarpackiego o 0,421
(średni dla województwa 10,828 Mg/km2).
W Wojewódzkim Programie Usuwania Azbestu zawarto informacje, iż
w powiecie łańcuckim najwięcej wyrobów zawierających azbest znajduje się w gminie
Łańcut - 1934,82 Mg. Jednakże w gminie Markowa przypada najwięcej wyrobów
zawierających azbest na km2 i jest to 24,441 mg/km2, zaś w gminie Łańcut
18,082 mg/km2, a więc znacznie więcej niż średni wskaźnik dla województwa.
Najmniej wyrobów azbestowych znajduje się w Gminie Rakszawa – 66 Mg, co daje
1 Mg/km2.

1.6.

Istotne

zapisy

dotyczące

odpadów

zawierających

azbest

zawarte

w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami

W 2010 roku opracowano „Wojewódzki program usuwania azbestu na lata
2009 - 2032”. Jak podano w Programie, w województwie podkarpackim w roku 2009
było

192

306,55

Mg

zinwentaryzowanych

wyrobów

azbestowych,

z

tego

190 017,20 Mg w gminach w budynkach mieszkalnych i gospodarczych, natomiast
2 289,35 Mg wyrobów azbestowych eksploatowanych było przez przedsiębiorstwa.
Zdecydowaną większość zinwentaryzowanych wyrobów stanowiły pokrycia dachowe
z płyty azbestowo-cementowej 191 974,09 Mg (99,8%), niewielką część stanowiły
rury cementowo azbestowe - 178,64 Mg (0,07 %) oraz pozostałe wyroby (gąsiory,
wyroby cierne, izolacje, materiały konstrukcyjne) – 153,82 Mg (0,06%). W 2010 roku
usunięto

o

z

terenu

województwa

podkarpackiego

290,17

Mg

wyrobów

zawierających azbest co oznacza, że na terenie województwa pozostało jeszcze
ponad 192,0 tys. Mg tych wyrobów. Biorąc pod uwagę zagrożenie dla zdrowia i życia
ludzi, odpady zawierające azbest mogą być usuwane tylko przez specjalistyczne
przedsiębiorstwa. Odpady te unieszkodliwiane są obecnie przez składowanie.
W województwie podkarpackim odpady azbestowe przyjmowane były w 2010 r. na 2
składowiskach:
1.Składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Młyny, gm.
Radymno (kwatera do składowania odpadów zawierających azbest).
2.Składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Pysznicy.
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W latach 2009- 2010 rozpoczęto budowę dwóch kwater na odpady zawierające
azbest na składowisku w m. Kozodrza (kwatera nr A1 – 8 800,70 m3,
A2 – 8 800,70 m3). W 2012 roku na składowisko w m. Kozodrza były przyjmowane
odpady azbestowe. Ponadto na składowisku „Futory” budowana jest kwatera
o pojemności 4 200 m3na odpady zawierające azbest. Istniejące i projektowane
kwatery na odpady zawierające azbest w woj. podkarpackim posiadają pojemności
wystarczające na unieszkodliwienie ok. 50% wyrobów azbestowych występujących
na jego terenie.
Najważniejszym

problemem

w

zakresie

gospodarowania

odpadami

zawierającymi azbest zdefiniowanym w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami
(WPGO) jest słaba świadomość mieszkańców dotycząca szkodliwości dla zdrowia
i życia ludzi odpadów zawierających azbest (w tym niezgodnego z wymogami prawa
usuwania wyrobów zawierających azbest).
W

WPGO

(Rozdział

6.2.)

określono

następujące

kierunki

działań

w postępowaniu z odpadami niebezpiecznymi – zawierającymi azbest:
- informowanie społeczeństwa o zagrożeniu zdrowia ludzi przy samodzielnym
usuwaniu wyrobów zawierających azbest,
- zapewnienie finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest przez
fundusze ochrony środowiska oraz inne fundusze zewnętrzne,
- monitoring prawidłowego postępowania z odpadami zawierającymi azbest,
szczególnie wśród indywidualnych posiadaczy i firm zajmujących się demontażem
wyrobów budowlanych zawierających azbest,
- modernizacja i/lub budowa składowisk (kwater) na odpady azbestowe lub
zagospodarowanie azbestu metodami innymi niż składowanie,
-

wspieranie

inicjatyw

zmierzających

do

usuwania

wyrobów

budowlanych

zawierających azbest.
W rozdziale 6.2.3 WPGO wskazano plan unieszkodliwiania substancji
stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, w tym dla odpadów
zawierających azbest:
1.Prowadzenie

akcji

informacyjno

–

edukacyjnej

nt.

szkodliwości

azbestu

i prawidłowego usuwania wyrobów zawierających azbest.
2.Realizacja zadań w zakresie gospodarowania odpadami zawierającymi azbest,
zgodnie z Wojewódzkim programem usuwania azbestu na lata 2009 - 2032.
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3.Wybudowanie kwater/składowisk na odpady zawierające azbest oraz stosowanie
innych, dozwolonych prawem metod zagospodarowania odpadów azbestowych.

2.

NAJWAŻNIEJSZE

UREGULOWANIA

PRAWNE

DOTYCZĄCE

POSTĘPOWANIA Z AZBESTEM
W

Polsce

istnieje

szereg

aktów

prawnych

opartych

na

przepisach

obowiązujących w Unii Europejskiej (Dyrektywa Rady z dnia 19 marca 1987 r.
w sprawie ograniczania zanieczyszczenia środowiska azbestem i zapobiegania temu
zanieczyszczeniu (87/217/EWG) (Dz. U. L 85 z 28.3.1987, str. 40) oraz Dyrektywa
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 września 1996 r. dotycząca
zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (Dz. Urz. WE L 257
z 10.10.1996, str. 26, L 156 z 25.06.2003, str. 17 i L 275 z 25.10.2003, str. 32)
regulujących problematykę azbestu
Akty te w kompleksowy sposób regulują postępowanie z azbestem – od
obowiązku dokonywania przeglądów technicznych wyrobów azbestowych po
deponowanie wytworzonych odpadów na składowiskach odpadów.
Poniżej zamieszczono niektóre akty prawne regulujące zagadnienia związane z
substancjami stwarzającymi szczególne zagrożenie dla środowiska w tym azbestem.
2.1 Ustawy
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94,
z późn, zm.)
2. Ustawa z 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163,
poz. 981 z późn. zm. )
3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2010,
Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)
Wśród wielu przepisów znajduje się zapis mający zastosowanie w przypadkach
występowania azbestu. Art. 30 ust. 3 stanowi: właściwy organ może nałożyć,
w drodze decyzji, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego
obiektu lub robót budowlanych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa
w ust. 1 tego art. jeżeli ich realizacja może naruszyć ustalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego lub spowodować:
13
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 zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia
 pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
 pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,
 wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla
terenów sąsiednich
4. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających
azbest (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 z późn. zm.).
Ustawa weszła w życie od 28 września 1997 roku. Zakazuje ona wprowadzania na
polski obszar celny azbestu, wyrobów zawierających azbest, produkcji wyrobów
zawierających azbest oraz obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi ten surowiec.
Zgodnie z ustawą produkcja płyt azbestowo-cementowych została zakończona we
wszystkich zakładach do 28 września 1998 r., a z dniem 28 marca 1999 r. nastąpił
zakaz obrotu tymi płytami. Wyjątek stanowi tylko azbest i wyroby zawierające azbest
dopuszczone do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny spośród
wyrobów określonych w załączniku nr 1 do ustawy. Wykaz tych wyrobów określa
corocznie Minister właściwy do spraw gospodarki w drodze rozporządzenia.
Wymieniona ustawa praktycznie zamknęła okres stosowania wyrobów zawierających
azbest w Polsce, pozostaje natomiast problem sukcesywnego usuwania zużytych
wyrobów w sposób niezagrażający zdrowiu ludzi i zanieczyszczeniu środowiska.
Ustawa porządkuje również zagadnienia związane z opieką zdrowotną pracowników,
którzy mieli kontakt z azbestem.
5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r.
Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).
W ustawie tej zapisy rozdziału 2 Substancje (Tytuł III – Przeciwdziałanie
zanieczyszczeniom, Dział II –Instalacje, urządzenia, substancje oraz produkty,)
odnoszą się do substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska.
Zgodnie z zapisami ww. ustawy (art. 160) zabronione jest, z wyjątkiem przypadków
określonych w ustawie i przepisach odrębnych, wprowadzanie do obrotu lub
ponowne wykorzystanie substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla
środowiska, a taką substancją w szczególności obok PCB jest azbest. Ponadto
ustawodawca nakazuje, by substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla
środowiska były wykorzystywane, przemieszczane i eliminowane przy zachowaniu
szczególnych środków ostrożności. W art. 162 ww. ustawy określony został
obowiązek sukcesywnej eliminacji substancji stwarzających szczególne zagrożenie
14
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dla środowiska oraz obowiązki związane z dokumentowaniem i sprawozdawaniem
rodzaju, ilości i miejsc ich występowania oraz sposobu ich eliminowania:
 osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przedkładają informacje o rodzaju,
ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne
zagrożenie dla środowiska w formie uproszczonej wójtowi, burmistrzowi lub
prezydentowi miasta.
 wójt, burmistrz lub prezydent miasta okresowo przedkłada marszałkowi
województwa informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji
stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska.
 marszałek województwa prowadzi rejestr rodzaju, ilości
występowania

substancji

stwarzających

szczególne

oraz

miejsc

zagrożenie

dla

środowiska.
Ustawa zawiera także szereg istotnych i ważnych postanowień dotyczących
m.in.:
 państwowego monitoringu środowiska, jako systemu pomiarów, ocen
i

prognoz

stanu

środowiska

oraz

gromadzenia,

przetwarzania

i rozpowszechniania informacji o środowisku,
 opracowania prognoz oddziaływania na środowisko, w tym gospodarki
odpadami,

a

także

programów

wojewódzkich,

zmierzających

do

przestrzegania standardów jakości środowiska,
 ochrony

powietrza

przed

zanieczyszczeniem,

sposobu

postępowania

z substancjami stwarzającymi szczególne zagrożenie dla środowiska,
 kar i odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad i przepisów dotyczących
ochrony środowiska,
 konieczności oznaczenia instalacji lub urządzeń, w których był lub jest
wykorzystywany azbest oraz miejsc, w których on się znajduje.
6. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
(Dz. U. Nr 180, poz.1495, z późn. zm.)
7. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych
(Dz. U. Nr 227, poz. 1367 z późn. zm.)
Ustawa określa m. in. zasady przewozu drogowego towarów niebezpiecznych,
wymagania w stosunku do kierowców i innych osób wykonujących czynności
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związane z tym przewozem oraz organy właściwe do sprawowania nadzoru i kontroli
w tych sprawach.
8. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21 z późn.
zm.). Zgodnie z zapisami tej ustawy wyroby zawierające azbest z chwilą ich
usunięcia z miejsca występowania stają się odpadami, które zostały zakwalifikowane
jako odpady niebezpieczne. Ustawa reguluje sposób postępowania z eliminowanymi
substancjami stwarzającymi szczególne zagrożenie dla środowiska, a także
instalacjami i urządzeniami, w których są lub były one wykorzystywane.

2.2. Akty wykonawcze

 Rozporządzenia Rady Ministrów
1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac
wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudnienia przy niektórych z tych prac
(Dz. U. Nr 200, poz. 2047 z poźn. zm.)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213,
poz. 1397)
 Rozporządzenia i obwieszczenia Ministra Środowiska
1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie
katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1206) określa m. in. zasady
klasyfikowania i rodzaje odpadów zawierających azbest wg kodów.
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów
instalacji

mogących

powodować

znaczne

zanieczyszczenie

poszczególnych

elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055)
3. 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. Nr 124, poz. 1033
z późn. zm.). Rozporządzenie określa: terminy, formę i wzór informacji o rodzaju,
ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla
środowiska. Do tych substancji zalicza się m. in. azbest.
4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie
wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87).
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Rozporządzenie określa limity stężenia azbestu w powietrzu. Wartości odniesienia
w mikrogramach na metr sześcienny (μg/m3) uśrednione dla okresu: 1 godziny
wynoszą 2 350, dla roku kalendarzowego – 250.
5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku
lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. Nr 49,
poz. 356)
6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie
rodzajów odpadów, których przewóz w celu unieszkodliwiania jest zabroniony
(Dz. U. Nr 119, poz. 769).
7.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 249,
poz. 1673).
8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu
informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania
zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. U. Nr 249, poz. 1674).
9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie
standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 95 poz. 558). Rozporządzenie określa
standardy emisyjne dla instalacji do przetwarzania azbestu lub produktów
zawierających azbest, jeżeli ilość surowego azbestu zużywana w tych procesach
przekracza 100 kg na rok.
10. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie
wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013 (M. P. z 2012 r.
poz. 766).
11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie
składowisk odpadów ( Dz. U z 2013r., poz. 523).
 Rozporządzenia Ministra Gospodarki
1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie
rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny
(Dz. U. Nr 191, poz. 1595).
Zgodnie z w/w rozporządzeniem w sposób nieselektywny mogą być składowane
odpady zaliczane do grupy 17 06 „Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne
zawierające azbest” (17 06 01*, 17 06 03*,17 06 05*). Odpady te mogą być
składowane wspólnie, na tym samym składowisku odpadów niebezpiecznych
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zawierających azbest. Nie dopuszcza się mieszania tych odpadów i składowania
z innymi odpadami niebezpiecznymi.
2. 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 Nr 8 poz. 31).
Rozporządzenie określa:
 wymagania w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest;
 wymagania w zakresie wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub
urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest,
zwanych dalej „instalacjami lub urządzeniami zawierającymi azbest”;
 wymagania w zakresie przemieszczania odpadów zawierających azbest;
 sposób

oznaczania

miejsc,

pomieszczeń,

instalacji

lub

urządzeń

zawierających azbest; sposób inwentaryzowania wyrobów zawierających
azbest w miejscach ich wykorzystywania;
 terminy przedkładania odpowiednio marszałkowi województwa albo wójtowi,
burmistrzowi lub prezydentowi miasta informacji o:
a)

rodzaju,

ilości

i

miejscach

występowania

wykorzystywanych

wyrobów

zawierających azbest,
b) instalacjach lub urządzeniach zawierających azbest,
c) przewidywanym terminie usunięcia wyrobów zawierających azbest;
d) formę i układ przedkładanych informacji,
e) terminy, w których powinny być oczyszczone instalacje lub urządzenia zawierające
azbest.
W Rozporządzeniu wskazano obowiązek inwentaryzacji przez wykorzystujących
wyroby zawierające azbest i składania informacji w tym zakresie corocznie w terminie
do dnia 31 stycznia do marszałka województwa (osoby prawne) lub do wójta,
burmistrza lub prezydenta miasta (osoby fizyczne).
3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania
i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.)
zmienione Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r.
zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego
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użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. u. z 2010 r., Nr 162,
poz. 1089). Rozporządzenie definiuje:
 obowiązki wykonawcy prac polegających na bezpiecznym użytkowaniu
i usuwaniu wyrobów zawierających azbest,
 sposoby i warunki bezpiecznego użytkowania oraz usuwania wyrobów
zawierających azbest,
 warunki przygotowania do transportu i transportu wyrobów i odpadów
zawierających azbest do miejsca ich składowania,
 wymagania jakim powinno odpowiadać oznakowanie wyrobów i odpadów
zawierających azbest.

Rysunek 1 Oznakowanie wyrobów i odpadów zawierających azbest

W rozporządzeniu zawarto także wzór oceny stanu i możliwości bezpiecznego
użytkowania wyrobów zawierających azbest, gdzie suma punktów oceny pozwala na
ustalenie stopnia pilności:
• stopień pilności I – wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy)
lub zabezpieczenie,
• stopień pilności II– ponowna ocena wymagana w czasie 1 roku,
• stopień pilności III – ponowna ocena w terminie do 5 lat.
Rozporządzenie

nakłada

na

właścicieli

lub

zarządców

obiektów,

urządzeń

budowlanych, instalacji przemysłowych lub innych miejsc zawierających azbest –
obowiązek okresowej kontroli stanu tych wyrobów oraz sporządzenia oceny stanu
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i możliwości użytkowania wyrobów zawierających azbest. Wyniki kontroli należy
w terminie 30 dni przedłożyć właściwemu organowi nadzoru budowlanego.
4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r.
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.
 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zawierającego

dane

dotyczące

bezpieczeństwa

pracy

i

ochrony

zdrowia

(Dz. U. Nr 108, poz. 953, z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie
zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów
niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 236, poz. 1986)
Przepisy

o

przewozie

drogowym

materiałów

niebezpiecznych

stosuje

się

odpowiednio do transportu odpadów niebezpiecznych spełniających określone
w tych przepisach kryteria klasyfikacyjne dla zaliczenia ich do jednej z klas towarów
niebezpiecznych.
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie
świadectwa

dopuszczenia

pojazdów

do

przewozu

niektórych

towarów

niebezpiecznych (Dz. U. Nr 237, poz. 2011, z pozn. zm.).
Określa szczegółowe warunki i tryb wydawania świadectwa dopuszczenia pojazdów
do przewozu towarów niebezpiecznych, jego wzór i sposób wypełnienia.
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Określa zakres i formę informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (zwanego "planem bioz") oraz szczegółowy
zakres rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa
i zdrowia ludzi (wyroby zawierające azbest).
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5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Infrastruktury z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie prowadzenia kursów z zakresu
przewozu towarów niebezpiecznych ( Dz. U. z 2012, poz. 619).
 Inne
1. Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 (M.P z 2010 r. Nr 33,
poz. 481) - Program zastępuje dotychczasowy "Program usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest, stosowanych na terytorium Polski". Utrzymuje
dotychczasowe cele i określa nowe zadania niezbędne do oczyszczenia kraju
z azbestu.
2.

Wśród aktów regulujących zagadnienia związane z przemieszczaniem

odpadów azbestowych można także wymienić Oświadczenie Rządowe z dnia
16 stycznia 2009 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy
europejskiej

dotyczącej

międzynarodowego

przewozu

drogowego

towarów

niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.
(Dz. U. Nr 27, poz. 162, z późn. zm.).

3.

CHARAKTERYSTYKA

WYROBÓW

ZAWIERAJĄCYCH

AZBEST

ORAZ

ODDZIAŁYWANIE AZBESTU NA ZDROWIE CZŁOWIEKA
3.1. Występowanie i zastosowanie azbestu.
Azbest jest nazwą handlową włóknistych minerałów, które pod względem
chemicznym są uwodnionymi krzemianami metali, zawierającymi w swoim składzie
magnez, sód, wapń lub żelazo.

Rysunek 2. Azbest (źródło: Wikipedia-strona inetrnetowa)
21

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łańcut na lata 2013-2032

Rozróżnia się dwie grupy azbestów: grupę serpentynów i grupę azbestów
amfibolowych. Poszczególne odmiany azbestu różnią się składem chemicznym,
budową fizyczną, właściwościami decydującymi o ich zastosowaniu przemysłowym
oraz działaniem biologicznym (tab.2).
Tabela 2 Charakterystyka typów azbestów (źródło: Zanieczyszczenie środowiska
azbestem skutki zdrowotne, Neonila Szeszenia-Dąbrowska, Wojciech Sobala, Łódź 2010)
Rodzaj właściwości
fizycznochemicznych

Chryzotyl

Antofilit

Amozyt

Krokidolit

Struktura włókna

bardzo liczne włókna,
łatwo rozdzielne

blaszkowate

blaszkowate, grube

włókniste

Struktura kryształów

włóknista

pryzmatyczna,
pasemkowa,
przechodząca do
włóknistej

włóknista

Barwa

biała, szara, zielona,
żółtawa

pryzmatyczna,
pasemkowa
przechodząca do
włóknistej
biała, szara lub
zielona

Połysk

jedwabisty

szklisty lub perlisty

szklisty nieco perlisty

Twardość Mohsa
3
Masa właściwa [g/cm ]
Wytrzymałość na
3
rozciąganie [kG/cm ]
Temperatura topienia
0
C
Odporność na kwasy
i alkalia

2,5-4,0
2,4-2,6

5,5-6,0
2,8-3,1

5,5-6,0
3,1-3,2

bladoniebieska
metalicznoniebieska
jedwabisty lub
metalowy
4,0
3,2-3,3

5750-7250

Max. 285

1130-6500

7250-21700

1515

1460

1395

1170

słaba

bardzo słaba

dobra

dobra

popielata lub brązowa

Do grupy serpentynów należy tylko jedna odmiana - azbest chryzotylowy,
wydobywany i stosowany w największych ilościach stanowił 85-90% ogólnego
zużycia azbestu.
Azbest chryzotylowy jest włóknistą odmianą serpentynu, tj. uwodnionego
krzemianu magnezu. Chryzotyl ma kolor żółtawy, po rozwłóknieniu prawie biały, jest
miękki, jedwabisty, o długości włókien do 60 mm. Włókna azbestu chryzotylowego są
najcieńsze ze wszystkich znanych włókien pochodzenia naturalnego. Włókna
chryzotylowe mają kształt rurek, których przeciętna średnica wynosi 350Å, zaś
grubość włókna 15-42 nm. Jest to najcieńsze, znane włókno naturalne. Dla przykładu
włókno lnu ma średnicę ok. 12000 do 80000 nm, bawełny 10000-25000nm, wełny
2000-50000nm, włókno mineralne 3000-9000nm, włos ludzki ok. 38000 nm.
W grupie amfibolowej wyróżnia się pięć odmian minerałów włóknistych
o ogólnej formule chemicznej M7Si8O22(OH)2, przy czym M oznacza metale: wapń,
magnez, sód lub żelazo o różnym ich udziale. Do azbestów amfibolowych należą:
amozyt, krokidolit, antofilit oraz nie posiadające znaczenia przemysłowego tremolit
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i aktynolit. Włókna azbestów amfibolowych mają kształt igieł, są grubsze i twardsze
od chryzotylu. Przeciętna średnica włókien wynosi 100-300 nm..
Amozyt – azbest o zabarwieniu szaro-brązowym, jest krzemianem żelazowomagnezowym o dobrej odporności na kwasy, alkalia i wodę morską.
Krokidolit zwany azbestem niebieskim jest krzemianem sodowo-żelazowym.
Kolor niebieski pochodzi od tlenku żelazowego. Krokidolit posiada dużą sprężystość,
wytrzymałość na rozrywanie, odporność na działanie kwasów, alkalii i wody morskiej.
Był on najczęściej spośród amfiboli stosowany w przemyśle. Krokidolit ze względu na
kształt włókien, skład chemiczny oraz słabą rozpuszczalność w płynach ustrojowych
jest azbestem najbardziej agresywnym biologicznie.
Antofilit

jest,

pod

względem

chemicznym,

krzemianem

magnezowym

zawierającym żelazo. Ma małą wytrzymałość mechaniczną, bardzo dużą odporność
na temperaturę, a także na chemikalia.
Działanie biologiczne (chorobotwórcze) wykazują niewidoczne „gołym okiem”
elementarne włókna azbestowe o średnicy poniżej 3 μm i długości powyżej 5μm, tzw.
włókna respirabilne.
Azbesty, niezależnie od różnic chemicznych i wynikających z budowy
krystalicznej są minerałami naturalnie występującymi w przyrodzie. Ich występowanie
jest dość powszechne, ale tylko w niewielu miejscach kuli ziemskiej azbest był
i jeszcze jest eksploatowany na skalę przemysłową.
W latach 60-tych ubiegłego wieku po uruchomieniu zakładów azbestowo
cementowych azbest wykorzystywany był głownie w budownictwie, ale także
w przemyśle chemicznym, energetyce i transporcie.
Azbest chryzotylowy i amfibolowy stosowano przy produkcji:
 wyrobów

azbestowo

-cementowych.

Najbardziej

rozpowszechnione

są

azbestowo-cementowe płyty płaskie, faliste oraz płyty „karo” stosowane jako
pokrycia dachowe i elewacyjne. Płyty płaskie wykorzystywane były również
jako

ściany

osłonowe,

działowe,

osłony

ścian

szybów

windowych,

wentylacyjnych i instalacyjnych w budownictwie wielokondygnacyjnym.
Rury azbestowo-cementowe stosowano w instalacjach wodociągowych, a także jako
przewody kominowe i zsypowe. Wyroby azbestowo-cementowe zawierają od 10 do
18% azbestu; są one ogniotrwałe, odporne na korozje i gnicie, wytrzymałe na
działania mechaniczne lekkie, trwałe.
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 wyrobów izolacyjnych stosowanych do izolacji kotłów parowych, wymienników
ciepła, zbiorników, przewodów rurowych, a także do produkcji tkanin
ognioodpornych i ubrań. Należą do nich: wata, włóknina, sznury, przędza,
tkaniny termoizolacyjne, taśmy. Wyroby izolacyjne zawierają, w zależności od
przeznaczenia od 75 do 100% azbestu, głownie chryzotylu;
 wyrobów uszczelniających: tektur, płyt azbestowo- kauczukowych, szczeliw
plecionych;
 wyrobów ciernych takich jak: okładziny cierne i taśmy hamulcowe stosowane
do rożnego typu urządzeń hamulcowych;
 wyrobów hydroizolacyjnych: lepików asfaltowych, kitów uszczelniających,
asfaltów drogowych uszlachetnionych, zapraw gruntujących, papy dachowej,
płytek podłogowych, zawierających od 20 do 40% azbestu. Azbest stosowany
był także do produkcji m. in. filtrów w browarnictwie, masek p/gazowych
(do produkcji tych wyrobów stosowany był krokidolit).
Wyroby azbestowe są źródłem znacznej emisji włókien azbestu do środowiska.
Wielkość emisji zależna jest od technologii związania włókien w danym wyrobie,
sposobu użytkowania wyrobów oraz procesów ich degradacji, które powodują
uwalnianie się włókien.
W zależności od zawartości azbestu, stosowanego spoiwa oraz gęstości
objętościowej wyróżnia się dwie klasy: wyroby „miękkie” i „twarde”. Klasyfikacja ta ma
kluczowe znaczenie dla określenia procedur zabezpieczenia, usuwania, składowania
i unieszkodliwiania azbestu w tych wyrobach.
„Wyroby miękkie” to wyroby, których gęstość objętościowa jest mniejsza od
1000 kg/m3, o wysokim udziale azbestu (ponad 20%) i niewielkiej zawartości
substancji

wiążącej.

Do

wyrobów

miękkich

zaliczamy

wyroby

izolacyjne

i włókiennicze, koce gaśnicze, szczeliwa plecione, tektury, płytki podłogowe PCW.
Miękkie wyroby azbestowe zastosowane wewnątrz pomieszczeń w postaci izolacji
cieplnej, dodatków do farb i lakierów stanowią znaczne źródło emisji pyłu.
„Wyroby twarde” to wyroby o gęstości objętościowej powyżej 1000 kg/m3,
zawierające poniżej 20% azbestu o wysokim udziale substancji wiążącej. Zaliczamy
do nich płyty płaskie, faliste oraz płyty „karo” stosowane jako pokrycia dachowe
i elewacyjne, rury wodociągowe. Wyroby z tej klasy posiadają mocno związane
włókna azbestowe i oddziaływanie na środowisko i zdrowie ludzi stwarza głownie
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mechaniczna

obróbka

tych

wyrobów:

cięcie,

wiercenie

otworów,

a także rozbijanie, kruszenie przy demontażu.
Największe

zużycie

azbestu

w

Polsce

miało

miejsce

w

latach

siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Od lat 80 obserwuje się stopniowe zmniejszanie
stosowania azbestu. Od 1 stycznia 2005 r. obowiązuje w Polsce (jak i w całej Unii
Europejskiej) zakaz stosowania i obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi azbest.

3.2. Wpływ wyrobów azbestowych na zdrowie człowieka
Chorobotwórcze

działanie

azbestu

jest

wynikiem

wdychania

włókien

zawieszonych w powietrzu. Szczególną cechą azbestu jest to, że włókna gromadzą
się i pozostają w tkance płucnej w ciągu całego życia. Zmiany chorobowe mogą
pojawić się po kilku lub nawet kilkudziesięciu latach. Azbest jest przyczyną wielu
chorób np. pylicy azbestowej i międzybłoniaka opłucnej. Szkodliwość włókien
azbestowych zależy od średnicy i długości włókien. Większe włókna nie są tak
szkodliwe, gdyż w większości zatrzymują się w górnych drogach oddechowych skąd
są usuwane przez rzęski, włókna bardzo drobne są usuwane przez system
odpornościowy. Najbardziej niebezpieczne nie są włókna długie (>5 μm) lecz cienkie
(do 0,01 μm) - przenikają one do dolnych dróg oddechowych wbijają się w płuca
gdzie pozostają i w wyniku wieloletniego drażnienia komórek wywołują nowotwory.
Pierwsze wzmianki na temat szkodliwości azbestu pojawiły się w latach 1900-1910.
W roku 1910 francuskie badania potwierdziły szkodliwy wpływ azbestu na organizm
człowieka. Rak płuca jest najbardziej powszechnym nowotworem złośliwym
powodowanym przez azbest. Zagrożenie wystąpieniem raka płuca w badanych
populacjach zawodowo narażonych na pył azbestu wykazuje duże zróżnicowanie
w zależności od typu włókna, technologii przetwórstwa, zawartości włókien
respirabilnych w pyle, średnicy, długości, kształtu włókna, stężenia pyłu, liczby lat
pracy w warunkach natężenia i ogólnej dawki pyłu. Oba nowotwory, zarówno rak
płuca, jak i międzybłoniak opłucnej, rozwijają się gwałtownie i charakteryzują się
krótką przeżywalnością.
W chwili obecnej nadal istnieje ryzyko narażenia na kontakt z wyrobami
zawierającymi azbest w budynkach, urządzeniach i instalacjach, ponieważ źródłami
emisji włókien azbestowych jest:
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 niewłaściwe składowanie odpadów azbestowych (częstą praktyką jest
składowanie na posesjach w niezabezpieczony sposób zdemontowanych
azbestowych pokryć dachowych)
 użytkowanie

wyrobów

azbestowych,

prowadzące

do

zanieczyszczenia

powietrza pyłem azbestowym np. w wyniku: korozji i mechanicznych
uszkodzeń płyt azbestowo-cementowych, ścierania tarcz sprzęgłowych
i hamulcowych,
 niewłaściwe usuwanie z dachów i elewacji wyrobów zawierających azbest,
urządzenia grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne i izolacje zawierające
azbest.
W celu zminimalizowania narażenia na pył azbestowy 1 stycznia 2005 r.
wprowadzono zakaz produkcji i stosowania wyrobów zawierających azbest,
a regulacje prawne określają wymogi dotyczące bezpiecznego użytkowania wyrobów
zawierających azbest, a także obowiązki pracodawców i pracowników, wykonujących
prace polegające na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

4. POSTĘPOWANIE Z AZBESTEM I WYROBAMI ZAWIERAJACYMI AZBESTASPEKTY PRAWNE
Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy będzie
procesem

długotrwałym,

w

znacznej

mierze

ograniczonym

możliwościami

finansowymi Gminy, jak też i mieszkańców, przy czym podczas prowadzenia prac
związanych

z

usuwaniem

wyrobów

zawierających

azbest

konieczne

jest

przestrzeganie wymaganych prawem procedur eliminujących lub ograniczających
narażenie na działanie pyłu azbestowego.
W Rozdziale 2 niniejszego Programu wymieniono szereg aktów prawnych
regulujących zagadnienia związane z tematyka usuwania azbestu w tym także
prawidłowe postępowanie z azbestem i wyrobami zawierającymi azbest, które po
zdemontowaniu stają się odpadami niebezpiecznymi.
Przestrzeganie przez właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców
nieruchomością także obiektu, urządzeń budowlanych, instalacji przemysłowych lub
innych miejsc zawierających azbest oraz przez wykonawców prac polegających na
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest wymagań, obowiązków
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i warunków określonych w Rozporządzeniach zagwarantuje ochronę zdrowia ludzi
poprzez ograniczenie emisji azbestu, a tym samym narażenie na negatywne
oddziaływanie azbestu.
Należy

zaznaczyć,

iż

w

rozumieniu

przepisów

ustawy

z

dnia

14 grudnia 2012 roku o odpadach „wytwórcą odpadów powstających w wyniku
świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia
zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który
świadczy usługę, chyba, że umowa o świadczeniu usługi stanowi inaczej”, a więc
w większości przypadków wytwórcą odpadów będzie wykonawca prac polegających
na usuwaniu wyrobów zawierających azbest.
Z powyższej definicji wynika, że wytwórcą odpadów może być np. właściciel lub
zarządzający, który we własnym zakresie wykonuje prace zabezpieczenia lub
usuwania wyrobów zawierających azbest i zleca do wykonania tylko część robót.
W takim przypadku na nim też spoczywać będą wszystkie obowiązki wynikające
z przepisów i procedur postępowania z odpadami niebezpiecznymi zawierającymi
azbest.
4.1. Użytkowanie wyrobów zawierających azbest.
Wyroby zawierające azbest znajdujące się w budynkach nie są samoczynnym
zagrożeniem dla jego mieszkańców, nie muszą być bezwzględnie usuwane
z obiektu. Ważne jest, aby były one prawidłowo eksploatowane, tj. zgodnie ze swoim
przeznaczeniem i zgodnie z zaleceniami dotyczącymi użytkowania wyrobów
azbestowych lub ich opisem technicznym, ewentualnie gwarancją. W celu
przedłużenia użytkowania wyrobów zawierających azbest i zachowania ich dobrego
stanu możliwa jest impregnacja lub pomalowanie. Dotyczy to tylko wyrobów, które są
w dobrym stanie technicznym i których powierzchnia jest czysta. Są to mimo
wszystko rozwiązania tymczasowe, gdyż przeciągają w czasie istniejący problem, nie
rozwiązując go. Z kolei wyroby typu: izolacje azbestowe, tektury, sznury itp. oraz
wyroby znajdujące się wewnątrz obiektów, zwłaszcza wyroby w obiektach
systematycznie użytkowanych, należy bezwarunkowo usunąć.
Właściciel obiektu i urządzeń budowlanych z zabudowanymi wyrobami zawierającymi
azbest powinien dokonać ich przeglądu technicznego, zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie
sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających
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azbest oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania
i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń,
w których był lub jest wykorzystywany azbest.
4.2. Warunki przystąpienia do prac polegających na usuwaniu wyrobów
zawierających azbest i prowadzenia tych prac.
Przed

przystąpieniem

do

prac

polegających

na

usuwaniu

wyrobów

zawierających azbest należy określić stan środowiska, w tym strefy przyszłych prac.
Pozwoli to na określenie stopnia narażenia na azbest w miejscu pracy oraz
prawidłowe przygotowanie planu prac. Pracodawca jest obowiązany zapoznać
pracowników lub ich przedstawicieli z planem prac, szczególnie w zakresie
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wykonawca prac jest obowiązany przeszkolić
wszystkie osoby pozostające w kontakcie z azbestem, pracowników bezpośrednio
zatrudnionych, kierujących i nadzorujących prace w zakresie zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy przy postępowaniu z wyrobami zawierającymi azbest i ich odpadami.
Szkolenie powinno być przeprowadzone zgodnie z przepisami rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, oraz przez upoważnioną instytucję i potwierdzone
odpowiednim świadectwem lub zaświadczeniem. Pracodawca jest obowiązany do
zapewnienia pracownikom odpowiednich ubrań roboczych w takiej ilości, aby
zabezpieczyć pracowników przez cały czas trwania robot i oczyszczania terenu po
tych

robotach.

zawierających

Pracodawca
azbest

będący

obowiązany

wytwórcą
jest

do

odpadów

niebezpiecznych,

przygotowania,

prowadzenia

i przechowywania rejestru pracowników narażonych na działanie azbestu. Ważną
sprawą jest przygotowanie miejsca i sposobu tymczasowego magazynowania
odpadów niebezpiecznych na placu budowy, po ich demontażu, a jeszcze przed
transportem na składowisko. Miejsce takie powinno być wydzielone i zabezpieczone
przed dostępem osób niepowołanych oraz oznakowane znakami ostrzegawczymi
o treści:
„Uwaga! Zagrożenie azbestem!”
„Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”.
Przystępując do prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających
azbest,

należy

wykonać

odpowiednie

zabezpieczenia

obiektu,

będącego

przedmiotem prac i miejsc ich wykonywania, a także terenu wokół – przed emisją
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pyłu azbestu, która może mieć miejsce w wyniku prowadzenia prac. Teren należy
ogrodzić, zachowując bezpieczną odległości od traktów komunikacyjnych dla
pieszych, nie mniej niż 2 m przy zastosowaniu osłon. Teren prac należy ogrodzić
taśmami

ostrzegawczymi

w

kolorze

biało-czerwonym

i

umieścić

tablice

ostrzegawcze. Przy pracach elewacyjnych powinny być stosowane odpowiednie
kurtyny zasłaniające fasadę obiektu aż do gruntu, a teren wokół objęty kurtyną,
powinien być wyłożony grubą folią dla łatwego oczyszczania po każdej zmianie
roboczej.
Ogólne zasady postępowania przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest
zostały podane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania
i usuwania wyrobów zawierających azbest, w którym określono następujące
wymagania techniczne:
•

nawilżanie

wodą

wyrobów

zawierających

azbest

przed

ich

usuwaniem

i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez cały czas pracy,
• demontaż całych wyrobów (płyt, rur, kształtek itp.) bez jakiegokolwiek uszkodzenia,
tam gdzie jest to technicznie możliwe,
• odspajanie wyrobów trwale związanych z podłożem przy stosowaniu wyłącznie
narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych narzędzi mechanicznych, wyposażonych
w miejscowe instalacje odciągające powietrze,
• prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza, w przypadku występowania
stężeń pyłu azbestu, przekraczających dopuszczalne wartości dla miejsca pracy, po
każdej zmianie roboczej,
• w przypadku magazynowania przed transportem na składowisko usunięte odpady
zawierające azbest powinny zostać szczelnie opakowane,
• codzienne, staranne oczyszczanie strefy prac i terenu wokół, dróg wewnętrznych
oraz

maszyn

i

urządzeń,

z

wykorzystaniem

podciśnieniowego

sprzętu

odkurzającego, zaopatrzonego w filtry o dużej skuteczności ciągu (99,99% lub na
mokro). Niedozwolone jest ręczne zamiatanie na sucho, jak również czyszczenie
pomieszczeń i narzędzi pracy przy użyciu sprężonego powietrza.
W przypadku prowadzenia prac z wyrobami azbestowo-cementowymi, których
gęstość objętościowa wynosi mniej niż 1000kg/m3 (tzw. miękkie), a także z innymi
wyrobami, których powierzchnia jest w widoczny sposób uszkodzona lub zniszczona
lub jeżeli prace prowadzone są na obiektach, z wyrobami zawierającymi azbest
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krokidolit lub też w pomieszczeniach zamkniętych, powinny być zastosowane
szczególne zabezpieczenia strefy prac i ochrony pracowników oraz środowiska,
niezależnie od ogólnych zasad postępowania. Należą do nich m.in.:
• komory dekontaminacyjne (śluzy) dla całych pomieszczeń lub stanowiące łącznik
izolacyjny między miejscem stanowiącym strefę prac, a miejscem na zewnątrz
obiektu,
• zaostrzone rygory przestrzegania stosowania środków ochrony osobistej,
• inne metody, określone na etapie prac przygotowawczych.
W obiekcie przylegającym do strefy prac, należy zastosować odpowiednie
zabezpieczenia, w tym uszczelnienie otworów okiennych i drzwiowych, a także inne,
właściwe dla stopnia narażenia środki zabezpieczające.
Wszystkie zdemontowane wyroby zawierające azbest powinny być szczelnie
opakowane w folie z polietylenu lub polipropylenu o grubości nie mniejszej niż
0,2 mm i zamykane w sposób uniemożliwiający przypadkowe otwarcie (zgrzewem
ciągłym lub taśmą klejącą). Niedopuszczalne jest stosowanie worków papierowych.
Odpady powstałe z wyrobów o gęstości objętościowej większej niż 1000kg/m3,
a więc płyty i rury azbestowo-cementowe lub ich części powinny być szczelnie
opakowane w folie. Pył azbestowy oraz odpady powstałe z wyrobów o gęstości
objętościowej mniejszej niż 1000kg/m3 powinny być zestalone przy użyciu cementu
lub żywic syntetycznych i po związaniu spoiwa szczelnie zapakowane w folię.
Pakowanie usuniętych wyrobów zawierających azbest powinno odbywać się
wyłącznie do opakowań przeznaczonych do ostatecznego składowania i wyraźnie
oznakowane, w sposób określony dla azbestu. Etykiety i zamieszczone na nich
napisy powinny być trwałe, nieulegające zniszczeniu, pod wpływem warunków
atmosferycznych

i

czynników

mechanicznych.

Dla

usuniętych

odpadów

niebezpiecznych zawierających azbest oraz ich transportu na składowisko odpadów
niebezpiecznych, wypełnia się:
• kartę ewidencji odpadu,
• kartę przekazania odpadów.
Po zakończeniu prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających
azbest –wykonawca prac ma obowiązek dokonania prawidłowego oczyszczenia
strefy prac i otoczenia z pozostałości azbestu. Oczyszczenie powinno nastąpić przez
zastosowanie urządzeń filtracyjnowentylacyjnych z filtrem o wysokiej skuteczności
(99,99%)

lub

na

mokro.

Wykonawca

prac

ma

obowiązek

przedstawienia
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właścicielowi lub zarządcy obiektu, będącego przedmiotem prac, oświadczenia
stwierdzającego

prawidłowość

wykonania

prac

i

oczyszczenia

z

azbestu.

W przypadku, kiedy przedmiotem prac były wyroby o gęstości objętościowej
mniejszej niż 1000kg/m3 lub wyroby mocno uszkodzone i zniszczone lub prace
obejmowały

wyroby

zawierające

azbest

krokidolit

lub

prowadzone

były

w pomieszczeniach zamkniętych, wykonawca prac ma obowiązek przedstawienia
wyników badania powietrza, przeprowadzonego przez uprawnione do tego
laboratorium lub instytucję.
4.3. Unieszkodliwianie odpadów azbestowych.
Jedyną
zawierających

stosowaną
azbest

w

jest

Polsce
ich

metodą

składowanie

unieszkodliwiania
na

składowiskach

odpadów
odpadów

niebezpiecznych lub też na wydzielonych kwaterach przeznaczonych do składowania
odpadów niebezpiecznych na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne
i obojętne.
Składowiska odpadów niebezpiecznych lub ich wydzielone części na terenie
składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, przeznaczone do
wyłącznego składowania odpadów niebezpiecznych oznaczonych kodami: 17 06 01*
(Materiały izolacyjne zawierające azbest) lub 17 06 05* (Materiały konstrukcyjne
zawierające azbest) – niezawierających substancji niebezpiecznych innych niż
azbest w postaci związanej wraz z włóknami związanymi czynnikiem wiążącym, w
postaci nieprzekształconej, buduje się w specjalnie wykonanych zagłębieniach
terenu ze ścianami bocznymi zabezpieczonymi przed osypywaniem się.
Odpady o kodach 17 06 01 i 17 06 05 składuje się w opakowaniu, w którym
zostały dostarczone na składowisko odpadów.
Wymagania przy składowaniu ww. odpadów są następujące:
1) każdorazowo po umieszczeniu odpadów na składowisku odpadów ich
powierzchnię zabezpiecza się przed emisją pyłów przez przykrycie izolacją
syntetyczną lub warstwą ziemi;
2) na składowisku odpadów lub kwaterze nie prowadzi się robót mogących
powodować uwolnienie włókien.
Składowanie odpadów azbestowych należy zakończyć na poziomie 2 m
poniżej poziomu terenu otoczenia; następnie składowisko odpadów wypełnia się
ziemią do poziomu terenu.
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Zarządzający

składowiskiem

odpadów

może

rozpocząć

działalność

polegającą na prowadzeniu składowiska odpadów po uzyskaniu kolejno:
1) pozwolenia zintegrowanego albo zezwolenia na przetwarzanie odpadów;
2) pozwolenia na użytkowanie składowiska odpadów;
3) decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów.

4.4. Procedury dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi
azbest
Problematyka

bezpiecznego

postępowania

z

wyrobami

i

odpadami

zawierającymi azbest została uszeregowana w bloku tematycznym obejmującym
łącznie 6 procedur. Są to:
Grupa I. Procedury obowiązujące właścicieli i zarządzających obiektami, instalacjami
i urządzeniami zawierającymi azbest lub wyroby zawierające azbest.
Procedura 1 – dotycząca obowiązków w czasie użytkowania obiektów, instalacji
i urządzeń.
Procedura 2 – dotycząca obowiązków przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest.
Grupa II. Procedury obowiązujące wykonawców prac polegających na usuwaniu
wyrobów zawierających azbest – wytwórców odpadów niebezpiecznych.
Procedura 3 – dotycząca postępowania przy pracach przygotowawczych do
usunięcia wyrobów zawierających azbest.
Procedura 4 – dotycząca prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających
azbest – wytwarzanie odpadów niebezpiecznych wraz z oczyszczaniem obiektu
(terenu) instalacji.
Grupa III. Procedura obowiązująca prowadzących działalność w zakresie transportu
odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.
Procedura 5 – dotycząca przygotowania i transportu odpadów niebezpiecznych
zawierających azbest.
Grupa IV. Procedura obowiązująca zarządzających składowiskami odpadów
niebezpiecznych zawierających azbest.
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Procedura 6 – dotycząca składowania odpadów na składowisku przeznaczonym do
wyłącznego składowania odpadów zawierających azbest lub innym, spełniającym
odpowiednie warunki techniczne.

5. STAN AKTUALNY W ZAKRESIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
I GOSPODARKI ODPADAMI AZBESTOWYMI NA TERENIE GMINY ŁAŃCUT.

W celu określenia ilości i rozmieszczenia wyrobów zawierających azbest na
terenie Gminy Łańcut w 2008 r. pracownicy Urzędu przeprowadzili inwentaryzację
wyrobów azbestowych. Inwentaryzacją objęto wszystkie sołectwa Gminy Łańcut.
Spis obejmował gospodarstwa domowe, budynki gospodarcze, mieszkalne, wiaty,
szopy i garaże, na których stwierdzono zastosowanie płyt azbestowo-cementowych.
Ustalono następujące dane:
 adres występowania wyrobów zawierających azbest
 miejscowość
 imię i nazwisko właściciela
 nr budynku
 nr ewidencyjny działki
 nr obrębu ewidencyjnego
 rodzaj obiektu
 płyty faliste (W02)
 płyty płaskie (W01)
 ilość płyt azbestowo- cementowych ( w m2, kg)
 stopień pilności
 przewidywany rok usunięcia wyrobów zawierających azbest
 masa i rok usuniętych odpadów.
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Tabela 3 Ilość zinwentaryzowanych, unieszkodliwionych i pozostałych do
usunięcia wyrobów zawierających azbest w poszczególnych sołectwach [kg]
(na podstawie danych z Urzędu Gminy)
zinwentaryzowane

Razem
[kg]

unieszkodliwione
%

os.
Fizyczne
[kg]

Os.

zinwentary Razem

prawne zowanych

[kg]

wyrobów

miejscowość

pozostałe do unieszkodliwienia

%
os.

zinwenta

Fizyczne ryzowan
[kg]

Razem
[kg]

ych

%

os.

Os.

Fizyczne

zinwentaryzo

prawne

[kg]

wanych
wyrobów

wyrobów

Albigowa

133 886

133 886

0

6,66

21 026

21 026

5,95

112 860

112 860

0

6,81

Cierpisz

53 389

53 389

0

2,66

9 939

9 939

2,81

43 450

43 450

0

2,62

Głuchów

39 526

39 526

0

1,97

30 671

30 671

8,68

8 855

8 855

0

0,53

Handzlówka

58 815

58 815

0

2,93

3 980

3 980

1,13

54 835

54 835

0

3,31

Kosina

877 207

877 207

0

43,65

92 346

92 346

26,12

784 861

784 861

0

47,39

Kraczkowa

467 173

467 173

0

23,24

74 054

74 054

20,95

393 119

393 119

0

23,73

Rogóżno

32 545

32 545

0

1,62

24 280

24 280

6,87

8 265

8 265

0

0,50

Sonina

101 308

101 308

0

5,04

45 790

45 790

12,95

55 518

55 518

0

3,35

Wysoka

245 989

243 657

2 332

12,23

51 435

51 435

14,55

194 554

192 222

2 332

11,75

Razem

2009838 2007506

2 332

100,00

353521

353521

100,00

1 656 317

1653 985

2 332

100,00

Dla lepszego zobrazowania wyników przeprowadzonej inwentaryzacji wyrobów
zawierających azbest poniżej zamieszczono uzyskane informacje w Mg.
Tabela 4 Ilość zinwentaryzowanych, unieszkodliwionych i pozostałych do usunięcia
wyrobów zawierających azbest w poszczególnych sołectwach [Mg]
ilość
zinwentaryzowanych

ilość
unieszkodliwionych

pozostała ilość do
usunięcia

Albigowa

133,886

21,026

112,860

Cierpisz

53,389

9,939

43,450

Głuchów

39,526

30,671

8,855

Handzlówka

58,815

3,980

54,835

Kosina

877,207

92,346

784,861

Kraczkowa

467,173

74,054

393,119

Rogóżno

32,545

24,280

8,265

Sonina

101,308

45,790

55,518

Wysoka

245,989

51,435

194,554

Razem

2009,838

353,521

1 656,317

Miejscowość

Ponadto na terenie miejscowości Albigowa 6 km sieci wodociągowej wykonane jest
z rur azbestowo-cementowych Ø 200, co przy założeniu, że 1 mb rury waży 0,04 Mg
daje 240 Mg.
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Wykres 1 Ilość zinwentaryzowanych, unieszkodliwionych i pozostałych do
usunięcia wyrobów zawierających azbest w poszczególnych sołectwach [Mg]
(na podstawie danych z Urzędu Gminy)

Po przeprowadzeniu inwentaryzacji stwierdzono, że:
1. Na terenie Gminy Łańcut zinwentaryzowano 2009,838 Mg1 wyrobów
zawierających azbest (w tym 2,332 Mg u osób prawnych). Były to płyty
cementowo-płaskie stosowane w budownictwie W01 – 611,650 Mg i płyty
azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa W02 – 1398,188 Mg
(Tabela 5).
2. W latach 2005-2012 usunięto i zdeponowano na składowiskach odpadów
353,521 Mg odpadów zawierających azbest (Tabela 6).
3. Pozostało do usunięcia 1656,317 Mg wyrobów zawierających azbest.
4. Na terenie Gminy 6 km sieci wodociągowej wykonane jest z rur azbestowocementowych Ø 200.

1

Do przeliczenia wagi wyrobów wyrażonej w kg przyjęto średnią masę 1 m2 płyt w ilości 11 kg
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Tabela 5 Ilość wyrobów zawierających azbest w podziale na rodzaje wyrobów [Mg]
zinwentaryzowane

unieszkodliwione

pozostałe do unieszkodliwienia

kod wyrobu

razem

os. Fizyczne

os. Prawne

razem

os. Fizyczne

os. Prawne

razem

os. Fizyczne

W01

611,650

611,650

0

111,388

111,388

0

500,262

500,262

os. Prawne
0

W02

1 398,188

1 395,856

2,332

242,133

242,133

0

1 156,055

1 153,723

2,332

Tabela 6 Ilość usuniętych wyrobów w poszczególnych latach [Mg]
Rok

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Ilość [Mg]

21,187

10,880

51,140

48,224

80,838

0

55,380

85,872

Wykres 2 Ilość usuniętych wyrobów w poszczególnych latach [Mg]

Na podstawie powyższego wykresu można stwierdzić, iż najwięcej wyrobów
zawierających azbest zdemontowano w 2012 roku (85,872 Mg), zaś w 2010 roku
w ogóle nie usuwano azbestu.
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Według informacji uzyskanych podczas inwentaryzacji na terenie Gminy
Łańcut w latach 2011-2032 planowane było usunięcie wyrobów zawierających azbest
w następujących ilościach: 2011 rok – 24,775 Mg, 2012 rok – 189,567 Mg, 2013 rok
– 97,865 Mg i do roku 2032 usunięcie 1697,631 Mg.
Biorąc pod uwagę powyższe do końca 2012 roku miało zostać zdemontowane
i unieszkodliwione 214,342 Mg wyrobów azbestowych, zaś zostało usunięte
353,521 Mg. Świadczy to dobrej realizacji planowanych zamierzeń, jednakże nadal
pozostaje do usunięcia 1653,985 Mg (osoby fizyczne) oraz 2,332 Mg (osoby
prawne), czyli w sumie 1656,317 Mg.

Wykres 3 Procentowe rozmieszczenie usuniętych wyrobów zawierających azbest na
terenie Gminy Łańcut.

Najwięcej wyrobów zawierających azbest znajduje się w Kosinie (784,861 Mg)
i Kraczkowej (393,119 Mg), co stanowi odpowiednio 47,40 % i 23,73% wszystkich
zinwentaryzowanych wyrobów. Najmniej wyrobów zawierających azbest jest
w Rogóżnie (8,265 Mg) i Głuchowie (8,855 Mg) co stanowi odpowiednio 0,50 %
i 0,53 % zinwentaryzowanych wyrobów.
W przeliczeniu kg na m2 na terenie Gminy Łańcut znajduje się 150574,28 m2
dachów pokrytych płytami azbestowo-cementowymi, w tym: 150362,28 m2
(u osób fizycznych oraz 212 m2 u osób prawnych).
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Wykres

4

Procentowe rozmieszczenie pozostałych do
zawierających azbest na terenie Gminy Łańcut.

usunięcia

wyrobów

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania
i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649) wykonano ocenę
stopnia pilności usunięcia azbestu w trzech grupach (I, II, III).
 I – oznacza wyroby, które powinny zostać usunięte natychmiast.
 II – oznacza, że w ciągu roku należy wykonać ponowny przegląd wyrobów.
 III – oznacza, że ocenę wyrobów należy przeprowadzić w terminie do 5 lat.
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Wykres 5 Ilość wyrobów zawierających azbest w poszczególnych sołectwach Gminy
Łańcut wg stopnia pilności [Mg]

Po przeprowadzeniu inwentaryzacji stwierdzono:
- 1,25 % zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest wymaga ponownej
oceny w terminie do 1 roku ( zaliczone do II grupy pilności)
- 98,75 % zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest wymaga ponownej
oceny w terminie do 5 lat ( zaliczone do III grupy pilności).
Ponadto w miejscowości Kraczkowa pozostał do usunięcia 1 kg wyrobów
azbestowych zaliczony do I stopnia pilności, jednak stanowi to bardzo nieznaczną
ilość w stosunku do wszystkich pozostałych do usunięcia wyrobów.
Na terenie miejscowości Albigowa znajduje się 6 km sieci wodociągowej
wykonanej z rur azbestowo-cementowych Ø 200. Proces ich wymiany może nastąpić
przy modernizacji sieci, gdyż nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia.
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Tabela 7 Ilość wyrobów azbestowych w poszczególnych miejscowościach wg stopnia
pilności [Mg]
Stopień pilności

Miejscowość

1

2

3

Albigowa
Cierpisz
Głuchów
Handzlówka
Kosina
Kraczkowa
Rogóżno
Sonina
Wysoka

0
0
0
0
0
0,001
0
0
0

0
0
6,050
0
3,465
0,308
2,325
5,933
2,552

112,860
43,450
2,805
54,835
781,396
392,810
5,940
49,585
192,002

Razem

0,001

20,633

1635,683

Na terenie Gminy nie występują dzikie wysypiska odpadów zawierających
azbest. Ze względu na zakaz stosowania wyrobów zawierających azbest nie
przewiduje się wzrostu ilości odpadów.
W celu określenia rejonów największego zagrożenia azbestem dla Gminy
Łańcut

wydaje

się

zasadne

przyjęcie

wskaźnika

nagromadzenia

wyrobów

zawierających azbest (Mg/km2), co przedstawiono na poniższym wykresie. Wskaźnik
taki przyjęto ze względu na fakt, że na terenie Województwa Podkarpackiego, ani na
terenie Powiatu Łańcuckiego nie wykonywano do tej pory pomiarów stężenia włókien
azbestu. Według przyjętego wskaźnika można stwierdzić, iż dla Gminy wynosi on
15,59 Mg/km2. Największe zagrożenie azbestem występuje na terenie miejscowości
Kosina

i

Kraczkowa

(odpowiednio

38,17

Mg/km2

i

21,74

Mg/km2).

W wyszczególnionych miejscowościach domniemywa się że zagrożenie może być
największe ze względu na występowanie dużej ilości wyrobów zawierających azbest.
Jednak należy zwrócić uwagę, na to czy na danym terenie stężenie włókien
azbestowych w powietrzu atmosferycznym jest wysokie czy niskie decyduje nie tylko
ilość wyrobów zawierających azbest, ale także stan techniczny wyrobów, a najwięcej
wyrobów zaliczonych do 2 stopnia pilności znajduje się w miejscowości Sonina
(5,933 Mg). Najwięcej włókien azbestowych uwalnianych jest z płyt uszkodzonych
mechanicznie, spękanych oraz tych które wykazują największą erozję.
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Wykres 6 Nagromadzenie wyrobów zawierających azbest (Mg/km2) w poszczególnych
miejscowościach

Aby dokładnie określić, które regiony należą do najbardziej zagrożonych należy
w najbliższym czasie przeprowadzić badania monitoringowe na terenie powiatu
łańcuckiego.

6. INSTALACJE

DO

UNIESZKODLIWIANIA

AZBESTU

NA

TERENIE

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO.
Wyroby azbestowe mogą zostać unieszkodliwione poprzez składowanie na
składowiskach odpadów niebezpiecznych.
Na terenie Województwa Podkarpackiego w 2012 roku funkcjonowały 3 składowiska
odpadów przyjmujące odpady azbestowe. Składowisko w miejscowości Futory było
w budowie, pojemność planowanej kwatery wynosi 87000 m3.
Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę istniejących na terenie województwa
składowisk odpadów azbestowych.
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Tabela 8 Charakterystyka składowisk przyjmujących odpady zawierających azbest na
terenie województwa podkarpackiego (opracowanie własne na podstawie informacji zawartych
w Wojewódzkim Programie usuwania azbestu i informacji uzyskanych w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Podkarpackiego)
Dana

Składowisko
w Młynach

Składowisko
w Pysznicy

Składowisko
w Kozodrzy

Ilość składowanych odpadów
zawierających azbest w roku
2012
Pojemność kwatery do
deponowania odpadów
zawierających azbest
Powierzchnia docelowa
składowiska w m2
Pojemność docelowa
składowiska m3

529,42 Mg

8,08 Mg

435,54 Mg

38 309 m3

500 Mg

17 740 m3

1 594

1 200

2 500

-

20 192

17 740

Instrukcja eksploatacji
składowiska

tak

tak

tak

Uszczelnienie składowiska

-

Warstwa gliny o
grubości 0,5m

Mineralne
+sztuczne

Pas izolacyjny [m]

10

100

-

Właściciel składowiska

Gmina
Radymno

Gmina Pysznica

Gmina Ostrów
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Mapa 2 Mapa województwa podkarpackiego wraz z lokalizacją składowisk
przyjmujących odpady zawierające azbest oraz składowisk w trakcie budowy

7. HARMONOGRAM I KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ
7.1 Cele w zakresie gospodarki wyrobami zawierającymi azbest
Głównym celem niniejszego „Programu…” jest bezpieczne dla zdrowia mieszkańców
i środowiska naturalnego usunięcie wyrobów zawierających azbest z obszaru gminy
Łańcut do końca 2032 roku.
7.1.1. Cele krótkoterminowe (2013-2017)
 Pozyskiwanie funduszy ze źródeł zewnętrznych na realizację Programu.
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 Zwiększenie

świadomości

użytkowania i usuwania
szczególnym

naciskiem

mieszkańców
wyrobów

na

w

zakresie

zawierających

zagrożenia

bezpiecznego

azbest,

wynikające

z

w

tym

ze

niewłaściwego,

samodzielnego demontowania azbestowych pokryć dachowych.
 Organizacja akcji odbioru odpadów azbestowych w postaci zdemontowanych,
niszczejących płyt z posesji osób fizycznych i kierowania ich na składowisko.
 Bezpieczne usunięcie do końca 2017 roku do 25 % ilości wyrobów
zawierających azbest i unieszkodliwienie odpadów.
 Aktualizacja inwentaryzacji i bazy danych o lokalizacji istniejących wyrobów
zawierających azbest wraz z oceną stanu tych wyrobów oraz szkolenie
pracowników administracji samorządowej w zakresie obsługi bazy.
 Monitoring realizacji Programu.
7.1.2. Cele średnioterminowe (2018-2022)
 Bezpieczne usunięcie do końca 2022 roku do 25 % ilości wyrobów
zawierających azbest i unieszkodliwienie odpadów.
 Kontynuacja pozyskiwania funduszy ze źródeł zewnętrznych na realizację
Programu.
 Prowadzenie szeroko zakrojonej działalności informacyjnej i edukacyjnej
skierowanej do właścicieli i użytkowników budynków zawierających azbest
w zakresie obowiązku inwentaryzacji i sprawozdawczości.
 Coroczna aktualizacja bazy danych o obiektach zawierających azbest
z uwzględnieniem eliminowanych ilości.
 Prowadzenie monitoringu realizacji Programu.
 Aktualizacja Programu – jeżeli na podstawie prowadzonego monitoringu
zostaną

wysunięte

wnioski,

iż

określone

w

Programie

cele

należy

zmodyfikować w celu usunięcia do 2032 roku z terenu gminy wyrobów
zawierających azbest.
7.1.3. Cele długoterminowe (2023-2032)
 Bezpieczne usunięcie do końca 2032 roku do 50 % ilości wyrobów
zawierających azbest i unieszkodliwienie odpadów.
 Bezpieczne usunięcie rur azbestowo-cementowych występujących w sieci
wodociągowej.
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 Aktualizacja inwentaryzacji i bazy danych o lokalizacji istniejących wyrobów
zawierających azbest wraz z oceną stanu wyrobów.
 Kontynuacja pozyskiwania funduszy ze źródeł zewnętrznych na realizację
Programu.
 Prowadzenie monitoringu realizacji Programu.
Zgodnie z zapisami Krajowego Programu Usuwania Wyrobów zawierających
azbest powinien zakończyć się do 31 grudnia 2032 roku. Tak długi okres usuwania
wyrobów zawierających azbest wynika z dużej ich ilości, a w związku z tym
potrzebnych

środków

przeprowadzenie

na

sfinansowanie

aktualizacji

zadania.

inwentaryzacji

Konieczne

ilości

i

stanu

jest

również

technicznego

występujących wyrobów z azbestem. Stopień znajomości przez mieszkańców Gminy
obowiązujących

przepisów

prawnych

z

zakresu

postępowania

z

wyrobami

i odpadami jest rożny, czasem niewystarczający, co mogło spowodować,
że w niewielkim stopniu została dokonana ocena stanu technicznego obiektów
budowlanych, w których zastosowano wyroby zawierające azbest. Program zakłada,
że

poprzez

działania

edukacyjno-informacyjne

doprowadzi

się

do

wzrostu

świadomości szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzi wyrobów zawierających
azbest, a tym samym konieczność jego usuwania.

7.2. Działania zmierzające do usunięcia wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Łańcut na lata 2013-2032:

1. Działalność edukacyjno-informacyjna skierowana do właścicieli i użytkowników
budynków i budowli w których zastosowane są wyroby zawierające azbest – ulotki,
plakaty na tablicach informacyjnych w poszczególnych miejscowościach, publikacje
w gazecie lokalnej, na stronie internetowej Urzędu informacji o szkodliwości azbestu
i konieczności jego usuwania a także przekazywanie tych informacji podczas zebrań
wiejskich – termin realizacji: przez cały okres realizacji programu.
2. Przygotowanie i bieżąca aktualizacja bazy danych dotyczącej ilości wyrobów
zawierającej azbest z terenu Gminy Łańcut- termin realizacji: przez cały okres
realizacji programu.
3. Pozyskiwanie funduszy na realizację Programu – termin realizacji: 2013 – 2032.
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4. Monitorowanie realizacji usuwania wyrobów zawierających azbest – termin
realizacji: od 2013 co roku.
W przypadku ubiegania się o pozyskanie funduszy na realizację Programu
konieczne będzie opracowanie regulaminu dofinansowania usuwania wyrobów
budowlanych zawierających azbest, prowadzenie rejestru wniosków, w którym
opisany będzie stan techniczny wyrobów azbestowych, w celu ustalenia kolejności
usuwania wyrobów zawierających azbest a także wyłanianie wykonawców do zadań
związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.
7.3. Koszty realizacji zadań
Poniższa tabela zawiera harmonogram realizacji zadań inwestycyjnych
i pozainwestycyjnych związanych z usuwaniem i unieszkodliwiania wyrobów
zawierających azbest na terenie Gminy Łańcut.
Tabela 9 Harmonogram realizacji zadań związanych z usuwaniem i unieszkodliwiania
wyrobów zawierających azbest
Lp
1

Rodzaj
przeds.*
P

2

P

3

I

4

P

5

P

Przedsięwzięcie
Pozyskiwanie funduszy ze
źródeł zewnętrznych na
realizację Programu

Jednostka
realizująca
Wójt

Planowane
nakłady[ zł]
W ramach
działalności
Urzędu
Gminy
8 000

Lata
realizacji
Zadanie
ciągłe

Źródła
finansowania
Środki
własne

Zadanie
ciągłe

Środki
własne,
WFOŚiGW
NFOŚiGW

Organizacja kampanii
informacyjnych o
szkodliwości azbestu i
bezpiecznym użytkowaniu i
usuwaniu wyrobów
zawierających azbest
Usuwanie, pakowanie,
transport i
unieszkodliwianie wyrobów
zawierających azbest

Wójt,
organizacje
ekologiczne

Właściciele
obiektów,
Gmina,
os. Prawne

2153212,102650107,20

Zadanie
ciągłe

Środki
własne
właścicieli,
Kredyty,
WFOŚiGW,
NFOŚiGW
Fundusze UE

Aktualizacja inwentaryzacji i
bazy danych o lokalizacji
istniejących wyrobów
zawierających azbest wraz
z oceną stanu tych
wyrobów na podstawie
informacji przedkładanych
przez właścicieli obiektów a
także szkolenie
pracowników administracji
samorządowej w zakresie
obsługi bazy
Monitoring i aktualizacja
Programu usuwania
azbestu i wyrobów

Wójt

3 500

Zadanie
ciągłe

Środki
własne

Wójt

9 000

20142032

Środki
własne,
WFOŚiGW,
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zawierających azbest z
terenu Gminy Łańcut
Razem

NFOŚiGW
2173712,10-2670607,20

* P‐przedsięwzięcia pozainwestycyjne, I‐ przedsięwzięcia inwestycyjne

W powyższej tabeli nie uwzględniono kosztów usunięcia i wymiany rur
azbestowych, z których na długości 6 km wykonana jest sieć wodociągowa, gdyż
w momencie opracowywania Programu nie podjęto decyzji nt. ich wymiany.
Jednakże ewentualny termin usunięcia tych wyrobów został określony na lata
2023-2032 r. Według bieżącego rozeznania koszt wymiany rur azbestowocementowych wynosi 5-7 zł/ kg, aczkolwiek do czasu realizacji tego zadania koszty
te mogą ulec zmianie.

8. SZACUNKOWE KOSZTY USUNIĘCIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
Nakłady

finansowe

związane

z

gospodarką

odpadami

azbestowymi

w szczególności uzależnione są od kosztów jednostkowych, na które składają się:
 koszty demontażu wyrobów azbestowych;
 koszty opakowań;
 koszty transportu niebezpiecznych odpadów azbestowych na składowisko;
 koszty unieszkodliwiania – składowania azbestu na składowisku;
 koszty wymiany wyrobów azbestowych na bezazbestowe.
Koszty demontażu zależą od kąta nachylenia pokrycia dachowego, dostępu do
wyrobów azbestowych, a także od zakresu wykonywanych prac. Koszty transportu
zależą głównie od długości drogi transportu z miejsca demontażu do miejsca
składowiska odpadów.
Wybrano losowo 3 firmy zajmujące się demontażem i transportem odpadów na
składowisko, w których ustalono koszty jednostkowe minimalne i maksymalne
związane z usuwaniem i wymianą wyrobów azbestowych.
Tabela 10 Szacunkowe koszty usunięcia wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Łańcut
Wyszczególnienie
Ilość wyrobów
zawierających
azbest
przewidziana do

Ceny usług
netto
-

2013-2017

2018-2022

2023-2032

razem

37643,57 m2=
414,079 Mg

37643,57 m2=
414,079 Mg

75287,14 m2=
828,159 Mg

2
150574,28 m =
1656,317 Mg
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usunięcia
Koszt netto
demontażu płyt
2
azbestowych [zł/m ]
Całkowity koszt
usunięcia płyt
(demontaż,
pakowanie,
transport,
unieszkodliwianie)
[zł/Mg]

12,00-18,00

451722,84677584,26

451722,84677584,26

903445,681355168,52

1806891,362710337,04

1300-1600

538302,70662526,40

538302,70662526,40

1076606,701325054,40

2153212,102650107,20

Na podstawie informacji uzyskanych od firm zajmujących się usuwaniem płyt
można stwierdzić iż największym kosztem jest koszt demontażu. Cena za transport
wynosi 3,90-4,20 zł/km, zaś koszt pakowania zależy od rodzaju opakowania:
12,30- 12,90 zł/szt w zależności od tego czy jest to paleta czy big-bag.
Koszty demontażu, transport i unieszkodliwienia płyt azbestowych to nie
jedyne koszty, jakie musi ponieść właściciel chcąc wymienić pokrycie dachowe na
bezazbestowe. Zakup nowego pokrycia dachowego jest kolejnym dużym wydatkiem.
Według telefonicznego rozeznania wśród losowo wybranych firm średnie
koszty usług związanych z założeniem nowego pokrycia dachowego przedstawiają
się następująco:
- krycie dachówką zakładkową (w tym koszt łacenia) – 30,44 zł/m2,
- krycie dachówką ceramiczną karpiówką ( w tym koszt łacenia) – 46,00 zł/m2,
- krycie blachą tłoczoną ( w tym koszt łacenia) – 24,25 zł/m2,
- krycie blacha trapezową – 17,50 zł/m2,
- krycie blachodachówką – 25,00 zł/m2,
- krycie papą – 13,70 zł/m2.
Na podstawie powyższych danych można obliczyć, iż średni koszt usługi montażu
nowego pokrycia dachowego wynosi ok. 26,15 zł/m2.
Zarówno ceny usług dekarskich jak i ceny materiałów budowlanych są zróżnicowane.
Jednak rozciągłość cenowa materiałów budowlanych jest znacznie większa
i przykładowe ceny wynoszą:
- dachówki ceramiczne: 23,00 – 80,00 zł/m2,
-

blachodachówka: 18,30 – 49,00 zł/m2,

- blachy trapezowe: 13,00 – 45 zł/m2.
Uwzględniając powyższe: średni koszt materiałów budowlanych wynosi 38,05 zł/m2
(niezależnie od rodzaju pokrycia), zaś średni koszt usługi montażu nowego pokrycia
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dachowego 26,15 zł/m2 stąd też średnia cena usługi z materiałem kształtuje się na
poziomie 64,20 zł/m2.
Przykładowo przy średniej wielkości dachu: 150m2 x 64,20 zł/m2 = 9630 zł (koszt
całkowity nowego pokrycia dachowego).
Ze względu na fakt, iż przedsiębiorstwo wykorzystujące rury azbestowe nie
zdecydowało, czy wyroby zostaną wymienione na bezazbestowe, czy pozostawione
w ziemi, koszty usunięcia i wymiany rur azbestowych nie zostały oszacowane dla
potrzeb opracowania Programu. Ewentualny termin usunięcia wyrobów został
określony na lata 2023-2032 r.

9. MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA ŚRODKÓW NA ZADANIA WYNIKAJĄCE
Z PROGRAMU

Koszty związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest i ich
unieszkodliwianiem ponoszą właściciele obiektów. Istotne znaczenie dla prywatnych
właścicieli obiektów, dla których usunięcie pokryć dachowych czy elewacyjnych
przekracza często ich możliwości finansowe ma pozyskanie funduszy na ten cel.
W celu realizacji zadań Gminnego Programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających

azbest

konieczne

jest

zabezpieczenie

środków

finansowych

w budżecie oraz pozyskanie środków poza budżetowych.
Główne źródła finansowania to:
- środki własne właścicieli budynków
- środki z budżetu państwa
- środki z funduszy ochrony środowiska
- środki pomocowe Unii Europejskiej
- banki kredytujące inwestycje proekologiczne.
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W WARSZAWIE
W celu zapewnienia środków finansowych na prowadzenie prac związanych
z usuwaniem i zabezpieczeniem odpadów zawierających azbest, NFOŚiGW realizuje

49

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łańcut na lata 2013-2032

program priorytetowy: „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne” Część III Usuwanie wyrobów zawierających azbest.
Cel programu
Wzrost ilości unieszkodliwionych oraz zabezpieczonych odpadów zawierających
azbest.
Budżet
Planowane zobowiązania dla bezzwrotnych form dofinansowania programu wynoszą
69 453,9 tys. zł.
Wypłaty środków z podjętych i planowanych zobowiązań dla bezzwrotnych form
dofinansowania programu wynoszą 92 335,2 tys. zł
Okres wdrażania programu
Program jest wdrażany w latach 2010 – 2017.
Alokacja środków w latach: 2011 - 2016
Wydatkowanie środków: do 31.12.2017 roku.
Terminy i sposób składania wniosków
Terminy składania wniosków dla wnioskodawców określają indywidualnie WFOSiGW
i umieszczają na swojej stronie internetowej.
Formy dofinansowania
Dotacja udzielana przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki
wodnej z udziałem środków udostępnionych przez NFOSiGW.
Warunki udostępniania środków przez NFOSiGW
1) udostepnienie środków jest nieodpłatne i bezzwrotne;
2) zwrotowi do NFOSiGW podlegają niewykorzystane środki udostępnione
WFOSiGW oraz pożycztki ze środków udostępnionych WFOSiGW;
3) NFOSiGW odstępuje od pobrania zabezpieczenia od WFOSiGW;
4) środki będą przekazywane na wniosek WFOSiGW w transzach kwartalnych.
Limity wypłat określa umowa pomiędzy NFOSiGW i WFOSiGW.
Beneficjenci
Beneficjentem końcowym programu są jednostki samorządu terytorialnego za
pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Rodzaje przedsięwzięć
1.

Przedsięwzięcia

w

zakresie

demontażu,

zbierania,

transportu

oraz

unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest, zgodne
z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.
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Dopuszcza się, by gmina uznała jako równoważny gminnemu programowi usuwania
azbestu i wyrobów zawierających azbest program związku międzygminnego, którego
jest członkiem lub powiatu, na którego terenie się znajduje.
2.

Przedsięwzięcia

w

zakresie

demontażu,

zbierania,

transportu

oraz

unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest na obszarach
dotkniętych klęską _żywiołową.
Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć
Przy wyborze przedsięwzięć stosuje się kryteria obowiązujące w danym WFOSiGW
z uwzględnieniem programu priorytetowego.
Koszty kwalifikowane
Kosztami kwalifikowanymi są koszty niezbędne do osiągniecia efektu ekologicznego
i obejmują wyłącznie koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiana lub
zabezpieczenia odpadów zawierających azbest.
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W RZESZOWIE
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
przystąpił wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej

w

Warszawie

do

realizacji

priorytetowego

programu

pod

nazwą

"Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II - Usuwanie wyrobów
zawierających azbest". Szczegółowe informacje można uzyskać w WFOŚiGW
w Rzeszowie. Poniżej zamieszczono tylko niektóre z nich:
Cel programu
Wzrost ilości unieszkodliwionych oraz zabezpieczonych odpadów zawierających
azbest na terenie woj. podkarpackiego.
Okres wdrażania
 Wdrażanie programu: do 31.12.2017 r.
 Wydatkowanie środków: do 31.12.2017 r.
Terminy i sposób składania wniosków, wymagane dokumenty
30 dni od daty ogłoszenia przez Zarząd Funduszu naboru wniosków o udzielenie
dofinansowania. Ogłoszenie o naborze umieszcza się na stronie internetowej
WFOŚiGW w Rzeszowie, zawiera ono regulamin naboru oraz wzór wniosku wraz
z wykazem wymaganych dokumentów. Z informacji uzyskanych w WFOŚiGW

51

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łańcut na lata 2013-2032

w Rzeszowie na przełomie września/października 2013 roku ma być ogłoszony
kolejny nabór wniosków.
Forma dofinansowania
Dotacja udzielana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Rzeszowie z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Warunki dofinansowania udzielonego przez WFOŚiGW w Rzeszowie z udziałem
środków NFOŚiGW
1) Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi do 85% kosztów kwalifikowanych
w formie dotacji, w tym ze środków NFOŚiGW do 50%, a minimalne
zaangażowanie środków WFOŚiGW stanowi 35%.
2) kwota dofinansowania przedsięwzięcia nie może przekroczyć:
- w przypadku demontażu, transportu i unieszkodliwienia lub zabezpieczenia
odpadów zawierających azbest, iloczynu 680 zł i sumy odpadów azbestowych
wyrażonej w Mg,
- w przypadku zbierania, transportu i unieszkodliwienia lub zabezpieczenia
wyrobów zawierających azbest, iloczynu 340 zł i sumy odpadów azbestowych
wyrażonej w Mg.
3) Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od wielkości i ilości zgłoszeń oraz
udostępnionych środków przez NFOŚiGW.
4) Zaleca się, aby określając ilość odpadów zawierających azbest planowanych do
unieszkodliwienia przyjąć, że 1 m2 płyt azbestowo-cementowych waży 0,015 Mg.
5) Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie gminy, w której została
przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.
6) Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie gminy posiadającej program
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest i jest z nim zgodne.
Dopuszcza się, by gmina uznała jako równoważny gminnemu programowi
usuwania

azbestu

i

wyrobów

zawierających

azbest

program

związku

międzygminnego, którego gmina jest członkiem lub powiatu, na terenie którego
się znajduje.
7) Przy określaniu intensywności dofinansowania uwzględnia się przepisy dotyczące
dopuszczalności pomocy publicznej.
8) Dofinansowana jednostka samorządu terytorialnego jako beneficjent końcowy jest
podmiotem

udzielającym

pomocy

publicznej

ostatecznemu

odbiorcy,
52

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łańcut na lata 2013-2032

zobowiązanym do zapewnienia zgodności pomocy z zasadami jej udzielania oraz
realizacji innych obowiązków udzielającego pomocy.
Beneficjenci
Beneficjentem końcowym programu są jednostki samorządu terytorialnego.
Rodzaje przedsięwzięć
Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania
lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest, zgodnie z gminnymi programami
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.
Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć
1. Przy wyborze przedsięwzięć stosuje się „Kryteria wyboru przedsięwzięć
finansowanych ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie” oraz „Zasady udzielania
i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji przez
WFOŚiGW w Rzeszowie” z uwzględnieniem programu priorytetowego NFOŚiGW
pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II – Usuwanie
wyrobów zawierających azbest”.
2. WFOŚiGW w Rzeszowie udzielając dotacji z udziałem środków udostępnionych
przez NFOŚiGW uwzględnia alokację środków na dany rok oraz łączną
wnioskowaną przez jst kwotę dotacji, a także efektywność kosztową oraz stopień
pilności usunięcia i unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających
azbest.
Koszty kwalifikowane
Koszty kwalifikowane obejmują:
1) koszt demontażu, transportu i unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów
zawierających azbest,
2) koszt zbierania, transportu i unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów
zawierających azbest.
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA
Kredyty preferencyjne na sfinansowanie zadania z zakresu usuwania
i unieszkodliwiania wyrobów zawierających m.in. azbest i ksylamit. Za zgodą
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska dopuszcza się refundowanie
wydatków poniesionych przed udzieleniem kredytu.
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Warunki kredytowania


kwota kredytu: do 90% kosztów całego zadania, przy zaangażowaniu
minimum 10% środków własnych kredytobiorcy; jednostkowy kredyt może być
udzielony do kwoty 170 tys.PLN



okres kredytowania: do 8 lat



okres karencji: do 6 m-cy od daty zakończenia zadania



okres realizacji zadania: do 12 m-cy od daty postawienia przez Bank kredytu
do dyspozycji Kredytobiorcy



oprocentowanie: 0,92 s.r.w. dla osób fizycznych i samorządów, 1,04 s.r.w. dla
przedsiębiorstw



prowizja: 2% wysokości kredytu

REGIONALNY
PODKARPACKIEGO

PROGRAM
2007-2013,

OPERACYJNY
PROGRAM

WOJEWÓDZTWA

ROZWOJU

OBSZARÓW

WIEJSKICH NA LATA 2007-2013
W obecnej perspektywie brak jest już środków na działania związane
z usuwaniem azbestu. Trwają prace nad nową perspektywą finansową 2014+.
Jednakże w tym momencie nie można określić w jakiej formie, kwocie czy też na
jakie działania będzie można uzyskać dofinansowanie z ww. Programów.

10. MONITORING REALIZACJI PROGRAMU

Monitoring realizacji zadań Programu obejmuje gromadzenie, przetwarzanie
i rozpowszechnianie informacji o usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest,
w szczególności dotyczących:
 ilości usuniętych wyrobów zawierających azbest
 ilości przekazanych do składowania odpadów zawierających azbest;
 ilość pozostałego do usunięcia azbestu wskazanego po inwentaryzacji;
 prowadzanie akcji informacyjnych i edukacyjnych w zakresie bezpiecznego
użytkowania u usuwania azbestu oraz obowiązków w zakresie inwentaryzacji .
Ocena realizacji „Programu” może być wykonywana przy uwzględnieniu podanych
w wskaźników monitoringu. Lista wskaźników nie jest ostateczna i może ulec
rozszerzeniu.
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Tabela 11 Wskaźniki monitoringu Programu
Lp.

Wskaźnik monitoringu

1

Ilość azbestu zdemontowanego
na terenie gminy
w danym roku [Mg]
% azbestu zdemontowanego na
terenie gminy w danym roku w
stosunku do zinwentaryzowanej
ilości pozostałej do usunięcia
Ilość azbestu przekazanego z
terenu gminy do
unieszkodliwienia w danym roku
[Mg]
% azbestu przekazanego
z terenu gminy do
unieszkodliwienia w danym roku
w stosunku do zinwentaryzowanej
ilości pozostałej do usunięcia
Pozostała do usunięcia ilość
azbestu [Mg]
Ilość przeprowadzonych akcji
informacyjnych i edukacyjnych w
zakresie bezpiecznego
użytkowania u usuwania azbestu
oraz obowiązków w zakresie
inwentaryzacji
Wskaźnik pozostałych do
usunięcia wyrobów zawierających
azbest (Mg/km2)

2

3

4

5
6

7

Wartość w roku
bazowym 2012
85,872

Wartość w roku

Wartość w roku

5,18

85,872

5,18

1656,317
bd

15,59

11. WYKORZYSTANE MATERIAŁY

W trakcie opracowywania Programu skorzystano z następujących publikacji:
 Zanieczyszczenie środowiska azbestem skutki zdrowotne, Neonila SzeszeniaDąbrowska, Wojciech Sobala, Łódź 2010
 Specjalistyczne szkolenie dla pracowników urzędów administracji rządowej
samorządu terytorialnego nt. Ochrona Środowiska w zakresie dotyczącym
problematyki

związanej

z

azbestem,

Instytut

Medycyny

Pracy

im. Prof. Jerzego Nofera, Główny Instytut Górnictwa, Łódź, Karków,
Warszawa, Lublin maj-wrzesień 2008,
 Poradnik dla użytkowników wyrobów azbestowych, Ministerstwo Gospodarki,
Departament Instrumentów Środowiskowych, Warszawa 2008,
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Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łańcut na lata 2013-2032

 Marek K. „Ryzyko nowotworowe związane z narażeniem na azbest.”
Medycyna Pracy 2002
 Ministerstwo Gospodarki Departament Instrumentów Wsparcia „Poradnik dla
użytkowników wyrobów azbestowych” Warszawa 2008 r.
 Bezpieczne postępowanie z azbestem i materiałami zawierającymi azbest,
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wydział Inżynierii Materiałowej
i Ceramiki Katedra Technologii Materiałów Budowlanych - opracowano na
podstawie przepisów prawnych według stanu na dzień 30 czerwca 2007 r.
(„Informator

o

przepisach

i

procedurach

dotyczących

bezpiecznego

postępowania z wyrobami zawierającymi azbest” - wyd. MGPiPS Warszawa
2003 – z aktualnymi uzupełnieniami)
 Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na
terytorium Polski” 2002
 Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032
 Podkarpackie w liczbach 2009 r., WUS Rzeszów,
 Statystyczne Vademecum Samorządowca 2010, Gmina Wiejska Łańcut,
Urząd Statystyczny w Rzeszowie,
 Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego,
sierpień 2012
 Wojewódzki program usuwania azbestu na lata 2009-2032
Ponadto wykorzystane zostały materiały informacyjne:
 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
 BOŚ Bank
 Bank BGŻ S.A.
 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
 Urząd Gminy Łańcut
 www.wikipedia.pl
 www.imp.lodz.pl
 www.bazaazbestowa.gov.pl.
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