UCHWAŁA NR XXXVII/334/2017
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 25 stycznia 2017 r.
w sprawie ,,Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drezdenko na
lata 2017-2032’’
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 18 ust.1 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.) Rada Miejska
w Drezdenku uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr VI/44/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia
,,Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drezdenko na lata 2011-2032’’
zmienia się treść §1, nadając mu brzmienie: ,,§1. Przyjmuje się ,,Program usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest dla Gminy Drezdenko w latach 2017-2032’’ stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały’’.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Adam Kołwzan
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1. WSTĘP
„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Drezdenko na lata 2017 - 2032” zwany dalej Programem, powstał na zamówienie władz
Gminy Drezdenko. Wraz z przeprowadzoną w 2016 roku inwentaryzacją wyrobów
azbestowych oraz akcją informacyjną w postaci ulotek uświadamiających o konieczności
usuwania azbestu, ma na celu wyeliminowanie maksymalnie dużej ilości wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy. Powstanie Programu wypełnia obowiązek
posiadania takiego dokumentu wynikający z zapisów ustawowych, otwiera drogę
sięgnięcia po dofinansowanie do działań związanych z demontażem, transportem i
składowaniem (utylizacją) wyrobów azbestowych. Ponadto jego realizacja wpłynie
znacząco na polepszenie jakości powietrza, a tym samym zwiększy komfort życia w
gminie, poprawiając stan środowiska naturalnego. Program stanowi aktualizację
programu usuwania azbestu przyjętego przez Radę Miejską w Drezdenku uchwałą Nr
VI/44/2011 z dnia 29 marca 2011r.
Podstawą prawną stworzenia i realizacji Programu są:






„Rządowy Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”;
Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających
azbest (t. j. Dz. U. z 2004 roku, Nr 3, poz. 20 ze zm.) wraz z właściwymi przepisami
wykonawczymi;
Krajowy Plan Gospodarki Odpadami;
Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami.

2. CEL I ZADANIA PROGRAMU USUWANIA AZBESTU
Celem Programu jest bezpieczne usunięcie azbestu i wyrobów zawierających
azbest z obszaru Gminy Drezdenko. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację niżej
wymienionych zadań określonych w Programie:





zwiększenie zakresu wiedzy mieszkańców na temat azbestu, jego bezpiecznego
użytkowania i usuwania (likwidacja przyzwolenia społecznego na nielegalne
zachowania związane z azbestem - nieuprawniony demontaż i wyrzucanie odpadów
m.in. do lasów),
stworzenie właściwych warunków do wdrożenia obowiązujących przepisów
prawnych oraz dobrych praktyk związanych z wyrobami azbestowymi,
zachęcenie mieszkańców do udziału w Programie poprzez wykorzystanie
potencjalnej możliwości uzyskania wsparcia finansowego ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej
Górze, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
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Warszawie, UE dzięki zapisom w RPO województwa lubuskiego na lata 2015 –
2020 oraz ze środków gminnych,
stworzenie sprzyjających warunków usuwania wyrobów azbestowych
w całym okresie działania Programu,
kompleksowe zorganizowanie usuwania azbestu i koordynacja robót budowlanych
koniecznych do zakończenia procesu wymiany pokryć na bezazbestowe.

3. AZBEST, JEGO CHARAKTERYSTYKA
I ZASTOSOWANIA W PRZEMYŚLE I BUDOWNICTWIE
3.1 Azbest - podstawowe dane
Azbesty, niezależnie od różnic w składzie chemicznym i różnic wynikających
z budowy krystalicznej są minerałami naturalnie występującymi w przyrodzie.
Ich występowanie jest dość powszechne, ale tylko w niewielu miejscach na kuli
ziemskiej azbest był (a niekiedy jeszcze jest) wydobywany na skalę przemysłową.
Pod względem mineralogicznym rozróżnia się dwie grupy azbestów: grupę
serpentynów (chryzotyli) i grupę azbestów amfibolowych. Do grupy serpentynów
należy tylko jedna odmiana azbestu, azbest chryzotylowy, wydobywany i stosowany w
największych ilościach.
W grupie azbestów amfibolowych praktyczne znaczenie mają dwie odmiany:
azbest amozytowy i krokidolitowy. W niewielkich ilościach stosowany był antofilit
(należący również do grupy amfiboli) do produkcji filtrów z uwagi na wyjątkowo dużą
odporność chemiczną. Wszystkie odmiany mineralne azbestu krystalizowały w czasie
mierzonym okresami geologicznymi w szczelinach w ultra zasadowych skałach
w wyniku oddziaływań hydrotermalnych. Co więcej krystalizowały w postaci bardzo
cienkich, wydłużonych monokryształów, których długość dochodzi niekiedy do
kilkudziesięciu centymetrów.
Chemicznie azbesty są uwodnionymi krzemianami magnezu zawierającymi
różne pierwiastki albo jako podstawienia magnezu albo jako roztwory stałe. Warto, jako
ciekawostkę dodać, że azbest chryzotylowy krystalizuje w postaci rurek, natomiast
azbesty amfibolowe to nieco grubsze pręcikowate kryształy.
3.2 Zastosowanie azbestu w przemyśle i budownictwie
Z uwagi na liczne, cenne własności użytkowe azbestu i relatywnie niską cenę,
jego szerokie zastosowanie w stosunkowo dużych ilościach miało miejsce, niemal na
całym świecie w okresie ostatnich 100 lat. Także i na terenie Polski azbest stosowany
był w produkcji wielu wyrobów przemysłowych, lecz przede wszystkim, (co najmniej
około 80%) do produkcji materiałów budowlanych. Zatem azbest towarzyszy nam od
dawna i wyprodukowano znaczne ilości rozmaitych wyrobów z jego udziałem.
Głównym ilościowo produktem zawierającym azbest są wyroby azbestowocementowe a w tym płaskie i faliste płyty dachowe i elewacyjne. Szacuje się, że na
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samych tylko dachach i elewacjach wciąż znajduje się przeszło miliard dwieście
milionów m2 tych płyt, co stanowi około 14,0 milionów ton.

W Polsce azbest stosowano w produkcji następujących grup wyrobów:











wyroby azbestowo-cementowe [AC] - pokrycia dachowe, rury ciśnieniowe, rury
i prostokątne profile stosowane w kanałach wentylacyjnych, płyty i kształtki AC
w wymiennikach cieplnych, płyty elewacyjne AC,
masy torkretowe i tzw. miękkie izolacje ognioochronne,
wyroby tekstylne z azbestu – sznury, maty i koce,
specjalne,
wysokowytrzymałe
uszczelki
przemysłowe,
wyłożenia
antywibracyjne,
materiały i okładziny cierne - sprzęgła i hamulce (obecnie wstępujące
w starszych dźwigach i windach, niekiedy w sprzęgłach napędów
przemysłowych, do niedawna również w samochodach – klocki hamulcowe),
masy ogniotrwałe, masy formierskie,
filtry przemysłowe i diafragmy do produkcji chloru,
izolacje cieplne.

Dominujące rodzaje wyrobów azbestowo-cementowych [AC] produkowanych
w Polsce:












płyty płaskie prasowane tzw. szablony lub płyty „Karo" (PN-66/B -14040), płyty
faliste i gąsiory nieprasowane (PN-68/B-14041), nisko i wysokofaliste,
płyty płaskie prasowane okładzinowe (PN-70/B-14044),
rury bezciśnieniowe (kanalizacyjne) (PN-67/B-14753),
rury ciśnieniowe (PN-68/B-14750),
kształtki kanalizacyjne (PN-68/B-14752),
kształtki do przewodów wentylacyjnych (BN-73/8865-10),
płytki „PACE" oraz kształtki [AC] prasowane nieimpregnowane dla
elektrotechniki (BN-67/6758-01, BN-70/6754-01),
zbiorniki na wodę,
osłony do kanałów spalinowych,
kształtki do wentylacji zewnętrznych,
kształtki do osłon rurociągów ciepłowniczych.

Spośród płyt płaskich najczęściej na dachach stosowano, zwłaszcza
w południowej Polsce płyty typu „Karo” nazywane też, nieprawidłowo, szablonami.
Były to płyty o wymiarach 400  400 mm i grubości 6 mm. Płyty te dzięki dodatkowemu
zagęszczeniu w procesie prasowania cechują się mniejszą porowatością niż płyty faliste.
Różnica ta jest dość duża, co uwidacznia nasiąkliwość wynosząca dla płyt „Karo” 16%,
podczas gdy nasiąkliwość płyt falistych wynosi 27%. Mała porowatość płyt
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prasowanych pozwala przypuszczać, że ich odporność na korozję będzie lepsza niż płyt
nieprasowanych. Tak jest w istocie i świadczą za tym liczne obserwacje dachów po
wielu latach eksploatacji.
To są jedynie przykłady najliczniej obecnych w budownictwie mieszkaniowym
w Polsce wyrobów z azbestem. Należy pamiętać, że azbest był stosowany w około 3000
produktów, dlatego jeżeli tylko zachodzi podejrzenie, że dany wyrób może zawierać
azbest, bezpieczniej jest założyć, że tak jest. Azbest stanowi zbyt duże zagrożenie dla
zdrowia ludzi i środowiska naturalnego, aby ponosić jakiekolwiek ryzyko pomyłki.
3.3 Klasyfikacja wyrobów zawierających azbest
Wyróżniamy dwie klasy wyrobów zawierających azbest w zależności od
zawartości azbestu, stosowanego spoiwa oraz gęstości objętościowej:
Klasa I („miękkie”) obejmuje wyroby o gęstości objętościowej mniejszej
od 1000 kg/m 3 , zawierające powyżej 20% azbestu. Najczęściej stosowane w tej grupie
były wyroby tekstylne, używane przez pracowników w celach ochronnych, koce
gaśnicze, szczeliwa plecione, tektury, płytki podłogowe PCW, masy azbestowe
natryskowe stosowane były jako izolacja ognioochronna konstrukcji stalowych
i przegród budowlanych.
Klasa II („twarde”) obejmuje wyroby o gęstości objętościowej powyżej 1000
3
kg/m , zawierające poniżej 20% azbestu. W wyrobach tych włókna azbestowe są mocno
związane. Niebezpieczeństwo dla zdrowia i środowiska stwarza mechaniczna obróbka
tych wyrobów (cięcie, wiercenie otworów, rozbijanie, zrzucania). W grupie tej
najbardziej rozpowszechnione są płyty azbestowo- cementowe faliste oraz płyty „karo”
stosowane jako pokrycia dachowe i elewacje zewnętrzne. Płyty płaskie
wykorzystywane były jako elewacje zewnętrzne, ściany osłonowe, ściany działowe,
osłony ścian przewodów windowych, szybów wentylacyjnych i instalacyjnych
w budownictwie wielokondygnacyjnym. W mniejszych ilościach stosowano rury,
w instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych, a także jako przewody kominowe
i zsypy.
Tabela nr 1. Lista odpadów zawierających azbest zaliczanych do odpadów
niebezpiecznych.
Lp.

Kod odpadu

Podgrupa

1.

06 07 01

Odpady z produkcji, przygotowania,
obrotu i stosowania chlorowców
oraz z chemicznych procesów
przetwórstwa chloru

Rodzaj

Odpady azbestowe z elektrolizy

2.

06 13 04

Odpady z innych nieorganicznych
procesów chemicznych

Odpady z przetwarzania azbestu

3.

10 11 81

Odpady z hutnictwa szkła

Odpady zawierające azbest

4.

10 13 09

Odpady z produkcji spoiw mineralnych
(w tym cementu, wapna i tynku) oraz z

Odpady zawierające azbest
z produkcji elementów
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wytworzonych z nich wyrobów

cementowo-azbestowych

Odpady opakowaniowe (włącznie z
selektywnie gromadzonymi komunalnymi
odpadami opakowaniowymi)

Opakowania z metali zawierające
niebezpieczne porowate elementy
wzmocnienia konstrukcyjnego (np.
azbest), włącznie z pustymi
pojemnikami ciśnieniowymi

5.

15 01 11

6.

16 01 11

7.

16 02 12

Odpady urządzeń elektrycznych i
elektronicznych

Zużyte urządzenia zawierające
wolny azbest

8.

17 06 01

Materiały izolacyjne oraz materiały
konstrukcyjne zawierające azbest

Materiały izolacyjne zawierające
azbest

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy Okładziny hamulcowe zawierające
(włączając maszyny pozadrogowe), odpady z
azbest
demontażu, przeglądu i konserwacji
pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14
oraz podgrup 16 06 i 16 08)

Materiały izolacyjne oraz materiały
Materiały konstrukcyjne
konstrukcyjne zawierające azbest
zawierające azbest
Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1923).
9.

17 06 05

3.4 Korozja powierzchni płyt azbestowych i emisja włókien azbestu
Wyroby azbestowo-cementowe ze względu na rodzaj zastosowanych substancji
składowych można porównać z betonem towarowym. Korozja eternitu (nazwa
towarowa wyrobów azbestowo-cementowych) przebiega podobnie jak korozja betonu.
Określenie czasu „technicznego życia” eternitu zależne od wielu czynników, jest
przedmiotem aktywnej dyskusji środowisk naukowych. Ze względu na zróżnicowanie
czynników korozyjnych występujących w środowisku przeciętny okres użytkowania
waha się od 20 do 60 lat. Z tych powodów przyjmuje się, że przeciętny czas
użytkowania wyrobów eternitowych (zawierających od 9,5% - 12,5% czystego azbestu)
to 30 lat.
Po osiągnięciu wieku technologicznego (około 30 lat) z wyrobów azbestowocementowych rozpoczyna się „samoistne” pylenie włókien azbestu. W niektórych
przypadkach stan ten może wystąpić tak wcześniej, jak i później. Powoduje to
pojawianie się zwiększonego stężenia włókien w otoczeniu obiektów z wbudowanym
azbestem. Dodatkowym źródłem emisji tychże włókien są wyroby z odłamanymi
częściami, bądź całkowicie popękane. Kolejnym powodem zwiększenia emisji włókien
do powietrza atmosferycznego jest korozja biologiczna, czyli obecność glonów i mchów
na powierzchni płyty eternitowej. Największym źródłem zagrożenia pyłami azbestu są
wszelkie prace wykonywane przy wyrobach zawierających azbest.
Biorąc pod uwagę roboty polegające na demontażu wyrobów zawierających
azbest twardy (gęstość powyżej 1000 kg/m3), istniejące wymogi prawne zapewniają
dużą prewencję pylenia włókien azbestu (oczywiście pod warunkiem bezwzględnego
stosowania się do procedur i przepisów oraz dobrych praktyk przy usuwaniu wyrobów
zawierających azbest). Podobnie sytuacja wygląda, gdy mamy do czynienia
z transportem i utylizacją. Przykładem tego niech będą badania prowadzone na
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składowiskach wyrobów azbestowych, gdzie notowane stężenia włókien azbestu nie
przekraczają norm ustalonych dla powietrza, jakim oddychają ludzie w strefie
zamieszkania. Natomiast demontaż (a w zasadzie zrywanie eternitu z dachów
i elewacji) przez osoby nieuprawnione i nieprzeszkolone doprowadza do znacznych
przekroczeń norm czystości powietrza w zakresie zapylenia pyłem i włóknami azbestu.
Karygodną praktyką jest wyrzucanie wyrobów azbestowych do lasów, rowów i innych
miejsc. Powoduje to nie tylko znaczne skażenie powietrza w okolicy (najczęściej
czystego, bo leśnego), ale ryzyko rozprzestrzenienia po większym terenie i potęgowanie
skażenia. Obserwowany jest również proceder, (chociaż zmniejsza się ostatnio już jego
skala) montaży eternitu z dachu na dach. Powoduje to skażenie podczas zdejmowania z
pierwszego dachu, (roboty są wykonywane przez osoby przypadkowe, do tego w
pośpiechu), również podczas transportu, a szczególnie
w czasie układania
zdemontowanych uprzednio płyt na dachu docelowym.
Wszystkie opisywane powyżej, naganne zachowania kuriozalnie uzyskują
akceptację społeczną (pomimo faktu, iż tego rodzaju działania szkodzą zdrowiu tegoż
społeczeństwa) i uchodzą karze pomimo funkcjonowania odpowiednich przepisów.
Pozostałe źródła emisji poza wspomnianymi z obiektów budowlanych, są
sukcesywnie likwidowane. Jednym z największych jest emisja włókien z wyrobów
i części samochodowych. Azbest był używany jako domieszka, bądź główny składnik
różnych części zamiennych przemysłu samochodowego – głównie okładzin ciernych.
Zatem źródłem emisji pozostają samochody używające starych (już zakazanych części),
bądź importowanych głównie z krajów byłego Związku Radzieckiego, gdzie – niestety
stosowanie azbestu nie jest zabronione. Istnieje również śladowa ilość włókien azbestu
w powietrzu pochodzenia naturalnego. Jednakże w polskich warunkach (z uwagi na
niewystępowanie naturalnych złóż azbestu) jest to ilość praktycznie pomijalna (na
poziomie tła).

5. PROGRAM OCZYSZCZANIA KRAJU Z AZBESTU NA
LATA 2009-2032 – W ASPEKCIE LOKALNEGO
PROGRAMU
W „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”, przyjętym
uchwałą Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej Nr 39/2010 z dnia 15 marca 2010 r.,
zostały postawione następujące cele:
1. usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,
2. minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych powodowanych kontaktem
z włóknami azbestu,
3. likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.
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Zadania niezbędne do oczyszczenia kraju z azbestu do 2032 r. zostały
podzielone na: legislacyjne, edukacyjno-informacyjne, ochrony zdrowia,
monitorowania realizacji Programu oraz działania w zakresie usuwania wyrobów
zawierających azbest z obiektów budowlanych, budowy składowisk oraz instalacji do
unieszkodliwiania wyrobów azbestowych.
Szacuje się, że na terenie kraju nadal użytkowanych jest ok. 14,5 mln ton
wyrobów zawierających azbest. Przyjęto, iż proces usuwania azbestu będzie przebiegał
etapami. Wskazano na konieczność budowy 56 składowisk odpadów lub kwater
przystosowanych do składowania odpadów zawierających azbest.
Zgodnie z zapisami Programu krajowego do zadań samorządu gminnego należy:
1. gromadzenie informacji o ilości, rodzaju i miejscach występowania wyrobów
zawierających azbest oraz przekazywanie jej do marszałka województwa
z wykorzystaniem dostępnego narzędzia informatycznego,
2. przygotowywanie i aktualizacja programów usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest, także w ramach planów gospodarki odpadami,
3. inspirowanie właściwej postawy obywateli w zakresie obowiązków związanych
z usuwaniem wyrobów zawierających azbest,
4. współpraca z marszałkiem województwa w zakresie inwentaryzacji oraz
opracowywania programów usuwania wyrobów azbestowych, w szczególności
w zakresie lokalizacji składowisk odpadów zawierających azbest oraz urządzeń
przewoźnych do przetwarzania odpadów zawierających azbest,
5. współpraca z mediami w celu propagowania odpowiednich inicjatyw społecznych
oraz rozpowszechniania informacji dotyczących zagrożeń powodowanych przez
azbest,
6. współpraca z organizacjami społecznymi wspierającymi realizację Programu,
7. współpraca z organami kontrolnymi.

6.

PROCEDURY

BEZPIECZNEGO

POSTĘPOWANIA

Z WYROBAMI ZAWIERAJĄCYMI AZBEST
Problematyka bezpiecznego postępowania z wyrobami i odpadami
zawierającymi azbest została uszeregowana w bloku tematycznym obejmującym łącznie
sześć typów procedur.
Grupa I. Procedury obowiązujące właścicieli i zarządców obiektów, instalacji
i urządzeń zawierających azbest.
PROCEDURA 1
Procedura dotyczy bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. Zakres
procedury obejmuje okres posiadania, budynku, budowli, instalacji lub urządzenia
przemysłowego oraz terenu – niezależnie od ich wielkości lub stanu, jeżeli znajdują się
tam wyroby zawierające azbest.
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Właściciel lub zarządca ma obowiązek sporządzić w 1 egzemplarzu „Ocenę
stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”,
który zachowuje się przy dokumentacji budynku, budowli, instalacji lub
urządzenia oraz terenu – do czasu sporządzenia następnej oceny – kolejne
kontrole wykonuje się w terminach wynikających z oceny stanu tych wyrobów.
 Wyroby, które posiadały lub posiadają widoczne uszkodzenia – powinny zostać
bezzwłocznie usunięte.
 Właściciel lub zarządca zobowiązany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji
wyrobów zawierających azbest, której wyniki powinny służyć do sporządzenia
stosownej informacji dla wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Osoby
prawne mają natomiast obowiązek składania tych informacji do właściwego
marszałka województwa. Powyższe informacje przedkłada się corocznie, celem
wykazania ewentualnych zmian w ilości posiadanych wyrobów zawierających
azbest.
 Ponadto właściciel lub zarządca ma obowiązek:
 oznakowania pomieszczeń, gdzie znajdują się urządzenia lub instalacje
z wyrobami zawierającymi azbest – odpowiednim znakiem
ostrzegawczym
 opracowania i wywieszenia instrukcji bezpiecznego postępowania
i użytkowania pomieszczenia z wyrobami zawierającymi azbest,
 zaznaczenia na planie sytuacyjnym terenu miejsc z wyrobami
zawierającymi azbest,
 opracowania planu kontroli jakości powietrza (jeżeli występują wyroby
zawierające azbest tzw. „miękkie” lub jeśli istnieje uzasadniona obawa
dużej emisji azbestu do środowiska), a wyniki kontroli uwzględnić przy
dalszej eksploatacji lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest.
PROCEDURA 2
Celem procedury jest przedstawienie zakresu obowiązków i postępowania właścicieli
i zarządców budynków, budowli, instalacji lub urządzeń oraz terenów z wyrobami
zawierającymi azbest – przed i w czasie wykonywania prac usuwania lub
zabezpieczania takich wyrobów. Zakres procedury obejmuje okres od podjęcia decyzji
o zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest, do zakończenia tych
robót i uzyskania stosownego oświadczenia wykonawcy prac.




Właściciel lub zarządca przed rozpoczęciem prac powinien udostępnić
informacje lub dokumenty mogące służyć do identyfikacji rodzaju i ilości
azbestu w wyrobach. Powinny być one uwzględnione przy zawieraniu umowy
na wykonanie prac polegających na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów
zawierających azbest z wykonawcą tych prac.
Właściciel lub zarządca ma obowiązek zgłoszenia - na 30 dni przed
rozpoczęciem prac, wniosku o pozwolenie na budowę lub remont. Po dokonaniu
obowiązków formalno – prawnych, dokonuje się wyboru wykonywanych prac,
następnie zawierana jest umowa z wykonawcą tych prac.
11
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Właściciel lub zarządca jest zobowiązany do poinformowania
mieszkańców/użytkowników obiektu o usuwaniu niebezpiecznych materiałów i
sposobie zabezpieczenia.
Po wykonaniu robót właściciel lub zarządca powinien uzyskać od wykonawcy
prac świadectwa czystości powietrza, a następnie przechowywać je przez okres
o najmniej 5 lat, wraz z inną dokumentacją obiektu.

Grupa II. Procedury obowiązujące wykonawców prac polegających na usuwaniu
wyrobów zawierających azbest – wytwórców odpadów niebezpiecznych.
PROCEDURA 3
Celem procedury jest przedstawienie zasad postępowania podczas prac
przygotowawczych usuwania wyrobów zawierających azbest lub ich zabezpieczenia.
Zakres procedury obejmuje całokształt prac oraz postępowania dotyczącego
przygotowania do zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających azbest.


Wytwórcą odpadów jest wykonawca prac polegających na usuwaniu/
zabezpieczaniu wyrobów zawierających azbest. Na podstawie informacji
i dokumentów uzyskanych od właściciela obiektu albo na podstawie pobrania
próbek wyrobów i wyników badań dokonanych przez uprawnione laboratorium
dokonywana jest identyfikacja rodzaju i ilości azbestu w wyrobach
przeznaczonych do usunięcia.
 Po dopełnieniu obowiązków wynikających z ogólnych zasad postępowania
wykonawca prac uprawniony jest do przyjęcia zlecenia i zawarcia stosownej
umowy. Plan pracy powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującymi
przepisami i powinien zawierać:
 określenie stanu środowiska, w tym strefy przyszłych prac,
 określenie rodzaju azbestu w wyrobach przeznaczonych do usunięcia,
 aktualną „ocenę” stanu,
 przewidywaną ilość wytwarzanych odpadów do usunięcia,
 ustalenie odpowiednich sposobów usuwania wyrobów zawierających
azbest,
 określenie rodzajów i metod pracy,
 określenie sposobów eliminowania lub ograniczania uwalniania się pyłu
azbestu do powietrza.
 Wykonawca prac ma obowiązek przeszkolenia wszystkich osób pozostających
w kontakcie z azbestem. Szkolenie powinno być przeprowadzone zgodnie
z przepisami, przez uprawnioną do takiej działalności instytucję i potwierdzone
odpowiednim zaświadczeniem.
 Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia rozpoczęcia prac polegających na
usuwaniu wyrobów zawierających azbest do właściwego organu nadzoru
budowlanego, okręgowego inspektora pracy oraz wojewódzkiego inspektora
sanitarnego w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac.
12
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Dla prawidłowości obrotu odpadami niebezpiecznymi wytwórca odpadów
przygotowuje właściwe dokumenty: kartę przekazania odpadu, kartę ewidencji
odpadu.
Celem zapewnienia odpowiedniego składowania odpadów niebezpiecznych
powstałych po usuwaniu wyrobów zawierających azbest, wytwórca odpadów
powinien przed przeprowadzeniem robót, zawrzeć porozumienie
z zarządzającym składowiskiem.

PROCEDURA 4
Celem procedury jest przedstawienie zakresu obowiązków i zasad postępowania
wykonawców prac polegających na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów
zawierających azbest - będących w odniesieniu do ustawy o odpadach – wytwórcami
odpadów niebezpiecznych.
Zakres procedury obejmuje okres od rozpoczęcia do zakończenia prac polegających na
zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest – wytwarzaniu odpadów
niebezpiecznych, wraz z oczyszczaniem budynku (terenu), instalacji z pozostałości
azbestu.


Ogólne zasady postępowania przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest
określają następujące wymagania techniczne:
 nawilżanie wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem
i utrzymanie w stanie wilgotnym przez cały czas pracy,
 demontaż całych wyrobów, bez jakiegokolwiek uszkodzenia, tam gdzie jest
to możliwe,
 prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza, w przypadku
występowania stężeń pyłu azbestu, przekraczających dopuszczalne
wartości dla miejsca pracy,
 składowanie na tej samej zmianie roboczej, usuniętych odpadów
zawierających azbest, po ich szczelnym opakowaniu, na miejscu
tymczasowego magazynowania odpadów,
 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 lub na mokro. Niedopuszczalne jest ręczne zamiatanie
na sucho, jak również czyszczenie pomieszczeń i narzędzi pracy przy
użyciu sprężonego powietrza.

Grupa III. Procedura obowiązująca prowadzących działalność w zakresie
transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.
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PROCEDURA 5 – dotycząca przygotowania i transportu odpadów niebezpiecznych
zawierających azbest.
Celem procedury jest przedstawienie zakresu obowiązków i zasad postępowania
podczas przygotowania i transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.
Zakres procedury obejmuje działania począwszy od uzyskania zezwolenia na transport
odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, poprzez pozostałe czynności i
obowiązki transportującego takie odpady, aż do ich przekazania na składowisko
odpadów, przeznaczone do wyłącznego składowania odpadów zawierających azbest.
Posiadacz odpadów, który prowadzi działalność w zakresie zbierania lub
transportu odpadów jest obowiązany uzyskać zezwolenie starosty na prowadzenie tej
działalności. Przekazanie partii odpadów zawierających azbest przez wytwórcę odpadów
innemu posiadaczowi odpadów niebezpiecznych, np. w celu ich dalszego transportu
odbywa się z zastosowaniem karty przekazania odpadu – sporządzonej przez wytwórcę.


Do obowiązków posiadacza odpadów niebezpiecznych prowadzącego
działalność wyłącznie w zakresie ich transportu na składowisko należy:
- posiadanie karty przekazania odpadu z potwierdzeniem przejęcia odpadu,
- posiadanie dokumentu przewozowego z opisem towarów (odpadów)
niebezpiecznych,
- posiadanie świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu odpadów
niebezpiecznych,
- posiadanie przez kierowcę zaświadczenia ADR o ukończeniu kursu
dokształcającego dla kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne,
- oznakowanie pojazdu odblaskowymi tablicami ostrzegawczymi,
- utrzymanie czystości skrzyni ładunkowej pojazdu,
- sprawdzenie stanu opakowań i ich oznakowanie literą „a”,
- sprawdzenie umocowania sztuk przesyłki z odpadami w pojeździe.

Transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest należy prowadzić
z zachowaniem przepisów dotyczących transportu odpadów niebezpiecznych, spełniając
określone w tych przepisach kryteria klasyfikacyjne.

Grupa IV Procedura obowiązująca zarządzających składowiskami odpadów
niebezpiecznych zawierających azbest.
PROCEDURA 6
Celem procedury jest przedstawienie zakresu i zasad postępowania podczas
składowania na składowisku odpadów lub w wydzielonych kwaterach na terenie innych
składowisk odpadów, przeznaczonych do wyłącznego składowania odpadów
niebezpiecznych zawierających azbest. Zakres procedury obejmuje działania począwszy
od przyjęcia partii odpadów niebezpiecznych zawierających azbest na składowisko,
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poprzez dalsze czynności, aż do sporządzenia rocznego zbiorczego zestawienia danych o
rodzaju i ilości przyjętych odpadów.
 Do obowiązków zarządzającego składowiskiem odpadów niebezpiecznych
zawierających azbest należą:
 przeszkolenie pracowników w zakresie bezpiecznych metod postępowania
z odpadami zawierającymi azbest,
 potwierdzenie na karcie przekazania odpadu przyjęcia partii odpadów na
składowisko,
 sporządzenie zbiorczego zestawienia danych o rodzaju i ilości odpadów
przyjętych na składowisko,
 składowanie odpadów zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów
niebezpiecznych zawierających azbest oraz zatwierdzoną instrukcją eksploatacji
składowiska,
 zapewnienie deponowania odpadów w sposób nie powodujący uszkodzenia
odpadów,
 racjonalne wykorzystanie pojemności eksploatacyjnej składowiska.
Zarządzający składowiskiem powinien uzyskać pozwolenie na użytkowanie
składowiska po zatwierdzeniu instrukcji eksploatacji składowiska oraz po
przeprowadzeniu kontroli przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.
Instrukcję eksploatacji składowiska odpadów niebezpiecznych zatwierdza w drodze
decyzji marszałek województwa.
Kierownik składowiska powinien posiadać świadectwo stwierdzające
kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami. Zarządzający składowiskiem pobiera
od posiadacza odpadów opłatę za korzystanie ze środowiska, którą odprowadza na
rachunek urzędu marszałkowskiego, właściwego ze względu na miejsce składowania
odpadów. Po zakończeniu składowania odpadów zawierających azbest na poziomie 2 m
poniżej terenu otoczenia i wypełnieniu gruntem do poziomu terenu, zarządzający
składowiskiem powinien uzyskać zgodę właściwego marszałka województwa na
zamknięcie składowiska.

7. WPŁYW AZBESTU NA ZDROWIE
7.1. Charakterystyka oddziaływania azbestu na ludzki organizm
Oddychanie powietrzem, w którym znajdują się niewidzialne dla oka włókna
azbestu prowadzi do szeregu chorób układu oddechowego:
 pylicy azbestowej (azbestozy),
 łagodnych zmian opłucnych,
 raka płuc (najpowszechniejszy nowotwór złośliwy powodowany przez azbest).
Azbest staje się zagrożeniem dla zdrowia, gdy dojdzie do korozji
lub jakiegokolwiek uszkodzenia wyrobów zawierających azbest (łamanie, kruszenie,
cięcie i każda inna obróbka). Procesy te powodują uwalnianie się włókien do powietrza

15
Id: D1853450-6EA4-43DE-B489-5335E301F3CF. Uchwalony

Strona 15

i możliwość wdychania ich do płuc. Azbest dobrze zabezpieczony i nieuszkodzony nie
stanowi zagrożenia.
7.2. Zagrożenia płynące ze strony wyrobów azbestowych
Zachorować mogą nie tylko osoby, które miały kontakt z azbestem ze względu
na charakter wykonywanej pracy, ale i te, które narażone są na długotrwałe wdychanie
włókien azbestowych o małym stężeniu lub na krótkotrwałe przebywanie w miejscu o ich
bardzo wysokim stężeniu. Oznacza to, że wykonując wielokrotnie drobne naprawy
w materiale zawierającym azbest, czy też mieszkając lub spędzając wakacje w okolicy,
gdzie w pobliżu znajduje się nielegalne wysypisko wyrobów zawierających azbest,
zdrowie osób może być zagrożone. Obecnie nie wiadomo, jaka minimalna ilość pyłu
azbestowego wywołuje choroby. Wiemy jednak, że im więcej włókien azbestu
wdychanych jest do układu oddechowego, tym większe ryzyko choroby. A ta może
pojawić się nawet po ponad 30 latach od momentu kontaktu z włóknami azbestu.
7.3. Potencjalne objawy chorób wywołanych przez zatrucie azbestem
Azbest wywołuje choroby układu oddechowego, dlatego ból w klatce
piersiowej, silny kaszel lub duszności powinny być natychmiastowym sygnałem
ostrzegawczym, by udać się do lekarza pierwszego kontaktu.
7.4. Usuwanie azbestu wspólnym obowiązkiem
Obowiązek inwentaryzacji i usuwania wyrobów zawierających azbest ciąży na
właścicielach nieruchomości (domów, sklepów, hurtowni, itp.), wspólnotach
i spółdzielniach mieszkaniowych, a w przypadku budynków komunalnych na gminach
z tytułu własności oraz odpowiedzialności prawnej dotyczącej ochrony osób trzecich od
szkód mogących wynikać z nieodpowiedniej eksploatacji przedmiotu stanowiącego
własność (Rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania
i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń,
w których był lub jest wykorzystywany azbest - Dz. U. z 2011 roku, Nr 8, poz. 31).
Sprawdzenie, czy na terenie nieruchomości znajdują się wyroby zawierające azbest
i powiadomienie o tym właściwej jednostki samorządu terytorialnego to nie tylko
powinność nałożona na właścicieli przez państwo, ale i wyraz troski o zdrowie własne,
naszych bliskich oraz o czystość środowiska. Należy to zrobić jak najszybciej. Informacji
udzielają urzędy gminne, powiatowe i wojewódzkie.

8. INWENTARYZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH
AZBEST NA TERENIE GMINY DREZDENKO
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Na terenie Gminy Drezdenko, dla potrzeb niniejszego Programu, przeprowadzono
aktualizację inwentaryzacji azbestu, w celu uzyskania rzeczywistej informacji na temat
ilości, miejsc występowania, rodzaju i stanu wyrobów zawierających azbest.
Inwentaryzacja opierała się o spis z natury prowadzony we wszystkich miejscowościach
Gminy w czerwcu 2016 r.
Ogółem zinwentaryzowano 100 121 m2 pokryć dachowych z płyt azbestowocementowych. Po przeliczeniu waga odpadów azbestowych z pokryć dachowych oraz
leżących luzem na posesjach prywatnych wynosi na terenie gminy 1 106,039 Mg.
W wyniku inwentaryzacji stwierdzono obecność wyrobów azbestowych na 713
posesjach, w tym na 763 obiektach. Z tego na terenach wiejskich znajduje się 963,831
Mg, natomiast na terenie miasta Drezdenko 142,208 Mg.
Przyjmuje się przelicznik iż:
1 m2 = 11 kg
Na terenie Gminy Drezdenko znajdują się również azbestowe rury
wodociągowe. Według dostępnych danych przekazanych przez PGKiM spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, która administruje siecią wodociągową
i kanalizacyjną azbestowe rury wodociągowe znajdują się na: ul. Kopernika, ul. Polna,
Pl. Sportowy, oś. Leśnego, al. Piastów, ul. Lema. Łącznie jest to około 5000 mb.

Wykres nr 1. Ilość wyrobów azbestowych w miejscowościach na tle całej gminy
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Ilość wyrobów azbestowych na tle całej gminy

Bagniewo
Czartowo

Zagórze

Drawiny

Zielątkowo

Tuczępy
Trzebicz Nowy

Drezdenko

Bagniewo

Duraczewo

Drawiny

Czartowo
Trzebicz-Młyn

Goszczanowiec
Goszczanowo

Trzebicz

Goszczanówko
Drezdenko

Przeborowo

Gościm

Stare Bielice
Duraczewo

Górzyska
Grotów

Goszczanowiec

Rąpin

Karwin
Goszczanowo
Kijów
Goszczanówko
Klesno
Kosin
Lipno

Osów
Gościm

Lubiatów
Lubiewo
Marzenin

Niegosław

Modropole
Górzyska
Grotów

Niegosław
Osów
Przeborowo

Modropole

Marzenin
Lubiewo

Klesno
Lipno

Kosin

Rąpin
Karwin
Kijów

Lubiatów

Stare Bielice
Trzebicz
Trzebicz-Młyn
Trzebicz Nowy
Tuczępy
Zagórze
Zielątkowo

Wykres nr 2. Ilość wyrobów azbestowych w Mg w miejscowościach
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Ilość wyrobów azbestowych na miejscowość w
0
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wyrobów
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w Mg
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Wykres nr 3. Zestawienie posesji posiadających wyroby azbestowe wg miejscowości
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Ilość posesji z wyrobami azbestowymi
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wyrobami
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Tabela nr 2. Ilość wyrobów azbestowych w gminie
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Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Miejscowość
Bagniewo
Czartowo
Drawiny
Drezdenko
Duraczewo
Goszczanowiec
Goszczanowo
Goszczanówko
Gościm
Górzyska
Grotów
Karwin
Kijów
Klesno
Kosin
Lipno
Lubiatów
Lubiewo
Marzenin
Modropole
Niegosław
Osów
Przeborowo
Rąpin
Stare Bielice
Trzebicz
Trzebicz Młyn
Trzebicz Nowy
Tuczępy
Zagórze
Zielątkowo

kg
10 398
12 111
12 298
142 208
407
45 155
16 698
24 145
100 595
7 964
81 213
23 837
5 478
30 921
43 362
41 129
19 811
2 541
38 478
21 175
123 200
24 706
7 238
124 572
52 547
61 347
1 199
12 617
2 156
5 192
11 341
1 089 374

Ilość posesji
10
6
13
141
2
21
16
9
35
8
37
15
4
18
13
30
14
3
21
15
80
20
9
49
38
51
3
12
3
10
7
713

Największe ilości wyrobów zawierających azbest występują na terenie miasta
Drezdenka (ponad 142 Mg), co stanowi 13 % całości wyrobów w gminie. Znacząca
liczba zinwentaryzowana została w miejscowościach Niegosław i Rąpin (odpowiednio
ponad 123 Mg oraz 124 Mg), a nieco ponad 100 Mg zlokalizowanych jest
w miejscowości Gościm. W pozostałych miejscowościach wskaźnik jest dużo niższy,
a najmniej azbestu znajduje się w miejscowości Duraczewo (nieco ponad 0,4 Mg),
a także Trzebicz-Młyn, gdzie wskaźnik wynosi 1,2 Mg.
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Jeśli chodzi o występowanie wyrobów azbestowych na posesjach
w poszczególnych miejscowościach, to zdecydowanie najwięcej takich posesji znajduje
się w Drezdenku (141 posesji), co oczywiście związane jest z największą powierzchnią
miasta oraz największą liczbą ludności spośród wszystkich miejscowości w gminie.
Tamże zlokalizowano największą liczbę obiektów, na których znajdują się wyroby
azbestowe (141 obiektów). Spośród pozostałych miejscowości pod względem ilości
posesji wyróżnia się wieś Niegosław, gdzie zinwentaryzowano wyroby azbestowe na
80 posesjach oraz Trzebicz (51 posesji). Spora ilość posesji (od 35 do 38)
zinwentaryzowana została w Starych Bielicach, Grotowie oraz Gościmiu, natomiast w
pozostałych miejscowościach jest ich mniej. W Duraczewie znajduje się najmniejsza
liczba zinwentaryzowanych posesji (2 posesje), natomiast w miejscowościach
Lubiewo, Tuczępy oraz Trzebicz-Młyn znajdują się 3 takie posesje, a w Kijowie 4.
Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku średniej ilości wyrobów
azbestowych na posesję w poszczególnych miejscowościach. Średnio, zdecydowanie
najwięcej wyrobów azbestowych na posesję znajduje się we wsi Kosin, gdzie wskaźnik
ten wynosi 3,34 Mg. Poza tym wysoka średnia wynosząca 2,88 Mg na posesję jest w
miejscowości Gościm, a następnie w miejscowości Rąpin (2,55 Mg na posesję). W
pozostałych miejscowościach gminy średnia jest zróżnicowana, wahająca się między 1
a 2 Mg na posesję, ale generalnie niższa niż średnia gminna wynosząca 1,53 Mg na
posesję. W Drezdenku wskaźnik nie jest wysoki i wynosi 1,01 Mg na posesję.
Wyroby azbestowe w Gminie Drezdenko to głównie eternit falisty lub płyty
typu Karo pokrywające dachy oraz elewacje budynków. Ogólna liczba obiektów, na
których zinwentaryzowano azbest wynosi 763. W przeważającej ilości są to budynki
gospodarcze: stodoły, obory i inne. Azbest zlokalizowany jest również na budynkach
mieszkalnych, usługowych i przemysłowych, a także na szopach, garażach oraz wiatach.
W użyciu jest zdecydowana większość zinwentaryzowanego azbestu.
Podczas inwentaryzacji istotną rolę odegrała ocena stanu wyrobów
zawierających azbest. W zależności od stopnia zniszczenia pokryć dachowych
wykonanych z materiałów zawierających azbest, wyróżniono trzy stany dalszej
przydatności do użytkowania. Zgodnie z przyjętą klasyfikacją wyznaczono:
Klasa I – wyroby zawierające azbest w bardzo dobrym i dobrym stanie
technicznym, bez widocznych uszkodzeń mechanicznych, pęknięć i ubytków,
z mocną strukturą włókien, często pokryte powłoką farby zewnętrznej, wyroby
nowe (do 15 lat użytkowania), niestwarzające zagrożeń narażenia na pył
azbestowy, przydatne do dalszego użytkowania przez okres dłuższy niż 5 lat.
[III stopień pilności – ponowna ocena stanu możliwości bezpiecznego
użytkowania w terminie do pięciu lat].
Klasa II – wyroby zawierające azbest w dostatecznym stanie technicznym,
jednakże z widocznymi uszkodzeniami mechanicznymi (do 5% powierzchni), z
lekkimi pęknięciami, często omszone, bez ubytków lub z niewielkimi ubytkami,
bez powłoki farby zewnętrznej lub z
niewystarczającą
powłoką
farby, możliwość użytkowania do 5 lat.
[II stopień pilności – ponowna ocena stanu możliwości bezpiecznego
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użytkowania w terminie jednego roku]
Klasa III – wyroby zawierające azbest w niedostatecznym stanie technicznym,
ze znacznymi ubytkami, widocznymi pęknięciami oraz rozluźnioną strukturą
włókien, stwarzające realne zagrożenie narażenia na pył azbestowy, ze
wskazaniem do możliwie szybkiego usunięcia.
[I stopień pilności – wyroby należy możliwie najszybciej usunąć]
Wykres nr 4. Podział wyrobów azbestowych ze względu na stopień pilności
usunięcia

Podział wyrobów azbestowych
ze względu na stopień pilności
0,0%
5,0%

I stopień
II stopień
III stopień

95,0%

Średni koszt usunięcia 1m2 płyty cementowo-azbestowej wynosi ok. 10 zł netto
(dane uśrednione, cenniki określonych firm mogą ulec zmianom). Na kwotę tę składa
się:
 cena demontażu, zapakowania płyt (ok. 3 zł/m2),
 transport: (ok. 4 zł/m2),
 utylizacja na składowisku (ok. 3 zł/m2).
Przy utylizacji dużych ilości azbestu cena zazwyczaj podlega negocjacjom. Cena
demontażu uzależniona jest również od wysokości budynku.
Przybliżony łączny koszt usunięcia wyrobów azbestowo-cementowych w
Gminie Drezdenko wynosi zatem:
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100 121 m2 x 10 zł/m2 = 1 001 210 zł netto
9. FINANSOWE ASPEKTY REALIZACJI PROGRAMU
Samodzielna realizacja projektów i inwestycji proekologicznych stanowi zbyt
duże obciążenie dla budżetu gminy. Z tego powodu powinna ona korzystać z
zewnętrznych źródeł finansowania. Środki własne gminy na etapie rozpoczęcia
przedsięwzięcia stanowią jedynie wysokość niezbędną do pozyskania środków
zewnętrznych. Główne źródła finansowania inwestycji środowiskowych to:
 fundusze krajowe – Fundusz Krajowy, Fundusze Wojewódzkie oraz
EKOFUNDUSZ
 banki, np. Bank Ochrony Środowiska
 programy unijne
Wiele instytucji finansowych uznaje jako udział własny gminy środki pozyskane
z innych źródeł pomocy finansowej. Z reguły wymaga się, aby gmina w swoim budżecie
zarezerwowała środki wymagane do zrealizowania całego przedsięwzięcia
inwestycyjnego, z zaznaczeniem która część pochodzi będzie z zewnętrznych źródeł
finansowania. Instytucje finansujące środki wypłacają w ratach lub po ukończeniu
projektu. Najważniejsze jest aby przepływ środków następował zgodnie z
harmonogramem wypłat ustalonych w ramach umowy podpisanej z instytucją
finansującą.
FUNDUSZE WŁASNE GMINY pochodzące z budżetu gminy na dany rok.
Rada Miejska w Drezdenku przyjęła uchwałę Nr XV/152/2015 z dnia 9 grudnia 2015
r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na realizację zadań związanych
z demontażem, transportem i utylizacją materiałów zawierających azbest z terenu Gminy
Drezdenko. Na podstawie uchwały o dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty
(zarówno osoby fizyczne jak i prawne) posiadające tytuł prawny do nieruchomości, na
której realizowane było zadanie, zlokalizowanej w granicach administracyjnych Gminy
Drezdenko.
Koszty kwalifikowane zadania to koszty:
1. demontażu wyrobów zawierających azbest,
2. transportu odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki
unieszkodliwiania,
3. utylizacji poprzez składowanie odpadu na składowisku.

do

miejsca

Do kosztów kwalifikowanych nie zalicza się kosztów położenia nowego pokrycia
dachowego ani kosztów administracyjnych.
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Dotacja celowa udzielana jest jednorazowo i wynosi 50% poniesionych kosztów,
jednak nie więcej niż 3.000,00 zł.
FUNDUSZE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ


NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Narodowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej został utworzony
w 1989 r. i od razu stał się największą w Polsce instytucją finansującą przedsięwzięcia z
dziedziny ochrony środowiska. Zakres działań NFOŚiGW obejmuje finansowe
wspieranie
przedsięwzięć
proekologicznych
o
zasięgu
ogólnokrajowym
i ponadregionalnym.
W celu realizacji zadań określonych w niniejszym programie dotacje pochodzące
wyłącznie ze środków Narodowego Funduszu mogą być udzielane na:
 monitoring środowiska,
 kształtowanie ekologicznych postaw i zachowań społeczeństwa,
 przedsięwzięcia wskazane przez Ministra Środowiska, szczególnie ważne
z punktu widzenia polityki ekologicznej państwa, uwzględnione w planie
działalności Narodowego Funduszu, oraz wspieranie kształcenia kadr dla potrzeb
rozwoju regionalnego na kierunku gospodarka przestrzenna – specjalnościach
zamawianych u Ministra Szkolnictwa Wyższego i Nauki.


WOJEWÓDZKIE

FUNDUSZE

OCHRONY

ŚRODOWISKA

I GOSPODARKI WODNEJ
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielają
pomocy finansowej w formie pożyczek i dotacji zgodnie z priorytetami, kryteriami
wyboru przedsięwzięć i planami działalności Funduszu. Przedmiotem dofinansowania
środkami Funduszu jest również obecnie bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających
azbest.
Beneficjenci
Beneficjentami wsparcia w ramach dofinansowania usuwania wyrobów zawierających
azbest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mogą być
jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których przeprowadzono inwentaryzację
wyrobów azbestowych oraz uchwalono Program Usuwania Azbestu
Koszty kwalifikowane
W ramach zadań związanych z usuwaniem azbestu dofinansowywane są koszty
dotyczące demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów azbestowych na
uprawnionym składowisku.
Forma wsparcia
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Fundusz oferuje wsparcie w formie dotacji, dofinansowującej środki udostępnione przez
NFOŚiGW
Warunki dofinansowania
W ramach wsparcia można otrzymać do 100% kosztów kwalifikowanych w formie
dotacji. Wojewódzki Fundusz udziela dofinansowania pod warunkiem prowadzenia prac
zgodnie z wymogami prawa na podstawie umowy cywilnoprawnej określającej warunki
dofinansowania podmiotom, posiadającym zdolność do zaciągania zobowiązań
finansowych.

BANKI
Obecnie na polskim rynku powstaje coraz więcej banków wprowadzających
w swej ofercie kredyty preferencyjne przeznaczone na inwestycje proekologiczne.
Bankom dopłat do oprocentowania tych kredytów udzielają fundusze ochrony
środowiska i gospodarki wodnej. W ten sposób obniżany zostaje koszt kredytu dla
podmiotu realizującego przedsięwzięcie w zakresie ochrony środowiska. Znaczącą rolę
w udzielaniu kredytów na inwestycje proekologiczne odgrywa Bank Ochrony
Środowiska. Jak dotychczas oferuje on największą gamę tego typu kredytów, zarówno
dla podmiotów prywatnych, samorządów, jak też osób fizycznych.
Bank Ochrony Środowiska współpracuje z Wojewódzkimi Funduszami
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie preferencyjnego kredytowania
inwestycji, polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, realizowanych na
terenie całego kraju.
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH ORAZ REGIONALNY
PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA
2014-2020
Na chwilę obecną rozpoczynają się nabory nowej perspektywy finansowania na
lata 2014-2020, wśród których mogą znaleźć się środki na szeroko pojętą gospodarkę
odpadami. Aby je pozyskać należy dotrzeć do dokumentów programowych i zapoznać
się z niezbędnymi warunkami.


PROGRAMY POMOCOWE UNII EUROPEJSKIEJ

W związku z rozpoczęciem się kolejnego okresu budżetowego w Unii
Europejskiej (2014-2020), istnieje możliwość pozyskiwania przez Polskę środków
unijnych na realizację przedsięwzięć zmierzających do tworzenia warunków dla wzrostu
konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej
wzrost zatrudnienia oraz poziomu spójności społecznej, gospodarczej, przestrzennej.
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Unia Europejska zagwarantowała Polsce wsparcie finansowe przedsięwzięć
ukierunkowanych na rozwój systemów infrastruktury ochrony środowiska, w tym
gospodarki odpadami poprzez instrumenty finansowe takie jak: fundusze strukturalne
i Fundusz Spójności.


FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

Zasięg działania Funduszu Spójności obejmuje wyłącznie pomoc finansową
o zasięgu krajowym w przeciwieństwie do Funduszy Strukturalnych obejmujących
zasięg regionalny. Fundusz obejmuje finansowanie projektów dotyczących inwestycji
w zakresie ochrony środowiska i infrastruktury transportowej, w tym wspieranie rozwoju
sieci korytarzy transeuropejskich.
Pozyskanie środków z Funduszu Spójności możliwe jest przy łączeniu zadań
w ramach programów regionalnych, ponieważ dotyczy projektów inwestycyjnych
o wartości nie niższej niż 10 mln Euro.


EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Korzystanie ze środków EFRR będzie miało na celu poparcie działań zmierzających do:
 modernizacji i dywersyfikacji struktur gospodarczych w państwach
członkowskich i regionach,
 rozwijania i ulepszanie infrastruktury podstawowej,
 ochrony środowiska w tym realizacja przedsięwzięć związanych
z zagospodarowaniem odpadów,
 wzmocnienia zdolności instytucjonalnej krajowej i regionalnej administracji
zarządzającej funduszem.
Środki z EFRR gmina może pozyskać, jeżeli koszty wnioskowanych
przedsięwzięć uwzględnione są odpowiednich programach operacyjnych.

10. WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW BHP
W ZAKRESIE BEZPIECZNEGO USUWANIA WYROBÓW
AZBESTOWYCH
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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 jedynie przesuwają w czasie istniejący problem, nie rozwiązując go.
Z kolei wyroby typu: izolacje azbestowe, tektury, sznury itp. oraz wyroby znajdujące się
wewnątrz obiektów, zwłaszcza wyroby w obiektach systematycznie użytkowanych,
należy bezwarunkowo usunąć.
Właściciel (zarządca) obiektów i urządzeń budowlanych z zabudowanymi
wyrobami zawierającymi azbest powinien dokonać ich przeglądu technicznego, zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia
2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania
wyrobów zawierających azbest oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie
wykorzystania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji
lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest.
W przypadku konieczności usunięcia elementów zawierających azbest
z obiektów budowlanych, inwestor musi przestrzegać przepisów Prawa Budowlanego
oraz przepisów specjalnych dotyczących azbestu.
Inwestor jest zobowiązany do zorganizowania procesu budowy,
z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
a w szczególności zapewnienie:
• opracowania projektu budowlanego i, stosownie do potrzeb, innych projektów,
• objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy,
• opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
• wykonania i odbioru robót budowlanych przez osoby o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych.
Jeżeli przy usuwaniu, demontażu i rozbiórce elementów azbestowych lub
materiałów zawierających azbest nie wystąpi naruszenie ani wymiana fragmentów
konstrukcji budynku oraz gdy nie ulegnie zmianie wygląd elewacji, to pozwolenie na
budowę, będące jednocześnie pozwoleniem na rozbiórkę, nie jest wymagane.
W przeciwnym wypadku uzyskanie takiego pozwolenia jest konieczne. Prace mające na
celu usunięcie azbestu z obiektu budowlanego, powinny być poprzedzone zgłoszeniem
tego faktu właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu, okręgowemu
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inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu
w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac.
Tylko przedsiębiorcy posiadający odpowiednią decyzję sankcjonującą
wytwarzanie odpadów niebezpiecznych mogą wykonywać prace związane z usuwaniem
azbestu.
Wykonanie prac przez inwestora we własnym zakresie także wymaga uzyskania
takiej decyzji. Wykonawca prac zobowiązany jest sporządzić szczegółowy plan prac,
który zawiera przede wszystkim:
•
•
•
•

ilość wytworzonych odpadów,
identyfikację rodzaju azbestu,
klasyfikację wytworzonego odpadu,
warunki ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy.

W celu zapewnienia warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających
azbest z miejsca ich występowania, wykonawca prac obowiązany jest do:
1. izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie osłon zabezpieczających
przenikanie azbestu do środowiska,
2. ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów
komunikacyjnych dla osób pieszych, nie mniejszej niż 1 m, przy zastosowaniu
osłon zabezpieczających przed przenikaniem azbestu do środowiska,
3. umieszczenia w strefie prac w widocznym miejscu tablic informacyjnych
o następującej treści: "Uwaga! Zagrożenie azbestem"; w przypadku prowadzenia
prac z wyrobami zawierającymi krokidolit treść tablic informacyjnych
powinna być następująca: "Uwaga! Zagrożenie azbestem - krokidolitem",
4. zastosowania odpowiednich środków technicznych ograniczających do
minimum emisję azbestu do środowiska,
5. zastosowania w obiekcie, gdzie prowadzone są prace, odpowiednich
zabezpieczeń przed pyleniem i narażeniem na azbest, w tym uszczelnienia
otworów okiennych i drzwiowych, a także innych zabezpieczeń przewidzianych
w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
6. codziennego usuwania pozostałości pyłu azbestowego ze strefy prac przy
zastosowaniu podciśnieniowego sprzętu odkurzającego lub metodą czyszczenia
na mokro;
7. izolowania pomieszczeń, w których zostały przekroczone dopuszczalne wartości
stężeń pyłu azbestowego dla obszaru prac, w szczególności izolowania
pomieszczeń przy prowadzeniu prac z wyrobami zawierającymi krokidolit,
8. stosowania zespołu szczelnych pomieszczeń, w których następuje oczyszczenie
pracowników z azbestu (komora dekontaminacyjna), przy usuwaniu pyłu
azbestowego przekraczającego dopuszczalne wartości stężeń,
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9. zapoznania pracowników bezpośrednio zatrudnionych przy pracach z wyrobami
zawierającymi azbest lub ich przedstawicieli z planem prac, a w szczególności z
wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie wykonywania
prac.
Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest prowadzi się
w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska oraz powodujący
zminimalizowanie pylenia poprzez:
 nawilżanie wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem lub
demontażem i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez cały czas pracy,
 demontaż całych wyrobów (płyt, rur, kształtek) bez jakiegokolwiek uszkadzania,
tam gdzie jest to technicznie możliwe,
 odspajanie materiałów trwale związanych z podłożem przy stosowaniu
wyłącznie narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych, wyposażonych
w miejscowe instalacje odciągające powietrze,
 prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza w przypadku stwierdzenia
występowania przekroczeń najwyższych dopuszczalnych stężeń pyłu azbestu
w środowisku pracy, w miejscach prowadzonych prac, w tym również
z wyrobami zawierającymi krokidolit,
 codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobów i odpadów zawierających
azbest oraz ich magazynowanie na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu.
Wykonawca usuwający azbest zobowiązany jest złożyć właścicielowi/ zarządcy
nieruchomości pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonanych prac i oczyszczeniu
terenu z pyłu azbestowego. Oświadczenie to przechowuje się przez okres co najmniej 5
lat. Ponadto wykonawca pakuje i przygotowuje odpady azbestowe do transportu.
Transport wyrobów i odpadów zawierających azbest, należy wykonać w sposób
uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska, w szczególności przez:
1. szczelne opakowanie w folię polietylenową o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm
wyrobów i odpadów o gęstości objętościowej równej lub większej niż 1.000
kg/m3,
2. zestalenie przy użyciu cementu, a następnie po utwardzeniu szczelne
opakowanie w folię polietylenową o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm odpadów
zawierających azbest o gęstości objętościowej mniejszej niż 1.000 kg/m3,
3. szczelne opakowanie odpadów pozostających w kontakcie z azbestem
i zakwalifikowanych jako odpady o gęstości objętościowej mniejszej niż 1.000
kg/m3 w worki z folii polietylenowej o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm,
a następnie umieszczenie w opakowaniu zbiorczym z folii polietylenowej
i szczelne zamknięcie,
4. utrzymywanie w stanie wilgotnym odpadów zawierających azbest w trakcie ich
przygotowywania do transportu,
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5. oznakowanie opakowań,
6. magazynowanie przygotowanych do transportu opakowań w osobnych
miejscach zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych.
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 oraz kartę przekazania
odpadów
Po zakończeniu prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest
– wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych – wykonawca prac ma obowiązek dokonania
prawidłowego oczyszczenia strefy prac i otoczenia z pozostałości azbestu. Oczyszczenie
powinno nastąpić przez zastosowanie urządzeń filtracyjno-wentylacyjnych z wysokoskutecznym filtrem (99,99%) lub na mokro. Wykonawca prac ma obowiązek
przedstawienia 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.

11. HARMONOGRAM PRAC ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ PROGRAMU
Tabela nr 31. Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji programu
Lp.

1.

Zadanie
Aktualizacja bazy azbestowej
(dotyczącej lokalizacji, ilości,
rodzaju i stanu azbestu na terenie
Gminy Drezdenko)

Jednostka
wdrażająca

Koszty [zł]

Czas realizacji zadania

Urząd Miejski

W ramach prac
własnych

2017 - 2032
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Lp.

Zadanie

Jednostka
wdrażająca

Koszty [zł]

Czas realizacji zadania

Urząd Miejski

W ramach prac
własnych

Cyklicznie raz w roku

Urząd Miejski
Nadzór budowlany

W ramach prac
własnych

Zadanie ciągłe

2.

Przekazywanie marszałkowi
województwa informacji o rodzaju,
ilości i miejscach występowania
azbestu.

3.

Monitoring usuwania oraz
prawidłowego postępowania z
wyrobami zawierającymi azbest

4.

Działalność informacyjno –
edukacyjna

Urząd Miejski

W ramach prac
własnych

Zadanie ciągłe

5.

Monitoring realizacji Programu sporządzanie sprawozdania

Urząd Miejski

W ramach prac
własnych

Cyklicznie raz w roku

6.

Przeprowadzanie przetargów na
wykonawstwo prac związanych z
usuwaniem azbestu na terenie
Gminy Drezdenko

Urząd Miejski

W ramach prac
własnych

W poszczególnych
okresach realizacji
programu

7.

Wnioskowanie o dofinansowanie
Programu ze środków zewnętrznych

Urząd Miejski

8.

Dofinansowanie z budżetu Gminy
kosztów demontażu, transportu i
składowania odpadów zawierających
azbest na podstawie uchwały Rady
Miejskiej

Urząd Miejski

W ramach prac
własnych

2017-2032

62 500,00 zł/rok

2017 - 2032

Źródło: Opracowanie własne

Aby zgodnie z założeniami „Rządowego Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na
lata 2009-2032” usunąć znajdujący się na terenie Gminy Drezdenko azbest należy corocznie
usuwać około 69 Mg azbestu, czyli 6 257,6 m/2. W związku z tym corocznie w budżecie
Gminy, na powyższy cel należy zabezpieczać kwotę 62 500,00 zł oraz korzystać z możliwości
finansowania zadania ze środków zewnętrznych.
1 106,039 Mg ÷ 16 lat = 69,127 Mg/rok

Tabela nr 4. Harmonogram prac przy udzielaniu pomocy organizacyjnej
L.p.

1.

Nazwa zadania
Informowanie przedsiębiorców o obowiązkach
wynikających z przepisów dotyczących usuwania
wyrobów azbestowych

Okres
realizacji

2017-2032
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2.

3.
4.

Prowadzenie monitoringu firm zajmujących się
usuwaniem, transportem i składowaniem wyrobów
zawierających azbest
Prowadzenie monitoringu programów o dofinansowanie
usuwania, transportu i składowania wyrobów
zawierających azbest
Działalność informacyjna i edukacyjna

2017-2032

2017-2032
2017-2032

Źródło: Opracowanie własne

12. MONITORING Z REALIZACJI PROGRAMU
Monitoring z realizacji Programu ma na celu:
 określenie ilości unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest w danym roku,
 określenie ilości wyrobów zawierających wyroby azbestowe pozostałych do
likwidacji,
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opis działań edukacyjnych i organizacyjnych wykonanych w danym roku
sprawozdawczym,
upublicznienie sprawozdania przedstawiającego wyniki realizacji programu.

Tabela nr 5. Wskaźniki monitorowania programu
Lp.

Wskaźnik monitoringu

Jednostka miary

1.

Ilość wyrobów zawierających azbest w przeliczeniu na
m2 powierzchni gminy przed rozpoczęciem realizacji
Programu

Mg/m2

2.

Ilość usuniętych odpadów zawierających azbest w
danym roku sprawozdawczym

Mg/m2

3.

Procentowa ilość usuniętych odpadów zawierających
azbest w stosunku do ilości zinwentaryzowanej w latach
realizacji Programu

%

4.

Nakłady finansowe ogółem poniesione na usunięcie
odpadów zawierających azbest

zł/rok

5.

Środki zewnętrzne pozyskane na usunięcie odpadów
zawierających azbest

zł/rok

6.

Wysokość dofinansowania udzielona przez gminę

zł/rok

7.

Ilość zlikwidowanych dzikich składowisk odpadów
zawierających azbest i koszty ich likwidacji

szt./Mg/m2/rok

13. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
Usuwanie wyrobów zawierających azbest stanowi w ostatnich latach priorytet w walce
z odpadami niebezpiecznymi ze względu na zagrożenie zdrowia ludzi i ochronę środowiska.
Okres usunięcia wyrobów azbestowych na terytorium Polski określono do roku 2032.
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Opracowanie programu usuwania azbestu stanowi jedno z zadań samorządu
terytorialnego, które zostało określone w dokumencie „Program oczyszczania kraju z azbestu
na lata 2009 – 2032" i przyjętym przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w lipcu 2009
r.
W „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy
Drezdenko na lata 2017 - 2032” zawarto: podstawowe informacje na temat azbestu, kierunkach
zastosowania wyrobów azbestowych oraz jego wpływie na zdrowie człowieka. Przedstawiono
również szacunkowe ilości wyrobów azbestowych występujących na terenie Gminy Drezdenko
oraz obliczono szacunkowy koszt usunięcia tych wyrobów. Program ma także na celu
przedstawienie przepisów prawnych dotyczących postępowania przy użytkowaniu i usuwaniu
wyrobów zawierających azbest oraz wynikającymi z nich procedurami aby uniknąć sytuacji np.
niewłaściwego ich demontażu, a tym samym zagrożenia dla zdrowia ludzkiego.
Wskazano również możliwości pozyskania środków z różnych źródeł na usuwanie
wyrobów azbestowych. W opracowaniu zawarto harmonogram najważniejszych zadań do
realizacji.

14. PODSUMOWANIE
Pomimo wprowadzenia zakazu stosowania azbestu w nowych budynkach
i technologiach będzie on elementem struktury wielu obiektów jako materiał wbudowany
jeszcze przez kilkadziesiąt lat. Należy pamiętać, że nie jest szkodliwa sama obecność
w budynku materiałów zawierających azbest. Niebezpieczeństwo pojawia się w wyniku
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nieprawidłowego obchodzenia się z tymi elementami, na skutek czego mogą one stać się
niebezpieczne będąc źródłem emisji włókien azbestowych do powierza.
Bardzo ważne jest zastosowanie się właścicieli i zarządców obiektów budowlanych do
obowiązku prowadzenia okresowych kontroli i oceny stanu technicznego wyrobów
zawierających azbest oraz przekazywania właściwym jednostkom danych o ilości, stanie
i miejscu występowania azbestu. Pozwoli to na uzyskanie pełnej wiedzy na ten temat
i podejmowanie przez jednostki samorządowe skutecznych działań mających na celu pomoc
właścicielom obiektów w usuwaniu i unieszkodliwianiu azbestu.
Istotna jest również świadomość przedsiębiorców wykonujących prace związane
z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Wykonywanie tych prac wyłącznie przez
wyspecjalizowane i uprawnione w tym zakresie firmy, pozwoli wyeliminować zagrożenie
wynikające z nieprawidłowego ich prowadzenia. Z tego względu jednym z głównych celów
niniejszego programu jest przybliżenie jak najszerszym kręgom społeczeństwa problematyki
bezpiecznej eksploatacji i usuwania wyrobów zawierających azbest.
Zaproponowana forma dofinansowania dla właścicieli obiektów i urządzeń
zawierających azbest, stawia jako warunek pomocy, spełnienie wszystkich wymogów
formalnych dotyczących informowania o tych wyrobach oraz prowadzenia prac przy usuwaniu
azbestu.
Upowszechnienie programu będzie skutkowało podnoszeniem świadomości
społeczności lokalnej w zakresie zagrożeń związanych z eksploatacją i usuwaniem azbestu.
Pozwoli to lepiej poznać potrzeby w tym zakresie, precyzyjniej planować środki niezbędne do
wydania na ten cel oraz stopniowo wyeliminować wyroby azbestowe z naszego otoczenia, co
jest celem Programu.
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UZASADNIENIE

Rada Miejska w Drezdenku Uchwałą Nr VI/44/2011 z dnia 29 marca 2011 r. przyjęła
„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drezdenko w latach
2011-2032.”
Aktualizacja zapisów w treści „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z
terenu Gminy Drezdenko na lata 2017-2032” wynika z konieczności dokonania weryfikacji
ilościowej azbestu występującego na terenie gminy Drezdenko po przeprowadzonych pracach
inwentaryzacyjnych. Wyniki inwentaryzacji zostały zgromadzone w bazie danych.
Opracowanie niniejszego dokumentu związane jest z realizacją zapisów zawartych w „Programie
Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”, przyjętego przez Radę Ministrów
Rzeczpospolitej Polskiej 14 lipca 2009 r., utrzymującego cele przyjętego przez Radę Ministrów 14
maja 2002 r. „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na
terytorium Polski”. Celem opracowania „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Drezdenko” jest zaplanowanie bezpiecznego dla zdrowia mieszkańców i
środowiska naturalnego usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest z obszaru gminy do
końca 2032 roku.
„Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest dla Gminy Drezdenko na lata
2017-2032” w sposób przejrzysty ujmuje zagadnienia ściśle związane z realizacją nałożonych na
gminy obowiązków. Wskazuje miedzy innymi cele i zadania w tym zakresie oraz ujmuje tezy
wynikające z programu krajowego w odniesieniu do zagadnień gospodarowania azbestem na
terenie naszej gminy.
Program wskazuje ponadto aktualny stan w zakresie wyrobów zawierających azbest, określa
harmonogram realizacji programu i wskazuje na środki finansowe, niezbędne do jego realizacji z
jednoczesną możliwością pozyskania środków zewnętrznych na jego utylizację.
W myśl art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 353 ze zm.) wystąpiono z pismem do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. i Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. z prośbą o wyrażenie zgody na odstąpienie od
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla w/w programu. Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. w piśmie z dnia 7 grudnia 2016 r. znak
WZŚ.411.83.2016.DT oraz Inspektor Sanitarny w piśmie z dnia 20 grudnia 2016 r. znak
NZ.9022.579.2016.MZ wyrazili zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko dla „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z
terenu Gminy Drezdenko na lata 2017-2032”.
Burmistrz Drezdenka zapewnił możliwość udziału społeczeństwa w opracowywaniu planu na
zasadach i w trybie określonych w w/w ustawie. Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy dokument został
wyłożony społeczeństwu do wglądu. Do tut. urzędu nie wpłynęły żadne wnioski w sprawie.
Biorąc pod uwagę powyższe zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały i wdrożenie zapisów do
realizacji.
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