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1. WPROWADZENIE 

 

Azbest zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. „Prawo ochrony środowiska” 

(Dz.U.08.25.150 – tekst jednolity) jest substancją stwarzającą szczególne zagrożenie dla 

środowiska (art.160, ust 2). Dalej w art. 161 ust. 1 oraz art 162 w/w ustawy stanowi, że 

substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska powinny być wykorzystywane, 

przemieszczane i eliminowane przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności. 

Wykorzystywane  substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska podlegają 

sukcesywnej eliminacji. Mając na względzie wielką ilość wyrobów azbestowych, problemy 

organizacyjne, brak miejsca na składowiskach i koszt ich utylizacji okres usunięcia wyrobów 

azbestowych na terytorium Polski określono do końca 2032 roku. Wykorzystujący wyroby 

azbestowe mają obowiązek do dokumentowania rodzaju, ilości  i miejsc ich występowania 

oraz sposobu ich eliminowania. Na terenie gminy wyrobami zawierającymi azbest zwykle są 

wyroby eternitowe azbestowo-cementowe do pokrycia dachów. Osoba fizyczna nie będąca 

przedsiębiorcą przedstawia wójtowi w formie uproszczonej informację o posiadanych 

wyrobach zawierających azbest. Gmina natomiast zbilansowane dane o azbeście okresowo 

przedkłada wojewodzie do bazy danych.  

Sposób postępowania z eliminowanymi wyrobami zawierającymi azbest określają 

przepisy ustawy o odpadach (Dz.U.01.62.628 – z późn. zm.). W artykułach 14 i 15  dla 

osiągnięcia celów  założonych w polityce ekologicznej państwa nakazano opracowanie 

planów gospodarki odpadami. Określono zawartość treści planu, jego zgodność z planem 

gospodarki odpadami (w tym odpadami niebezpiecznymi) wyższego szczebla.  

Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 lipca 2009 roku przyjęła 

wieloletni program pt. „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”, który 

zastąpił dotychczasowy "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 

stosowanych na terytorium Polski". Nowy „Program  … „ utrzymuje dotychczasowe cele i 

określa nowe zadania niezbędne do oczyszczenia kraju z azbestu.  

Realizacja zadań przewidzianych w tym "Programie .." wymaga zaangażowania 

administracji publicznej i różnych instytucji działających na poziomach: centralnym, 

wojewódzkim i lokalnym: (samorząd powiatowy i gminny).   

Gminny program usuwania wyrobów zawierających azbest opracowano  w zgodności 

z „Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”.  
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2. CEL I ZADANIA „PROGRAMU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW 

ZAWIERAJĄCYCH AZBEST STOSOWANYCH NA TERENIE GMINY STARA 

KORNICA”. 

 

Nadrzędnym i długoterminowym celem „Programu usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest dla Gminy Stara Kornica” jest:  

  

Wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców gminy  

spowodowanych azbestem oraz likwidacja oddziaływania azbestu na środowisko. 

 

Celem programu jest: 

 oczyszczenie terenu gminy z azbestu oraz usunięcie stosowanych od wielu lat 

wyrobów zawierających azbest, 

 wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców gminy, które 

zostały  spowodowane przez azbest, 

 spowodowanie sukcesywnej likwidacji oddziaływania azbestu na środowisko i 

doprowadzenie w określonym czasie do spełnienia wymogów ochrony środowiska, 

 stworzenie odpowiednich warunków do wdrożenia przepisów prawnych: ustaw i 

rozporządzeń oraz norm postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, 

 pomoc mieszkańcom gminy w realizacji kosztownej wymiany płyt cementowo –

azbestowych zgodnie z przepisami prawa. 

 

Zadaniem programu jest określenie warunków sukcesywnego usuwania wyrobów 

zawierających  azbest.  

W programie zawarte zostały: 

 ilości wyrobów oraz ich rozmieszczenie na terenie gminy w poszczególnych 

miejscowościach (inwentaryzacja), 

 ocena stanu i możliwości dalszego bezpiecznego użytkowania wyrobów z azbestem, 

 opracowanie Planu usuwania wyrobów zawierających azbest, 

 opracowanie harmonogramu realizacji Planu, 

 sposób monitoringu i oceny wdrażania planu, 

 wskazanie możliwości pozyskania funduszy na usunięcie wyrobów zawierających 

azbest. 
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3. CHARAKTERYSTYKA AZBESTU 

 

3.1.Budowa i rodzaj azbestu. 

 

Azbest jest nazwą handlową grupy minerałów włóknistych, które pod względem 

chemicznym są uwodnionymi krzemianami różnych metali. W zależności z jakim metalem 

krzemiany tworzą związek wyróżnia się kilka typów azbestu o różnej szkodliwości dla 

zdrowia. Najgroźniejszy jest azbest niebieski (krokidolit). Największe zastosowanie 

przemysłowe ma azbest biały (chryzotyl), następnie azbest niebieski oraz brązowy (amosyt). 

 

WZORY CHEMICZNE 

- chryzotyl  Mg6[(OH)8Si4O10] 

- krokidolit  Na7 Fe3 Fe7[(OH)Si4O11]2 

- amozyt  (Fe,Mg)7[(OH)Si4O11]2 

- antofyllit  (Mg, Fe)7[(OH)Si4O11]2 

- tremolit  Ca2Mg5[(OH)2Si4O11]2 

- aktynolit  Ca2/Mg[(OH)Si4O11]2 

 

Pod względem minerologicznym rozróżnia się dwie grupy azbestów: 

- grupę serpentynów (chryzotyli) 

- grupę azbestów amfibolowych 

 

Wyroby zawierające azbest oraz odpady azbestowe można również podzielić – w zależności 

od trwałości i ilości zastosowanego spoiwa wiążącego – na: 

- miękkie (łamliwe, kruche), 

- twarde (niekruche, sztywne). 

Wyroby miękkie o gęstości < 1000 kg/m³. Charakteryzują się dużym procentowym udziałem 

azbestu. Łatwo ulegają uszkodzeniom powodując duże emisje pyłu azbestowego. Najczęściej 

spotykane są w obiektach przemysłowych (elektrociepłownie, huty). Narażeni na 

oddziaływanie ich pyłów są pracownicy wykonujący remonty izolacji lub uszczelnienia 

urządzeń z udziałem azbestu. 

Wyroby miękkie to m.in. 

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

- płyty i uszczelki kinkieryt (typu Gambit, Polonit), stosowane w ciepłownictwie na złączach 

rur, zaworów z gorącą wodą lub parą, 
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- płaszcze azbestowo - gipsowe stosowane w izolacji rur w ciepłownictwie, 

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

- płyty ognioochronne typu "PYRAL" produkcji czechosłowackiej lub "SOKALIT" produkcji 

NRD, zawierające ok. 30 – 50 % azbestu (służą do okładzin ognioochronnych konstrukcji 

budynków oraz jako sufity podwieszane o podwyższonej odporności na ogień, także jako 

materiał do klap przeciwpożarowych i przeciwdymnych), 

- natryski azbestowe na konstrukcje stalowe zastosowane jako ognioochronne zabezpieczenie 

stalowej konstrukcji budynków o tzw. konstrukcji niesztywnej. 

 

Wyroby twarde o gęstości > 1000 kg/m. Są to najpowszechniej występujące w krajowym 

budownictwie wyroby zawierające azbest. Charakteryzują się dużym stopniem zwięzłości, 

dużym udziałem spoiwa (najczęściej jest nim cement), niską procentową zawartością azbestu 

(ok. 5 % w płytach płaskich lignocementowych modyfikowanych, 12 – 13 % w płytach 

płaskich i falistych azbestowo - cementowych i ok. 20% w rurach azbestowo - cementowych). 

W przeciwieństwie do wyrobów miękkich, przez długi okres pozostają wyrobami 

emitującymi małe ilości pyłu azbestu. Można je więc uważać za mniej groźne w użytkowaniu 

oraz podczas prac remontowych od wyrobów miękkich. Mniej groźne są też ich odpady. 

Emisja pyłu azbestu może powstawać podczas uszkodzeń mechanicznych np. przy piłowaniu 

lub szlifowaniu szybkoobrotowymi narzędziami elektrycznymi, nie wyposażonymi w 

miejscowe odciągi pyłu. Do emisji pyłu dochodzi także w trakcie trwania destrukcji np. 

emitują go stare płyty pokryć dachowych azbestowo-cementowych o naruszonej przez 

czynniki atmosferyczne lub chemiczne powierzchni zewnętrznej. Wówczas zanieczyszczony 

jest też grunt w bezpośrednim sąsiedztwie rynny odprowadzającej wodę opadową. 

Wyroby twarde to m.in.: 

- płyty azbestowo – cementowe faliste, 

- płyty azbestowo-cementowe płaskie prasowane, 

- płyty azbestowo-cementowe KARO, 

- płyty warstwowe PW3/A i podobne, 

- rury azbestowo-cementowe, 

- złącza, listwy, gąsiory wykonane z azbestocementu. 
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3.2. Właściwości i zastosowanie azbestu.  

 

Azbest posiada unikalne właściwości chemiczne i fizyczne, takie jak: 

- odporność na bardzo wysokie temperatury, 

- termoizolacyjność 

- odporność na działanie chemikaliów, kwasów, zasad, wody morskiej – duża sprężystość i 

wytrzymałość mechaniczna. 

Cechy te spowodowały, że znalazł on zastosowanie w wyrobie bardzo różnorodnych 

produktów. 

 

Zastosowanie azbestu 

Dzięki od dawna znanym właściwościom: wysokiej wytrzymałości mechanicznej, 

odporności na agresywne środowisko chemiczne oraz odporności na wysoką temperaturę, 

azbest zyskał szeroką popularność i szerokie zastosowanie w gospodarce światowej. Tyczy 

się to w szczególności trzech minerałów: powszechnie stosowany chryzotyl, w mniejszym 

stopniu wykorzystywany krokidolit i jeszcze rzadziej stosowany amozyt.  

Wyroby azbestowe szczególnie powszechnie wykorzystywano w kilku dziedzinach 

gospodarki: 

Budownictwo: Azbest stosowano w wyrobach budowlanych powszechnego użycia: eternit, 

czyli płyty faliste azbestowo-cementowe o zawartości 10-13% azbestu do pokryć dachowych, 

płyty prasowane- płaskie o zbliżonej zawartości azbestu, płyty KARO- dachowe pokrycia lub 

elewacje, rury azbestowo-cementowe wysokociśnieniowe, kanalizacyjne, stosowane także 

jako przewody wentylacyjne i dymowo-spalinowe (zawartość azbestu ok. 22%), kryształki 

azbestowo-cementowe oraz elementy wielkowymiarowe stosowane w budownictwie ogólnym 

i przemysłowym (płyty azbestowo-cementowe płaskie wykorzystywane w lekkich 

przegrodach ścian warstwowych i wbudowane w płyty warstwowe prefabrykowane - PW3/A, 

PŻ/3W i PŻ 3/A/S)  

Azbest mógł być stosowany wszędzie tam, gdzie potrzebna była podwyższona 

odporność ogniowa i zabezpieczenia ogniochronne elementów narażonych lub potencjalnie 

narażonych na wysoką temperaturę (klapy przeciwpożarowe, ciągi telekomunikacyjne, tablice 

rozdzielcze elektryczne, węzły ciepłownicze, przejścia kabli elektrycznych, przewodów 

ciepłowniczych i wentylacyjnych między stropami, zabezpieczenia elementów stropowych i 

ściennych strychów, piwnic , dróg ewakuacyjnych, konstrukcji stalowych). Azbest stosowano 
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także w tkaninach wygłuszających hałas. Wyroby z azbestem projektanci dobierali 

indywidualnie do obiektów, z uwzględnieniem wymagań przeciwpowodziowych. 

Energetyka: Azbest stosowano w elektrociepłowniach i elektrowniach, w obmurzach kotłów 

(jako izolacje termiczne w formie sznurów i tektur na uszczelnieniach dylatacji podgrzewaczy 

powietrza), a także w uszczelnieniach urządzeń poddanych wysokiej temperaturze, w 

zaworach, wymiennikach ciepła, w izolacjach tras ciepłowniczych (jako płaszcze azbestowo-

cementowe lub azbestowo-gipsowe).  

Wyroby zawierające azbest umiejscowione są w:  

- kominach o dużej wysokości (dylatacje wypełnione sznurem azbestowym), 

- chłodniach kominowych (pyły azbestowo-cementowe w zraszalnikach i obudowie 

wewnętrznej chłodni), 

- chłodniach wentylatorowych (w obudowie wewnętrznej chłodni), 

- rurach odprowadzających parę, zraszalnikach itp. ( w formie izolacji cieplnej ze sznura 

azbestowego). 

 

Transport: Azbest stosowano do termoizolacji elektrycznych urządzeń grzewczych w 

elektrowozach, tramwajach, wagonach, metrze (maty azbestowe w grzejnikach i tablicach 

rozdzielczych, elektrycznych), w termoizolacji silników pojazdów mechanicznych, w 

uszczelkach po głowice, elementach kolektorów wydechowych oraz elementach ciernych – 

sprzęgłach i hamulcach. Powszechnie stosowano azbest w kolejnictwie, w przemyśle 

lotniczym i stoczniowym, np. w statkach, szczególnie w miejscach narażonych na ogień, 

wymagających zwiększonej odporności na wysoką temperaturę. 

Przemysł chemiczny: Z azbestu wykonane są przepony stosowane w elektrolitycznej 

produkcji chloru. 

Ponadto azbest występuje w hutach szkła.(np. w wałach ciągnących). 

 

Na terenie gminy Stara Kornica azbest zastosowany jest głównie w budownictwie. 

Użyty został powszechnie do produkcji płyt azbestowo cementowych znanych  pod nazwą- 

eternit, który służy jako pokrycie dachowe budynków gospodarczych oraz domów. Te 

wyroby zastosowane w gminie zainwentaryzowane zostały w czasie spisu wyrobów 

zawierających azbest.  
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3.3.Wpływ azbestu na organizm ludzki. 

 

W lata 80-tych XX-go wieku stwierdzono, że oprócz niezaprzeczalnych pozytywnych 

właściwości azbestu istnieją również jego negatywne strony. Wiąże się to przede wszystkim z 

włóknistą strukturą tego minerału. Potwierdzone zostało rakotwórcze działanie włókien 

azbestu na organizmy żywe. Chorobotwórcze działanie azbestu powstaje w wyniku 

wdychania włókien, zawieszonych w powietrzu. Dopóki włókna nie są uwalniane do 

powietrza i nie występuje ich wdychanie wyroby z udziałem azbestu nie stanowią zagrożenia 

dla zdrowia. Na występowanie i typ patologii wpływa rodzaj azbestu, wymiary tworzących go 

włókien i ich stężenie oraz czas trwania narażenia. Biologiczna agresywność pyłu 

azbestowego jest zależna od stopnia penetracji i liczby włókien, które uległy zatrzymaniu w 

płucach, jak również od fizycznych i aerodynamicznych cech włókien. Istotne znaczenie ma 

tu ich średnica. Wykazano, że włókna cienkie – o średnicy poniżej 3 μm przenoszone są 

łatwiej i to one odkładają się w końcowych odcinkach dróg oddechowych podczas gdy 

włókna grube – o średnicy powyżej 5 μm zatrzymują się w górnej części układu 

oddechowego. Skręcone włókna chryzotylu o dużej średnicy, mają tendencję do 

zatrzymywania się wyżej, w porównaniu z igłowymi włóknami azbestów amfibolowych, z 

łatwością przenikających do obwodowych części płuc. 

Największe zagrożenie dla organizmu ludzkiego stanowią włókna respirabilne, to znaczy 

takie, które mogą występować w trwałej postaci w powietrzu i przedostawać się z 

wdychanym powietrzem do pęcherzyków płucnych. Są one dłuższe od 5 mikrometrów, mają 

grubość mniejszą od 3 mikrometrów, a stosunek długości włókna do jego grubości nie jest 

mniejszy niż 3:1. Ze względu na to, że włókna azbestu chryzotylowego są łatwiej 

zatrzymywane w górnych partiach układu oddechowego oraz  że są także skuteczniej 

usuwane z płuc, niosą ze sobą mniejsze ryzyko zdrowotne w porównaniu z włóknami 

azbestów amfibolowych, groźniejszymi dla człowieka w kontakcie z azbestem.  

Mimo istnienia normatywów higienicznych dla stężenia włókien azbestu w powietrzu 

nie można określić dawki progowej pyłu dla działania rakotwórczego azbestu. 

Narażenie zawodowe na pył azbestowy może być przyczyną następujących chorób 

układu oddechowego: 

– pylica azbestowa (azbestoza), 

– łagodne zmiany opłucnowe, 

– rak płuc (najpowszechniejszy nowotwór złośliwy, powodowany przez azbest), 

– międzybłoniak opłucnej i otrzewnej, nowotwory o wysokiej złośliwości. 
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Przy narażeniu pył azbestowy powstały z pokryć dachowych głównym skutkiem 

zdrowotnym, który należy brać pod uwagę, jest międzybłoniak opłucnej i otrzewnej. W 

zależności od poziomu ekspozycji, może być obserwowany wzrost ryzyka raka płuc. 

Zakrojone na szeroką skalę badania przypadków międzybłoniaka oraz trendów zapadalności, 

wykazały zwiększoną ich częstość w rejonach kopalń i zakładów przetwórstwa azbestu oraz 

w miastach. Nowotwory te wykazują stopniowy przyrost, rocznie około 10%. Oficjalna 

statystyka w Polsce wykazuje około 120 przypadków zgonów rocznie, z powodu 

międzybłoniaka opłucnej. 

W latach 1976-96 rozpoznano w Polsce 1314 przypadków azbestozy płuc. Jest to 

pylica płuc powstała wskutek wdychania kurzu zawierającego drobiny azbestu. Biorąc pod 

uwagę fakt, że okres rozwoju nowotworów związanych z działaniem azbestu może trwać 

ponad 30 lat oraz niedostateczną wykrywalność w minionych latach i obecnie chorób 

związanych z narażeniem na azbest, można przypuszczać, że częstość rozpoznań będzie w 

przyszłości wzrastać. Na przykład we Francji, gdzie badania prowadzi się na większą skalę, 

stwierdzono, że nowotwór opłucnej atakuje od 400 do 600 osób rocznie. 

Dopuszczalne stężenie pyłu azbestu w powietrzu atmosferycznym w Polsce wynosi 1000 

włókien/m³ powietrza w pomiarach 24 - godzinnych. 

Przeprowadzone badania kontrolne środowiskowych stężeń włókien azbestu w aglomeracjach 

wielkomiejskich wykazały najwyższe, ponadnormatywne stężenia przy węzłach 

komunikacyjnych zlokalizowanych w Warszawie, Katowicach i Łodzi. 

Efektem narażenia komunalnego na azbest jest wzrost występowania zmian 

opłucnowych, szczególnie uwapnionych zmian opłucnej oraz zwiększone ryzyko 

międzybłoniaka opłucnej. Nie ma w Polsce dokładnych danych dotyczących liczby osób, w 

przeszłości narażonych zawodowo, oraz w przeszłości i obecnie narażonych środowiskowo. 

Nadal istnieje skażenie środowiska pyłem azbestu, pochodzącym z tak zwanych „dzikich 

wysypisk odpadów” – szczególnie w lasach i odkrytych wyrobiskach. Nadal ma miejsce 

pylenie – w coraz większym stopniu – z uszkodzonych powierzchni płyt na dachach i 

elewacjach budynków. 

Reasumując azbest szkodzi człowiekowi na układ oddechowy. Natomiast nie ma 

dowodów świadczących o tym, że azbest spożyty w wodzie jest szkodliwy dla zdrowia.  Jest 

to stanowisko Państwowego Zakładu Higieny z dnia 30.06.20007.  
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3.4. Zanieczyszczenie środowiska azbestu. 

 

Źródła zanieczyszczenia środowiska azbestem: 

1. Źródła naturalne:  

- zanieczyszczenia skorupy ziemskiej 

- zanieczyszczenia złóż: 

* węgla kamiennego 

* talku 

* rud miedzi 

* kamienia budowlanego: 

- wietrzenie skał mineralnych 

2. Przetwórstwo azbestu: 

- eksploatacja złóż 

- produkcja wyrobów z azbestu 

- odpady produkcyjne 

3. Eksploatacja wyrobów zawierających azbest:  

- tarcz ciernych 

- tarcz hamulcowych  

- obróbka mechaniczna 

- prace remontowe i izolacyjne. 

Jedynym sposobem oczyszczania powietrza są opady atmosferyczne. 

Dyrektywa 87/217/EWG w sprawie zapobiegania i zmniejszenia zanieczyszczenia 

środowiska azbestem - wprowadza obowiązek zapobiegania emisji azbestu do powietrza, 

wody i gleby, poprzez jej zmniejszenie u źródła. W przypadku odpadów składowanych zaleca 

takie ich zabezpieczenie aby nie doszło do uwalniania azbestu ze składowiska.  

W Polsce zaprzestano od 1985 r. stosowania azbestu krokidolitowego. Od dnia 19 czerwca 

1999 r. obowiązuje ustawa o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. 

Od 14 lipca 2009 r. obowiązuje wieloletni „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na 

lata 2009 – 2032”. 

Największe zanieczyszczenie pyłem azbestu może nastąpić podczas źle prowadzonych 

prac remontowych w obiektach zawierających azbest. Dlatego tak bardzo ważne jest 

przestrzeganie wszelkich procedur określonych w przepisach i zaprezentowanych w 

niniejszym opracowaniu. 
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Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 

2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla 

zdrowia w środowisku pracy /Dz. U. Nr 217 poz.1833/ najwyższe dopuszczalne stężenie 

pyłów zawierających azbest w środowisku pracy wynosi: 

a) pyły zawierające azbest oraz pyły zawierające azbest chryzotylowy i inne minerały 

włókniste oraz pyły zawierające inne minerały włókniste, z wyjątkiem krokidolitu -  

- pył całkowity 1 mg/m ³ 

- włókna respirabilne 0,2 włókien w cm³ 

b) pyły zawierające krokidolit 

- pył całkowity 0,5 mg/m³  

- włókna respirabilne 0,2 włókien w cm³. 

 

4. OBOWIĄZUJĄCE W POLSCE AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE AZBESTU ORAZ 

OCHRONY PRZED JEGO SZKODLIWOŚCIĄ 

 

4.1.  Ustawy i rozporządzenia. 

 

1. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających 

azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3 poz. 20 z późn. zm.). Ustawa weszła w życie po 28 

września 1997 roku. Zakazuje ona wprowadzania na polski obszar celny wyrobów 

zawierających azbest, azbestu, produkcji wyrobów zawierających azbest oraz obrotu 

azbestem i wyrobami zawierającymi ten surowiec. Ustawa przedłużała o 12 miesięcy 

produkcję płyt falistych azbestowo – cementowych dla budownictwa w czterech 

zakładach wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy. Zgodnie z ustawą produkcja 

płyt 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 dopuszczone do produkcji lub do wprowadzania na polski obszar 

celny spośród wyrobów określonych w załączniku nr 1 do ustawy. Wykaz tych 

wyrobów określa corocznie Minister Gospodarki w drodze rozporządzenia. 

Wymieniona ustawa praktycznie zamknęła okres stosowania wyrobów zawierających 

azbest w Polsce, pozostaje natomiast problem sukcesywnego usuwania zużytych 

wyrobów w sposób nie zagrażający zdrowiu ludzi i zanieczyszczaniu środowiska. 

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628). Ustawa 

określa zasady postępowania z odpadami, w sposób zapewniający ochronę życia i 

zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a 
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w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów i ich negatywnego 

oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. 

W ustawie określone są obowiązki wytwórców i posiadaczy odpadów, w tym 

odpadów niebezpiecznych. Ustawa reguluje całokształt spraw administracyjnych, 

związanych z postępowaniem przy zbieraniu, transporcie, odzysku i 

unieszkodliwiania, w tym składowaniu odpadów, a także wymagań technicznych i 

organizacyjnych dotyczących składowisk odpadów. Ustawa wprowadza obowiązek 

opracowania planów gospodarki odpadami na szczeblu krajowym wojewódzkim, 

powiatowym i gminnym.  

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z późn. 

zm.). Wśród wielu przepisów znajduje się zapis mający zastosowanie w przypadkach     

występowania azbestu. Zgodnie z 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, jeżeli ich realizacja może naruszyć ustalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować: 

— zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia, 

— pogorszenie stanu środowiska lub dóbr kultury, 

— pogorszenie warunków zdrowotno – sanitarnych, 

— wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla 

terenów sąsiednich. 

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz. U 

z 2008 nr 25, poz. 150). Ustawa określa zasady ochrony środowiska oraz warunki 

korzystania z jego zasobów, z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju. 

Ustawa zawiera 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, 

— opracowywania 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, 

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20080250150
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20080250150
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20080250150
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— kar i odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad i przepisów dotyczących 

ochrony środowiska. 

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

Nr 11, poz. 84, z późn. zm.). Ustawa reguluje problematykę dotyczącą substancji i 

preparatów chemicznych, w tym niebezpiecznych. Ustawa określa warunki, zakazy 

lub ograniczenia produkcji, wprowadzania do obrotu lub stosowania substancji i 

preparatów chemicznych, w celu ochrony przed szkodliwym wpływem tych substancji 

i preparatów na zdrowie człowieka lub na środowisko.  

6. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz.602, z 

późn. zm.) określa warunki przewozu odpadów niebezpiecznych na składowisko. 

Pojazdy powinny być zaopatrzone w świadectwo dopuszczenia pojazdu materiałów 

niebezpiecznych wydane przez upoważnioną stację kontroli pojazdów. 

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

ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100/2001, poz. 1085, z 

późn. zm.). Ustawa reguluje tryb postępowania oraz obowiązki podmiotów 

określonych ustawą. W art. 54 ustawa odnosi się do odpowiednich zapisów ustawy z 

dnia 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, 

modyfikując i rozszerzając jej ustalenia dotyczące wykonawców prac polegających na 

usuwaniu i transporcie wyrobów zawierających azbest (odpadów niebezpiecznych). 

Ustawa równocześnie udziela delegacji ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, 

dla określenia w drodze rozporządzenia i w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw wewnętrznych oraz ministrem właściwym do spraw środowiska – sposobów i 

warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest.  

 

Rozporządzenia: 

1. 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. 2004 Nr 71, poz. 649). Określa 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. 
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2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie dopuszczenia wyrobów zawierających 

azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny (z 1998 r. Dz. U. Nr 

44, poz. 268, z 1999 r. Nr 25, poz. 222, z 2000 r. Nr 15, poz. 188, z 2001 r. Nr 10, poz. 

77 i z 2002 r Nr 1, poz. 11). Zgodnie z ustawą z 19 czerwca 1997 r. o zakazie 

stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 101, poz. 628, z późn. zm.), 

Minister Gospodarki w porozumieniu z Ministrem Środowiska, określa corocznie, w 

drodze rozporządzenia, na wniosek producenta lub innego podmiotu 

wprowadzającego na polski obszar celny wyroby zawierające azbest, wykaz wyrobów 

dopuszczonych do produkcji lub wprowadzenia na polski obszar celny spośród 

wyrobów określonych w załączniku nr 1 do ustawy. 

      W załączniku tym znajdują się: 

— płyty uszczelniające azbestowo – kauczukowe, 

— uszczelki z tych płyt, 

— przędza specjalna, 

— szczeliwa azbestowe, 

— azbest włóknisty. 

Są to wyroby, których ze względów technicznych i technologicznych nie można 

jeszcze w wielu przypadkach zastąpić wyrobami bezazbestowymi. Dotyczy to przede 

wszystkim wyrobów o specjalnym przeznaczeniu dla potrzeb m.in. przemysłu 

chemicznego, rafineryjnego i energetyki. 

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. - w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) zamieszcza rodzaje odpadów zawierających 

azbest na liście odpadów niebezpiecznych w wymienionych niżej grupach i 

podgrupach z przypisanym kodem klasyfikacyjnym: 

— 06 07 01* - odpady azbestowe z elektrolizy, 

— 06 13 04* - Odpady z przetwarzania azbestu, 

— 10 11 81* - Odpady zawierające azbest (z hutnictwa szkła), 

— 10 13 09*- Odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo –

azbestowych, 

— 15 01 11* - Opakowania z metali zawierające niebezpieczne, porowate 

elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi, 

— 16 01 11* - Okładziny hamulcowe zawierające azbest, 

— 16 02 12* - Zużyte urządzenia zawierające azbest, 
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— 17 06 01* - Materiały izolacyjne zawierające azbest. 

— 17 06 05* – Materiały konstrukcyjne zawierające azbest.  

   UWAGA: gwiazdka oznacza odpady niebezpieczne.  

4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów 

dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 152, poz.1736) 

określa wzory dokumentów stosowanych do prowadzenia ilościowej i jakościowej 

ewidencji odpadów celem zapewnienia kontroli ich przemieszczania. Do prowadzenia 

ewidencji odpadów obowiązani są posiadacze odpadów, w tym także wytwórcy 

odpadów. Ewidencję odpadów prowadzi się za pomocą dwóch dokumentów: karty 

ewidencji odpadów oraz karty przekazania odpadów. Karta przekazania odpadu 

wypełniana jest w dwóch egzemplarzach przez posiadacza przekazującego odpady 

(np. wytwórcę odpadu w postaci azbestu) na rzecz innego posiadacza odpadów. 

Posiadacz odpadów, który odpady przejmuje (np. zarządzający składowiskiem 

odpadów) zobowiązany jest do potwierdzenia na karcie przekazania odpadu fakt 

przyjęcia odpadu. Karty informacyjne służą do naliczania opłat za umieszczenie w 

danym roku odpadów na składowisku, wnoszonych na rachunek dystrybucyjny urzędu 

marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce składowania odpadów. 

5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w 

sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla 

zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833). Określa najwyższe 

dopuszczalne stężenia w środowisku pracy pyłów zawierających azbest: 

—  pyły zawierające azbest chryzotyl – 1,0 mg/m
3
 

- włókna respirabilne – 0,2 włókien w cm
3 

—  pyły zawierające azbest  krokidolit – 0,5 mg/m
3
 

- włókna respirabilne – 0,2 włókien w cm
3
 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu i 

sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. 

U. Nr 236, poz. 1986 z późn. zm.). Przepisy o przewozie drogowym materiałów 

niebezpiecznych stosuje się odpowiednio do transportu odpadów niebezpiecznych 

spełniających określone w tych przepisach kryteria klasyfikacyjne dla zaliczania ich 

do jednej z klas towarów niebezpiecznych. Przy przewozach materiałów 

niebezpiecznych w kraj obowiązują przepisy zawarte w załącznikach A i B do 

Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów 

niebezpiecznych (ADR) – Jednolity tekst Umowy ADR (Dz. U. Nr 30, poz. 287, z 
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1999 r.). Odpady zawierające azbest pochodzące z budowy, remontu i demontażu 

obiektów budowlanych oraz odpady izolacyjne zawierające azbest zgodnie z ADR 

zaliczone zostały do klasy 9 – różne materiały i przedmioty niebezpieczne, z czego 

wynikają określone wymagania przy ich transporcie. Posiadacz odpadów 

zawierających azbest, który prowadzi działalność w zakresie zbierania lub transportu 

odpadów, obowiązany jest do uzyskania zezwolenia na prowadzenie tej działalności. 

Zgodnie z ustawą o odpadach zezwolenie wydaje, w drodze decyzji starosta, właściwy 

ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania posiadacza odpadów. 

Transportujący odpady niebezpieczne obowiązany jest do posiadania karty ewidencji 

odpadu, dokumentu obrotu odpadami niebezpiecznymi i dokumentu przewozowego 

materiałów niebezpiecznych według wymagań ADR. 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie kursów 

dokształcających dla kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne (Dz. 

U. Nr 236, poz. 1987 z późn. zm.). Określa szczegółowe wymagania w stosunku do 

podmiotów prowadzących kursy dokształcające oraz wzory zezwoleń na ich 

prowadzenie. Kierowca wyznaczony do przewozu odpadów zawierających azbest 

obowiązany jest posiadać – poza prawem jazdy – świadectwo ukończenia kursu 

dokształcającego kierowców pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, 

wydane przez jednostkę upoważnioną przez marszałka województwa. 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 

świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych 

(Dz. U. Nr 237, poz. 2011). Określa szczegółowe warunki i tryb wydawania 

świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu towarów niebezpiecznych, jego 

wzór i sposób wypełnienia. 

9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2002 r. w sprawie sposobu 

przedkładania wojewodzie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania 

substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 175, poz. 

1439). Określa terminy, sposoby przedkładania wojewodzie przez organa władz 

samorządowych informacji o rodzaju, ilości i miejscu występowania azbestu oraz 

wyrobów zawierających azbest. 

10. 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 
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zdrowia (zwanego "planem bioz") oraz szczegółowy zakres rodzajów robót 

budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (wyroby 

zawierające azbest). 

11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 

października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i 

przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, 

w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876 oraz z 2008 r. 

Nr 200, poz. 1235) 

12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia 

rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 

szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do 

sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. 2004 r. Nr 257, poz. 

2573 z późn. zm.) Sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko wymaga transport lub unieszkodliwianie azbestu lub produktów 

zawierających azbest, w ilości nie niższej niż 200 ton rocznie. 

13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U z 2003 r. Nr 1, poz. 12). 

Wartość odniesienia dla azbestu (włókna na m³) wynosi uśredniona 2350 mg/m³ w 

ciągu godziny i 250 mg/m3 dla roku kalendarzowego. 

14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, 

czasu i sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów 

(Dz.U. Nr 220, poz. 1858). Przepisy rozporządzenia nie stosuje się do składowiska 

odpadów materiałów izolacyjnych oraz konstrukcyjnych zawierających azbest oraz 

składowiska odpadów obojętnych. 

15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, 

jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, 

poz. 549). Określa m. in. wymagania dotyczące składowania dla odpadów 

zawierających azbest, wymienionych w katalogu odpadów oznaczonych kodami: 17 

06 01* i 17 06.05*. 

16. 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. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824) Określa obowiązki 
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pracodawcy zatrudniającego pracowników przy usuwaniu wyrobów zawierających 

azbest. 

17. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru 

książeczki badań profilaktycznych dla osoby, która była lub jest zatrudniona w 

warunkach narażenia zawodowego w zakładach stosujących azbest w procesach 

technologicznych, sposobu jej wypełnienia i aktualizacji (Dz. U. z 2005 r. Nr 13, poz. 

109). Pracodawca, który zatrudnia lub zatrudniał osobę w warunkach narażenia 

zawodowego na działanie pyłów zawierających włókna azbestu, wpisuje i aktualizuje 

w książeczce badań profilaktycznych tej osoby dane osobowe wraz z danymi 

dotyczącymi okresu zatrudnienia w warunkach narażenia na pył azbestu oraz 

szczegółowe parametry tego narażenia. 

18. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na 

terytorium Polski – przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14 maja 2002 r. Określa 

główne kierunki działania w okresie 30-u lat, potrzebne środki na realizację 

"Programu...", a także podaje szacunkowe ilości wyrobów zawierających azbest w 

całym kraju oraz poszczególnych województwach. 

19. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów 

dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2006 r. Nr 30, 

poz. 213). 

20. Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 z dnia 14 lipca 2009. 

Program określa główne cele, które będą sukcesywnie realizowane do 2032 roku, 

tworzy nowe możliwości składowania odpadów azbestowych na składowiskach 

podziemnych, wdraża nowe technologie umożliwiające unicestwianie włókien 

azbestu. Ponadto Program przewiduje do 2012 roku przeprowadzenie pełnej 

inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest, utworzenie i uruchomienie 

elektronicznego Systemu Informacji Przestrzennej do monitoringu usuwania wyrobów 

zawierających egzekwowanie obowiązków nałożonych na podmioty fizyczne i 

prawne, zwiększenie zaangażowania administracji samorządowej. 
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5. PROCEDURY DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA Z WYROBAMI I ODPADAMI 

ZAWIERAJĄCYMI AZBEST 

 

5.1. Obowiązki właścicieli i zarządzających obiektami i instalacjami lub urządzeniami 

zawierającymi azbest lub wyrobami zawierającymi azbest. 

 

Zgodnie z zapisami krajowego "Programu" zadania samorządów lokalnych są 

następujące: 

Do zadań wójtów i burmistrzów należy:  

- przygotowywanie wykazów obiektów zawierających azbest (inwentaryzacja) oraz rejonów 

występującego narażenia na ekspozycję azbestu na podstawie arkuszy ocen wypełnionych 

przez właścicieli obiektów(stopień pilności);  

- współpraca z lokalnymi mediami i organizacjami społecznymi w zakresie informowania o 

zagrożeniach powodowanych przez azbest;  

- nadzór nad prawidłowością realizacji zadań i sposobami postępowania z odpadami 

zawierającymi azbest.  

Obowiązki właścicieli i zarządzających obiektami i instalacjami lub urządzeniami 

zawierającymi azbest lub wyrobami zawierającymi azbest są określone w rozporządzeniach 

wymienionych poniżej: 

1. 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. 2004 Nr 71, poz. 649). 

2. 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. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824). 

 

5.2. Obowiązki i postępowania właścicieli i zarządców przy użytkowaniu obiektów i 

terenów z wyrobami zawierającymi azbest.  

 

W przypadku stwierdzenia przez osobę fizyczną lub prawną, iż w obiektach bądź 

urządzeniach, którymi włada, znajdują się wyroby zawierające azbest, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami należy wykonać poniższe działania. 

1. Przeprowadzenie inwentaryzacji  wyrobów zawierających azbest poprzez wykonanie 

spisu z natury. 
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Inwentaryzację należało sporządzić do dnia 28 maja 2004 r. Sposób przedstawienia wyników 

inwentaryzacji dotyczących: 

- wyrobów zawierających azbest i miejsca ich wykorzystywania, 

- wyrobów zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone. 

Informację o wynikach inwentaryzacji właściciel, zarządca lub użytkownik sporządza w 

dwóch egzemplarzach: 

- jeden egzemplarz przedkłada w formie pisemnej wojewodzie. 

- drugi egzemplarz przechowuje przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej 

informacji.  

Osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami przedkładają informację odpowiednio wójtowi, 

burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie 

do dnia 31 stycznia każdego roku. 

2. Sporządzenie „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów 

zawierających azbest” 

Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia technicznego oraz 

terenu, gdzie znajdują się wyroby zawierające azbest, ma obowiązek sporządzenia w 2 

egzemplarzach „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów 

zawierających azbest” (załącznik nr 2 niniejszego opracowania). Właściciele lub zarządcy, 

którzy spełnili ten obowiązek  wcześniej, sporządzają następne „Oceny…” w terminach 

wynikających z warunków poprzedniej „Oceny…” tzn.: 

- po 5-u latach, jeżeli wyroby zawierające azbest są w dobrym stanie technicznym i 

nieuszkodzone, 

- po roku, jeżeli przy poprzedniej „Ocenie…” ujawnione zostały drobne (do 3% powierzchni 

wyrobów) uszkodzenia. 

Wyroby, które posiadały lub posiadają duże i widoczne uszkodzenia – powinny zostać 

bezzwłocznie usunięte. 

Jeden egzemplarz „Oceny…” właściciel lub zarządca zobowiązany jest złożyć 

właściwemu organowi nadzoru budowlanego w terminie do 30-u dni od dnia jej sporządzenia. 

Drugi egzemplarz zachowuje przy dokumentacji budynku, budowli, instalacji lub urządzenia 

przemysłowego oraz terenu – do czasu sporządzenia następnej „Oceny..”. 

3. Oznakowanie pomieszczeń, gdzie znajdują się urządzenia lub instalacje z wyrobami 

zawierającymi azbest – odpowiednim znakiem ostrzegawczym dla azbestu (zał. nr 3 

niniejszego opracowania). 

 Oznakowanie powinno spełniać następujące wymagania: 
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- wysokość znaku powinna wynosić co najmniej 5 cm, a szerokość co najmniej 3 cm, 

- górna część powinna zawierać białą literę "a" na czarnym tle; dolna część powinna zawierać 

czytelny napis koloru białego lub czarnego na czerwonym tle, o treści "UWAGA! ZAWIERA 

AZBEST! Wdychanie pyłu azbestu stanowi niebezpieczeństwo dla zdrowia. Postępuj zgodnie 

z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy!". Jeżeli wyrób lub inny materiał 

zawiera krokidolit, wyrazy "ZAWIERA AZBEST!" należy zastąpić wyrazami "ZAWIERA 

AZBEST-KROKIDOLIT!" Etykiety i zamieszczone na nich napisy powinny być trwałe (nie 

ulegające zniszczeniu, zwłaszcza pod wpływem warunków atmosferycznych i czynników 

mechanicznych). 

4. Opracowanie i wywieszenie na widocznym miejscu instrukcji bezpiecznego 

postępowania i użytkowania pomieszczenia z wyrobami zawierającymi azbest. 

5. Zaznaczenie na planie sytuacyjnym terenu miejsc z wyrobami zawierającymi azbest. 

6. Opracowanie corocznego planu kontroli jakości powietrza dla pomieszczeń 

zawierających azbest. 

Dla każdego pomieszczenia, w którym znajdują się instalacje lub urządzenia 

zawierające azbest lub wyroby zawierające azbest, właściciel, zarządca lub użytkownik 

sporządza corocznie plan kontroli jakości powietrza obejmujący pomiary stężenia azbestu. W 

przypadku przekroczenia najwyższego dopuszczalnego stężenia pyłów zawierających azbest 

w środowisku pracy, stwierdzonego w wyniku realizacji planu kontroli, dalsze 

wykorzystywanie instalacji lub urządzenia jest niedopuszczalne i konieczne jest jej 

oczyszczanie poprzez usunięcie wyrobów zawierających azbest lub ich wymianę. 

 

5.3. Obowiązki i postępowania właścicieli i zarządców przy usuwaniu wyrobów 

zawierających azbest z obiektów lub terenów. 

 

Przed przystąpieniem do usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów, 

pomieszczeń bądź urządzeń na właścicielach i zarządcach ciążą obowiązki przedstawione 

poniżej. 

1. Identyfikacja azbestu w wyrobach przeznaczonych do usunięcia przez uprawnione 

laboratorium. 

Do identyfikacji rodzaju azbestu jest obowiązany wykonawca prac polegających na 

zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest na podstawie udokumentowanej 

informacji od właściciela lub zarządcy obiektu albo też na podstawie badań 

przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium. 
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2. Dokonanie zgłoszenia prac właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu. 

Obowiązek poinformowanie o chęci przystąpienia do usuwania wyrobów zwierających azbest 

na 30 dni przed rozpoczęciem prac właściwego organu architektoniczno - budowlanego. 

Wniosek powinien być sporządzony z uwzględnieniem przepisów wynikających z art. 31 ust. 

3 pkt. 2 oraz art. 36 ust.1 pkt. 1 i 4 ustawy „Prawo budowlane”. Zatajenie informacji o 

występowaniu azbestu w wyrobach, które będą przedmiotem prac remontowo budowlanych 

skutkuje odpowiedzialnością prawną. 

3. Uzyskanie od wykonawcy prac świadectwa czystości powietrza 

Z §8 pkt. 3 Rozporządzenia MGPiPS z dnia 2 kwietnia 2004 r. „w sprawie sposobów i 

warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest” (Dz. U Nr 

71, poz. 649) wynika, iż po wykonaniu prac polegających na usuwaniu wyrobów 

zawierających azbest wykonawca prac ma obowiązek złożenia właścicielowi, użytkownikowi 

wieczystemu lub zarządcy nieruchomości, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej 

lub innego miejsca zawierającego azbest pisemnego oświadczenia o prawidłowości 

wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych 

przepisów technicznych i sanitarnych. Oświadczenie to właściciel lub zarządca obiektu 

przechowuje się przez okres, co najmniej 5 lat. 

 

5.4. Obowiązki wykonawcy prac związanych z usuwaniem azbestu oraz postępowanie 

przy pracach przygotowawczych do usuwania wyrobów zawierających azbest. 

 

Wykonawcy prac polegających na demontażu elementów azbestowych jako 

wytwórców odpadów niebezpiecznych, przed przystąpieniem do wykonywania prac, 

zobowiązani są do: 

1. Uzyskania od organu ochrony środowiska decyzji zatwierdzającej program gospodarki 

odpadami niebezpiecznymi, jeżeli ilość odpadów przekracza 0,1 Mg rocznie (jeżeli 

ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych nie przekracza 0,1 Mg rocznie należy 

przedłożyć informację o sposobie gospodarowania wytwarzanymi odpadami), 

2. Przeszkolenia przez uprawnioną instytucję zatrudnionych pracowników, osób 

kierujących lub nadzorujących prace polegające na zabezpieczeniu i usuwaniu 

wyrobów zawierających prace polegające na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów 

zawierających azbest w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i 

usuwaniu tych wyrobów oraz przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego 

postępowania. 
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Pracownicy zatrudnieni w narażenia azbest powinni być wyposażeni w odpowiednie 

do warunków pracy środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie ochronne, 

3. Opracowania przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu prac usuwania wyrobów 

zawierających azbest. Plan prac zawiera informacje określone w obowiązujących 

przepisach, 

4. Przed przystąpieniem do prac, wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu 

właściwemu organowi nadzoru budowlanego oraz właściwemu okręgowemu 

inspektorowi pracy. Zgłoszenie zawiera informacje określone w obowiązujących 

przepisach.  

Przed przystąpieniem do prac polegających na demontażu elementów zawierających 

azbest wykonawca jest zobowiązany odpowiednio przygotować miejsce prowadzenia 

prac m. in. poprzez: 

1. odizolowanie obszaru prac od otoczenia poprzez stosowanie osłon zabezpieczających 

przenikanie azbestu do środowiska, 

2. ogrodzenie terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów 

komunikacyjnych dla pieszych, przy zastosowaniu odpowiednich osłon, 

3. umieszczenie w strefie prac w widocznym miejscu tablic informacyjnych „Uwaga! 

Zagrożenie azbestem” bądź „Uwaga! Zagrożenie azbestem – krokydolitem”, 

4. 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. 

 

Wszystkie prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest należy 

prowadzić w taki sposób aby uniemożliwić emisję azbestu do środowiska oraz 

zminimalizować pylenie. 

Aby to osiągnąć: 

1. wyroby azbestowe przed ich usunięciem powinny być nawilżone wodą i utrzymywane 

w stanie wilgotnym przez cały czas pracy, 

2. wyroby (płyty, kształtki, rury) należy demontować w całości, w miarę możliwości 

unikając destrukcji mechanicznej, 

3. do prac należy używać narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych narzędzi 

mechanicznych wyposażonych w miejscowe instalacje odciągające powietrze, 

4. w przypadku występowania stężeń pyłu azbestu przekraczających dopuszczalne 

wartości dla miejsca pracy należy prowadzić kontrolny monitoring powietrza, 
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5. codziennie zabezpieczaj zdemontowane wyroby i odpady zawierające azbest i 

magazynować je na wyznaczonym i zabezpieczonym miejsc. 

 usunięte wyroby azbestowe (>1000 kg/m
3
 tj. płyty i części płyt azbestowo – 

cementowych) należy pakować w folię polietylenową o grubości nie mniejszej niż 2 

mm, 

 przed opakowaniem pyły azbestowe, wyroby i odpady wyrobów azbestowych 

miękkich (<1000 kg/m
3
) należy zestalić przy użyciu cementu, 

 opakowania z odpadami powinny być szczelnie zamknięte i oznakowane w sposób 

trwały.  

 

Po zakończeniu prac polegających na demontażu elementów azbestowych należy 

oczyścić teren robót i jego otoczenie. Prace porządkowe należy wykonywać starannie stosując 

metody uniemożliwiające emisję pyłu azbesty do środowiska /przez zastosowanie urządzeń 

filtracyjno – wentylacyjnych z wysoko skutecznym filtrem lub na mokro/.  

Po wykonaniu prac wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia zleceniodawcy 

(właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub zarządcy nieruchomości) pisemnego 

oświadczenia stwierdzającego prawidłowość wykonania prac. 

W przypadku, kiedy przedmiotem prac były wyroby o gęstości objętościowej 

mniejszej niż 1000 kg/m
3
 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. 

 

5.5.  Transport odpadów zawierających azbest. 

 

Transport odpadów zawierających azbest, które znajdują się na liście odpadów 

niebezpiecznych, odbywa się z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 o 

przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671) oraz Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania  w 

sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów 

niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych (Dz. U. nr 236, poz. 1986). Zgodnie 

z ustawą z 28 października 2002 r. przy przewozach materiałów niebezpiecznych obowiązują 

w kraju przepisy zawarte w załącznikach A i B do umowy europejskiej dotyczącej 

międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). Odpady 
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zawierające azbest, pochodzące z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych, 

materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest, zgodnie z ADR 

zaliczone zostały do klasy 9 (różne przedmioty i materiały niebezpieczne), z czego wynikają 

określone wymagania w zakresie ich transportu. Przemieszczanie opakowań z odpadami 

zawierającymi azbest powinno się odbywać w taki sposób, by nie nastąpiło ich otwarcie lub 

uszkadzanie i emisja włókien azbestowych do otoczenia.  

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 

251) ze zm. prowadzący działalność w zakresie transportu odpadów zawierających azbest 

(przewoźnik odpadów) obowiązany jest do uzyskania zezwolenia na transport odpadów.     

Do przedsiębiorcy 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. 

Do przewożenia odpadów z azbestem mogą być używane samochody ciężarowe z 

nadwoziem skrzyniowym bez przyczepy lub z jedną przyczepą. Pojazdy przewożące odpady 

powinny być zaopatrzone w świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu odpadów 

niebezpiecznych oraz odpowiednio oznakowane. Kierowca wyznaczony do przewozu 

odpadów zawierających azbest obowiązany jest do ukończenia kursu dokształcającego 

kierowców pojazdów przewożących materiały niebezpieczne. Przed każdym załadunkiem 

odpadów skrzynia ładunkowa pojazdu powinna być dokładnie oczyszczona, w szczególności 

z ostrych i twardych przedmiotów (np. gwoździ, śrub), nie stanowiących integralnej części 

nadwozia pojazdu. Wskazane jest wyłożenie podłogi skrzyni ładunkowej folią, w celu 

zabezpieczenia opakowań przed uszkodzeniem. Załadunek i rozładunek opakowań z 

odpadami powinny odbywać się przy wykorzystaniu dźwigu lub podnośnika.   

Przewoźnik powinien odmówić przyjęcia przesyłki odpadów, która nie posiada 

oznakowania wyrobów i odpadów zawierających azbest oraz w przypadku, gdy opakowanie 

zostało uszkodzone przy załadunku. Sztuki przesyłki z odpadami zawierającymi azbest 
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powinny być ułożone i umocowane na pojeździe tak, aby w czasie ich przewozu nie 

przesuwały się oraz nie były narażone na tarcie, wstrząsy, przewracanie się i wypadnięcie z 

pojazdu. W trakcie przewozu ładunek powinien być dokładnie zabezpieczony folią lub 

plandeką przed uszkodzeniem. Po każdym wyładunku odpadów z pojazdu należy dokładnie 

sprawdzić, czy na powierzchni skrzyni ładunkowej nie znajdują się pozostałości po 

przewożonym materiale. W razie stwierdzenia takiej pozostałości należy niezwłocznie ją 

usunąć oraz dokładnie oczyścić pojazd i jego wyposażenie, z zachowaniem środków 

ostrożności przewidzianych dla prac przy usuwaniu azbestu. 

 

5.6.  Składowanie odpadów zawierających azbest. 

 

Odpady zawierające azbest, pochodzące z budowy, remontu i demontażu obiektów 

budowlanych oraz infrastruktury drogowej, oznaczone w katalogu odpadów kodami 

17 06 01* i 17 06 05* mogą być składowane na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub 

na wydzielonych częściach składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, 

przeznaczonych do wyłącznego składowania tych odpadów. Zarządzający składowiskiem 

przejmuje odpady potwierdzając ten fakt na karcie przekazania odpadu.  

Prace związane z deponowaniem odpadów zawierających azbest należy prowadzić w 

sposób zabezpieczający przed emisją pyłu azbestowego do powietrza, a podstawowym 

zadaniem jest niedopuszczenie do rozszczelnienia opakowań. Opakowania z odpadami należy 

zdejmować z pojazdu przy użyciu urządzeń dźwigowych i ostrożnie układać w kwaterze 

składowiska. Niedopuszczalne jest zrzucanie lub wysypywanie odpadów z samochodów. 

Warstwa zdeponowanych odpadów powinna być zabezpieczona przed uszkodzeniem 

opakowań przez przykrycie folią lub warstwą gruntu o grubości 5 cm. Niedopuszczalne jest 

kompaktowanie odpadów zawierających azbest, ani poruszanie się pojazdów mechanicznych 

po powierzchni składowanych odpadów. 

 

6. GOSPODAROWANIE WYROBAMI I ODPADAMI ZAWIERAJĄCYMI AZBEST 

W GMINIE STARA KORNICA 

 

6.1. Charakterystyka gminy Stara Kornica. 

 

Gmina Stara Kornica leży w południowej części powiatu łosickiego, który jest 

najbardziej wysuniętym na wschód obszarem województwa mazowieckiego. 
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Mapka 1. Usytuowanie Gminy Stara Kornica w powiecie łosickim. 

 

 

Pod względem geograficznym Gmina Stara Kornica położona jest na granicy 

Prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego (makroregion Nizina Południowopodlaska). Obszar 

gminy prawie w całości obejmuje mezoregion Wysoczyzna Siedlecka oraz Równina 

Łukowska. Od strony północnej gmina Stara Kornica graniczy z gminą Sarnaki, od północno-

zachodniej z gminą Platerów, od zachodniej z gminą Łosice, od płd.- zachodu z gminą 

Huszlew, natomiast od płd.-wschodu i wschodu z gminami woj. lubelskiego (gmina 

Konstantynów, Leśna Podlaska, Biała Podlaska).  

Położenie geograficzne gminy Stara Kornica wyznaczają współrzędne: 

— szerokość 52º7’-15’ 

— długość 22º50’-23º03’ 

Ważnym elementem usytuowania gminy jest bliskie sąsiedztwo ze wschodnią granicą 

Polski, z przejściem granicznym w Terespolu i Koroszczynie, w odległości ok. 40 km.  

Przez teren gminy na odcinku ok. 14 km przebiega droga krajowa Ne 698 z Warszawy 

do Terespola.  

Przepływają dwie rzeki Klukówka i Kałuża. Bogactwem naturalnym gminy są złoża 

kredy, położone na wschód od Starej Kornicy. 

Gmina obejmuje obszar 119 km
2
, co stanowi zaledwie 2,2% obszaru województwa 

mazowieckiego  Warunki ekologiczne sprzyjają rozwojowi rolnictwa i wytwarzania zdrowej 

żywności. Dominuje tu produkcja trzody chlewnej, bydła mlecznego i uprawa zbóż.  

W skład administracyjny Gminy Stara Kornica wchodzi 20 następujących sołectw: 

Dubicze, Zalesie, Walim, Walimek, Kiełbaski, Kobylany, Wólka Nosowska, Stara Kornica, 
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Nowa Kornica, Kornica Kolonia, Szpaki Kolonia, Stare Szpaki, Nowe Szpaki, Popławy, 

Wygnanki, Wyrzyki, Czeberaki, Kazimierzów, Koszelówka, Rudka.  

Na koniec 2008 roku, wg danych GUS, gminę Stara Kornica zamieszkiwało 5181 

osób. Gęstość zaludnienia gminy Stara Kornica wynosi ok. 43 osoby na km
2
. 

 

 

Mapa 2. Granice administracyjne gminy Stara Kornica 

  

6.2. Wyroby zawierające azbest na terenie gminy Stara Kornica oraz możliwości ich 

unieszkodliwienia. 

 

Na terenie gminy występują wyroby  zawierające azbest  w postaci pokryć dachowych 

na budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, inwentarskich i 

gospodarczych. Są to płyty azbestowo-cementowe zwane eternitem. Występują płyty faliste 

oraz płyty płaskie. 

Gmina wykonała inwentaryzację wyrobów zawierających azbest  na całym terenie 

administracyjnym. Inwentaryzację przeprowadzono z natury mierząc powierzchnie 

poszczególnych zabudowań.  

Gmina składa się z 20 miejscowości, zatem inwentaryzację przeprowadzono w każdej 

wsi osobno. Na terenie wsi określono miejsce występowania wyrobu zawierającego azbest 

poprzez podanie numeru posesji, na której się on znajduje. 

Podzielono i odrębnie zinwentaryzowano pokrycia dachowe z eternitu na budynkach 

mieszkalnych, na budynkach inwentarskich, na budynkach i obiektach gospodarczych.  
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Każdy budynek został zinwentaryzowany oddzielnie, a następnie zsumowano łączną 

powierzchnię pokryć dachowych znajdujących się na danej posesji.  

Oznaczono rodzaj płyt azbestowo-cementowych z podziałem na eternit z płyt płaskich 

i eternit z płyt o kształcie falistym.  

Dokonując inwentaryzacji jednocześnie oceniono aktualny stan pokrycia dachowego i 

podzielono jego jakość oceniając  na  I,  II,  lub  III  stopień pilności.  

Zbiorcze wyniki inwentaryzacji w gminie Stara Kornica przedstawiają się 

następująco:  

 

INWENTARYZACJA w gminie Stara Kornica 

       Dane na dzień 31.07.2009 r. 

 

 

Lp. 

Nazwa wyrobu  

zawierającego 

azbest 

Miejsce 

występowania 

wyrobu 

Jednostka 

miary 
Ilość  

1.  
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te
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w
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Stara Kornica m² 
Budynki jednorodzinne - 6 649 

Budynki gospodarcze - 38 512 

2.  
Nowa Kornica m² 

Budynki jednorodzinne – 3 225,5 

Budynki gospodarcze – 23 130,5 

3.  
Kornica Kolonia m² 

Budynki jednorodzinne – 790 

Budynki gospodarcze – 11 568 

4.  
Nowe Szpaki m² 

Budynki jednorodzinne – 2 758 

Budynki gospodarcze – 14 429,5 

5.  
Stare Szpaki m² 

Budynki jednorodzinne – 150 

Budynki gospodarcze – 11 188 

6.  
Szpaki Kolonia m² 

Budynki jednorodzinne – 644 

Budynki gospodarcze – 7 393 

7.  
Rudka m² 

Budynki jednorodzinne – 1 579 

Budynki gospodarcze – 12 166 

8.  

Kobylany m² 

Budynki jednorodzinne – 2 612 

Budynek wielorodzinny - 450 

Budynki gospodarcze – 19 902 

9.  
Wyrzyki m² 

Budynki jednorodzinne – 302 

Budynki gospodarcze – 7 720,5 

10.  
Popławy m² 

Budynki jednorodzinne – 1 205 

Budynki gospodarcze – 6 592 

11.  
Czeberaki m² 

Budynki jednorodzinne – 3 364 

Budynki gospodarcze – 14 820 

12. 
Wólka Nosowska m² 

Budynki jednorodzinne – 3 350 

Budynki gospodarcze – 19 337 

13. 
Kazimierzów m² 

Budynki jednorodzinne – 1 136 

Budynki gospodarcze – 9 203 

14. 
Dubicze m² 

Budynki jednorodzinne – 1 190 

Budynki gospodarcze – 3 512 
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15. 
Koszelówka m² 

Budynki jednorodzinne – 1 522 

Budynki gospodarcze – 11 054 

16. 
Walim m² 

Budynki jednorodzinne – 1 010 

Budynki gospodarcze – 9 750 

17. 
Wygnanki m² 

Budynki jednorodzinne – 1 099 

Budynki gospodarcze – 9 268 

18. 
Kiełbaski m² 

Budynki jednorodzinne – 353 

Budynki gospodarcze – 2 815 

19. 
Walimek m² 

Budynki jednorodzinne – 890 

Budynki gospodarcze – 1 153 

20. 
Zalesie  m² 

Budynki jednorodzinne – 100 

Budynki gospodarcze – 2 840 

RAZEM m² 270 732   

 

Średnia masa 1 m
2
 płyt azbestowo-cementowych wynosi 11 kg i taki przelicznik 

zastosowano przy obliczeniu ilości płyt azbestowo – cementowych, które po usunięciu z 

obiektów budowlanych podlegać będą składowaniu jako odpady niebezpieczne.  

 

 

INWENTARYZACJA w gminie Stara Kornica 

       Dane na dzień 31.07.2009 r. 

Lp. 

Nazwa wyrobu  

zawierającego 

azbest 

Miejsce 

występowania 

wyrobu 

Jednostka 

miary 
Ilość  

1.  
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Stara Kornica Mg 
Budynki jednorodzinne – 73 

Budynki gospodarcze – 424 

2.  
Nowa Kornica Mg 

Budynki jednorodzinne – 35 

Budynki gospodarcze – 254 

3.  
Kornica Kolonia Mg 

Budynki jednorodzinne – 9 

Budynki gospodarcze – 127 

4.  
Nowe Szpaki Mg 

Budynki jednorodzinne – 30 

Budynki gospodarcze – 159 

5.  
Stare Szpaki Mg 

Budynki jednorodzinne – 2 

Budynki gospodarcze – 123 

6.  
Szpaki Kolonia Mg 

Budynki jednorodzinne – 7 

Budynki gospodarcze – 81 

7.  
Rudka Mg 

Budynki jednorodzinne – 17 

Budynki gospodarcze – 134 

8.  

Kobylany Mg 

Budynki jednorodzinne – 29 

Budynek wielorodzinny - 5 

Budynki gospodarcze – 219 

9.  
Wyrzyki Mg 

Budynki jednorodzinne – 3 

Budynki gospodarcze – 85 

10.  
Popławy Mg 

Budynki jednorodzinne – 13 

Budynki gospodarcze – 72 

11.  Czeberaki Mg Budynki jednorodzinne – 37 
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Budynki gospodarcze – 163 

12. 
Wólka Nosowska Mg 

Budynki jednorodzinne – 37 

Budynki gospodarcze – 213 

13. 
Kazimierzów Mg 

Budynki jednorodzinne – 13 

Budynki gospodarcze – 1101 

14. 
Dubicze Mg 

Budynki jednorodzinne – 13 

Budynki gospodarcze – 39 

15. 
Koszelówka Mg 

Budynki jednorodzinne – 17 

Budynki gospodarcze – 122 

16. 
Walim Mg 

Budynki jednorodzinne – 11 

Budynki gospodarcze – 107 

17. 
Wygnanki Mg 

Budynki jednorodzinne – 12 

Budynki gospodarcze – 102 

18. 
Kiełbaski Mg   

Budynki jednorodzinne – 4 

Budynki gospodarcze – 31 

19. 
Walimek Mg 

Budynki jednorodzinne – 10 

Budynki gospodarcze – 13 

20. 
Zalesie  Mg 

Budynki jednorodzinne – 1 

Budynki gospodarcze – 31 

RAZEM Mg 2 978 

 

 

6.3. Harmonogram realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających 

azbest dla gminy Stara Kornica”. 

 

Szczegółowe przedsięwzięcia planu usuwania wyrobów zawierających azbest po 

określeniu  terminów  realizacji oraz jednostek odpowiedzialnych za ich realizację zawarte 

zostały w harmonogramie na lata 2009 - 2032: 

 

Tabela: Harmonogram realizacji "Planu ..." w latach 2009-2032 

Lp. Przedsięwzięcie 
Jednostka 

realizująca 

Czas realizacji - lata 

2009-2012 2013-2022 2023-2032 

1. 

Inwentaryzacja wyrobów 

zawierających azbest, 

wdrożenie metody cyklicznej 

aktualizacji 

Gmina 

1-sza ocena do 

2009 r. 

 

zgodnie z 

wymaganiami 

 

zgodnie z 

wymaganiami 

 

2 
Ocena stanu wyrobów    
zawierających azbest 

Właściciele 

odpadów  i 
Gmina 

2009 
1 x w roku 

co roku wg potrzeb 

3. 

Opracowanie gminnego 

programu usuwania wyrobów 

i odpadów zawierających 

azbest 

Gmina 

 

do 31.12.2009 

 
  

4. 
Cykliczna aktualizacja 

gminnego programu 

 

Gmina 

 

 

2012 

 

 

 

2016 i 2020 

 

 

 

2024 i 2028 
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5. 

Organizacja kampanii 

informacyjnej o szkodliwości 

azbestu i bezpiecznym 

użytkowaniu 

i usuwaniu wyrobów 

zawierających azbest, 

Samorząd 

Wojewódzki i 

Powiatowy, 

Gmina 

cyklicznie do 2022 roku 

 
 

6. 

Mobilizowanie właścicieli 

budynków do usunięcia 

wyrobów zawierających 
azbest 

Gmina sukcesywnie  

7. 

Usuwanie wyrobów 
zawierających azbest z 

obiektów oświatowych, 

użyteczności publicznej i 

innych jednostek 

budżetowych będących 

własnością Gminy 

użytkownicy 

nieruchomości, 

Gmina 

sukcesywnie 

 

 

sukcesywnie 
 

 

 

sukcesywnie 

 

 

8. 

Podjęcie działań w kierunku 

pozyskania funduszy ze 

źródeł zewnętrznych na 

realizację programu 

 

Samorząd 

Wojewódzki, 

Gmina 

BOŚ, RPO WM 

NFOŚiGW, WFOŚiGW 

PROW 2007-2013 

Fundusz Pracy 

 

9. 

Współpraca z Urzędem 

Marszałkowskim ds. 

programu województwa w 

zakresie potrzeb realizacji 
programu 

Samorząd 

Wojewódzki 

Gmina 

na bieżąco 

10. 
Bieżący monitoring realizacji 

programu 
Gmina na bieżąco 

 

7. FINANSOWE ASPEKTY REALIZACJI PROGRAMU 

 

7.1. Prognozowany całkowity koszt usunięcia wyrobów zawierających azbest z terenu 

gminy Stara Kornica. 

 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy pociąga za sobą szereg 

kosztów. Demontaż, transport na składowisko i utylizacja to główne koszty usuwania pokryć 

dachowych z eternitu.  

Koszty organizacyjne takie jak: koszt inwentaryzacji, oceny stanu wyrobów z 

azbestem, wykonania „Programu...”, informowania ludności o zagrożeniach, współpraca z 

mediami  itp. są niewielkie. Stanowią one zaledwie  0,01% wszystkich kosztów związanych z 

utylizacją wyrobów z azbestem. Dlatego w dalszych obliczeniach koszty te pominięto. Dodać 

trzeba, że koszty te Gmina poniosła jednorazowo i wykonała prace przygotowawcze własnym 

wysiłkiem pracowników odpowiedzialnych za ochronę środowiska w gminie. 

 

Głównym kosztem utylizacji eternitu jest wywóz na składowisko. 
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 Składa się on z trzech pozycji: 

- demontaż eternitu wraz z zapakowaniem na palety + folia 

- transport na składowisko odpadów azbestowych 

- utylizacja- w tym opłata za składowanie. 

Prace z azbestem mogą wykonać tylko specjalistyczne firmy posiadające odpowiednie 

uprawnienia oraz zezwolenie na demontaż i transport wyrobów z azbestem na terenie danego 

powiatu.   

 

Całkowita ilość wyrobów zawierających azbest: 

 270 732 m² lub w przeliczeniu na tony 2 978 Mg 

 

Szacunkowy koszt usunięcia wyrobów zawierających azbest z terenu gminy wyniesie: 

 

270 732 m²  x  20 zł/m² = 5 414 640 zł 

 

7.2. Możliwości pozyskania środków finansowych na działania związane z usuwaniem 

azbestu. 

 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest, szczególnie elementów budowlanych jest 

kosztowne i wymaga odpowiednich nakładów finansowych. Konieczne jest zatem 

pozyskiwanie jak największego wsparcia finansowego dla wszystkich inicjatyw związanych z 

usuwaniem wyrobów i odpadów zawierających azbest. 

  

Środki finansowe można pozyskać w ramach: 

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

Beneficjentami wsparcia w ramach dofinansowania usuwania wyrobów zawierających 

azbest przez WFOŚiGW mogą być: osoby prawne, osoby fizyczne, jednostki organizacyjne 

administracji publicznej nieposiadające osobowości prawnej, związki celowe tych osób. 

W ramach zadań związanych z usuwaniem azbestu dofinansowywane są koszty 

demontażu płyt azbestowych, koszt przewiezienia azbestu z miejsca demontażu do miejsca 

unieszkodliwiania oraz koszt unieszkodliwienia azbestu. Środki Funduszu nie mogą być 

przeznaczone na wykonanie nowych pokryć dachowych. 
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Realizacja zadań polegających na unieszkodliwianiu azbestu może być dofinansowana 

w wysokości do 100 % kosztów kwalifikowanych w formie dotacji, a po wyczerpaniu 

środków na dany rok w formie pożyczki. Dodatkowo WFOŚiGW udziela pomocy finansowej 

na realizację zadań o charakterze proekologicznym w postaci dopłat ze środków Funduszu do 

oprocentowania preferencyjnych kredytów, udzielanych przez BOŚ. 

2. Bank Ochrony Środowiska 

Kredyty preferencyjne z dopłatami do oprocentowania WFOŚiGW w Warszawie są 

przeznaczone dla: klientów indywidualnych, klientów korporacyjnych, jednostek samorządu 

terytorialnego. 

Przedmiotem kredytowania objęte są działania, polegające na usuwaniu i 

unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest. 

3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego  

W RPO Województwa Mazowieckiego istnieje możliwość dofinansowania inwestycji 

związanych z bezpiecznym usuwaniem azbestu w ramach działania 4.2. Ochrona powierzchni 

ziemi, 

Beneficjentami w ramach tych działań mogą być jednostki samorządu terytorialnego, 

ich związki i stowarzyszenia, podmioty działające w oparciu o zapisy ustawy z dnia 28 lipca 

2005 r. o partnerstwie publiczno – prywatnym, zakłady opieki zdrowotnej działającej w 

publicznym systemie ochrony zdrowia – zakontraktowane z NFZ, jednostki jst posiadające 

osobowość prawną, podmioty wykonujące usługi publiczne na podstawie obowiązującej 

umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego na świadczenie usług z danej 

dziedziny. 

W ramach RPO WM możliwą formą wsparcia jest pomoc bezzwrotna, która 

beneficjentowi przekazywana będzie w formie zaliczek lub refundacji wydatków. 

W ramach działania 4.2. przewidziane jest wsparcie przedsięwzięć mających na celu 

kompleksowe oczyszczenie ternu z odpadów zawierających azbest, a także usuwanie azbestu 

z budynków administracji publicznej wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia 

odpadów azbestowych oraz budowa składowisk odpadów niebezpiecznych. 

4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 

Projekty z zakresu remontów lub przebudowy budynków mogą dotyczyć renowacji 

części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, renowacji lub adaptacji 

budynków na cele mieszkaniowe, modernizacji gospodarstw rolnych, a także odnowę i 

rozwój wsi.  
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8. PODSUMOWANIE 

 

W niniejszym dokumencie przedstawiono wszelkie aspekty dotyczące azbestu 

występującego na obszarze gminy Stara Kornica, w tym problemy związane z jego 

likwidacją, pełny przekrój przepisów regulujących tą materię oraz wskazano szkodliwość 

oddziaływania tego materiału za zdrowie i środowisko.  

Zinwentaryzowano i oszacowano w maksymalnie optymalny sposób ilość azbestu 

występującego na obiektach budowlanych na terenie wszystkich miejscowości wchodzących 

w skład Gminy, a następnie wykonano zestawienia tabelaryczne ukazujące skalę i koszt 

problemu z jakim należy się zmierzyć do 2032 roku. 

Idea jaka przyświecała władzom Gminy w momencie przystąpienia do realizacji 

Programu nie sprowadzała się jedynie do stworzenia dokumentu o charakterze statystycznym 

czy też ułatwiającym pewien nadzór administracyjny. Kompleksowe usystematyzowanie 

problematyki azbestu w gminie Stara Kornica ma głównie na celu poszukiwanie wsparcia 

finansowego dla mieszkańców, którzy azbest posiadają (pomimo jednoznacznego wskazania 

w ustawie na właścicieli jako osób zobowiązanych do jego samodzielnej likwidacji). 

Postawa taka, zakładająca planowe i wielowątkowe podejście do problemu, w tym 

pomoc w postaci dofinansowania kosztów likwidacji azbestu (demontaż, transport i 

składowanie odpadów) ze środków własnych oraz przewidująca pozyskanie kolejnych dotacji 

ze źródeł zewnętrznych ma szansę przyczynić się do stopniowego zmniejszenia ilości azbestu 

na terenie gminy, a w konsekwencji do dotrzymania ustawowego terminu całkowitej jego 

likwidacji. 

Sukcesywna realizacja postawionych w tym dokumencie zamierzeń, po wyborze 

wariantu optymalnego, w powiązaniu z czynnikami zewnętrznymi i możliwości budżetowymi 

Gminy pozwoli na łagodzenie negatywnych skutków występowania azbestu, jakie pojawiłyby 

się w latach dwudziestych, przy zaniechaniu planowanych działań. 

Program ten jest jednak tylko dokumentem, który co prawda szczegółowo definiuje 

problem i podaje propozycje rozwiązań, ale bez aktywnego i świadomego uczestnictwa w 

jego realizacji wszystkich mieszkańców Gminy oraz jej władz skazany będzie na porażkę. 

Istotne jest więc szerokie rozpropagowanie informacji zawartych w Programie, 

prowadzenie szerokich działań edukacyjnych w tym zakresie i przekonanie całego 

społeczeństwa o tym, że skuteczna i zgodna z przepisami prawa likwidacja azbestu, to nie 

tylko problem jego właścicieli, ale również tych, na których może on oddziaływać w wyniku 

uszkodzenia lub zużycia, czyli wszystkich okolicznych mieszkańców. 
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9. WYKORZYSTANE MATERIAŁY 

 

1. Obowiązujące akty prawne dotyczące azbestu oraz ochrony przed jego szkodliwością; 

2. Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032 – przyjęty przez Radę 

Ministrów RP w dniu 14 lipca 2009; 

3. Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Stara Kornica, grudzień 2005; 

4. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Stara Kornica, grudzień 2005; 

5. „Problemy zanieczyszczenia powietrza włóknami azbestu”, Państwowa Inspekcja 

Ochrony Środowiska, praca zespołowa pod redakcją doc. dr hab. med. Neonili 

Szeszeni-Dąbrowskiej, Warszawa 2003; 

6. Informator o zadaniach jednostek samorządu terytorialnego dla realizacji „Programu 

usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” 

materiał przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2005; 

7. M. Siemiński – Środowiskowe zagrożenia zdrowia. Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa, 2001; 

8. Zbiór przepisów i procedur dotyczących bezpiecznego postępowania z wyrobami 

zawierającymi azbest; 

9. Poradnik dla użytkowników wyrobów azbestowych – materiał przygotowany przez 

Ministerstwo Gospodarki, Departament Instrumentów Wsparcia, Warszawa 2008; 

10. Poradnik „Finansowanie usuwania azbestu ze środków krajowych i unijnych w latach   

2008-2013” pod redakcją Ewy Wilk, październik 2008; 

11. Wybrane informacje i materiały ze strony internetowej www.e-azbest.pl 

12. Wybrane informacje i materiały ze strony internetowej www.mgip.gov.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.e-azbest.pl/
http://www.mgip.gov.pl/
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10. ZAŁĄCZNIKI 

 

                                                                                                                Załącznik nr 1 

 Informacja o wyrobach zawierających azbest 
1)

   i miejscu ich wykorzystania. 

 

 

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

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

  

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

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

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

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

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

4. Nazwa/rodzaj wyrobu
2)

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

5. Ilość (m
2
, tony)

3)
 ................................................................................................................. 

6. Przydatność do dalszej eksploatacji
4)

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

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

a) okresowej wymiany z tytułu zużycia
5)

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

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

8. Inne, istotne informacje o wyrobach 
6)

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

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

 

 

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

        Podpis 

 

 

Wyjaśnienia: 

*- niepotrzebne skreślić 
1)

 Za wyrób zawierający azbest, uważa się  każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym 

od 0,1% azbestu. 
2)

 Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następująca 

klasyfikację: 

 płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie, 

 płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa, 

 rury i złącza azbestowo-cementowe, 

 izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest, 

 wyroby cierne azbestowo-kauczukowe, 

 przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione, 

 szczeliwa azbestowe, 

 taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki, 

 wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych, 

 papier i tektura, 

 inne wyroby zwierające azbest, oddzielnie niewymienione. 

 
3) 

Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, spis z natury). 
4) 

Według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających 

azbest” – załącznik 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998 
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(Dz.U. Nr 138, poz. 895). 
5)

 Na podstawie corocznego rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 

Społecznej w sprawie dopuszczenia wyrobów zawierających azbest do produkcji lub 

wprowadzania na polski obszar celny. 
6) 

Np. informacje o oznaczenie na planie sytuacyjnym terenu. 
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Załącznik nr 2 

OCENA 

stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest 

 

Miejsce/ obiekt/ urządzenie budowlane /instalacja przemysłowa:............................................... 

Adres miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej:............................... 

Pomieszczenie: ............................................................................................................................. 

Rodzaj/nazwa wyrobu 
1)

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

Ilość wyrobów (m
2
, tony) 

2)
 ......................................................................................................... 

 

Grupa / Nr 

 

 Wyrób - rodzaj 

 

 Ocena 

 

 Przyjęta 

punktacja 

    

I.  Sposób zastosowania azbestu     

1.  Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem  

(torkret) 

   30 

2.  Tynk zawierający azbest    30 

3. 

 

 Lekkie płyty izolacyjne z azbestem 

(ciężar obj. < 1.000 kg/m
3
) 

  

 

 25 

 

4.  Pozostałe wyroby z azbestem    10 

II.  Rodzaj azbestu 

 

    

5.  Azbest chryzotylowy    5 

6.  Inny azbest (np. krokidolit)    15 

III.  Struktura powierzchni wyrobu z azbestem 

 

    

7. 

 

 Rozluźniona (naruszona) struktura 

włókien 

  

 

 30 

 

8. 

 

 Mocna struktura włókien, lecz bez albo z 

niewystarczającą powłoką farby zewnętrznej 

  

 

 10 

 

9.  Pomalowana i nieuszkodzona powłoka zewnętrzna    0 

IV.  Stan zewnętrzny wyrobu z azbestem 

 

    

10.  Duże uszkodzenia    30 
3)

 

11.  Małe uszkodzenia    10 
4)

 

12.  Brak    0 

V.  Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z  

Azbestem 

    

13.  Wyrób jest przedmiotem jakichś prac    15 

14. 

 

 Wyrób przez bezpośrednią dostępność narażony na 

uszkodzenia (do wysokości 2 m) 

   10 

15.  Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne    10 

16.  Wyrób narażony na wstrząsy i drgania    10 

17.  Wyrób narażony na działanie czynników 

atmosferycznych (na zewnątrz obiektu) 

  

 

 10 
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18.  Wyrób znajduje się w zasięgu silnych ruchów powietrza    10 

19.  Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne    0 

VI.  Wykorzystanie pomieszczenia 

 

    

20.  Regularnie przez dzieci, młodzież lub sportowców    35 

21.  Trwałe lub częste przebywanie w pomieszczeniach 

innych osób 

  

 

 30 

 

22.  Czasowo wykorzystywane pomieszczenie    20 

23.  Rzadko wykorzystywane pomieszczenie    10 

VII.  Usytuowanie wyrobu 

 

    

24.  Bezpośrednio w pomieszczeniu    30 

25.  Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym 

pokryciem 

   25 

26. 

 

 W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały 

wentylacyjne) 

   25 

27. 

 

 Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym 

pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza 

szczelnym kanałem wentylacyjnym 

  

 

 10 

 

 

      Suma punktów oceny                ................... 

 

      Stopień pilności I 
(wymiana lub naprawa wymagana               65 i więcej punktów 

 bezzwłocznie) 

      Stopień pilności II 

(ponowna ocena wymagana w czasie           powyżej 35 do 60 punktów  

      do 1 roku)                              

      Stopień pilności III 
(ponowna ocena w terminie do 5 lat)          do 35 punktów 

UWAGA: podkreślić należy tylko jedną pozycję w grupie, jeśli wystąpi więcej niż jedna, 

podkreślić należy najwyższą punktację. Zsumować ilość punktów, ustalić ocenę końcową i 

stopień pilności. 

 

 

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

  Oceniający nazwisko i imię          Właściciel / Zarządca obiektu, adres 

                                   

 

 

data ......................................................... 

 

1) Według klasyfikacji wyrobów przyjętych w sprawozdaniu rocznym - załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania 

instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876).  
2) Zgodnie z inwentaryzacją i sprawozdaniem rocznym - § 7 wymienionego w odnośniku 1 rozporządzenia. 
3) Duże uszkodzenia - widoczne pęknięcia lub ubytki na powierzchni równej lub większej niż 3 % powierzchni wyrobu.  
4) Małe uszkodzenia - brak widocznych pęknięć, a ubytki na powierzchni mniejszej niż 3 % powierzchni wyrobu. 
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                                                                                                                             Załącznik nr 3 

 

Wzór oznakowania dla miejsc zawierających azbest lub wyroby zawierające azbest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznakowanie wzorowane jest na postanowieniu Unii Europejskiej (załącznik  II do 

Dyrektywy 83/478/EWG). 

Wszystkie wyroby zawierające azbest oraz odpady lub miejsca ich występowania powinny 

być oznakowane w następujący sposób: 

a) oznakowanie zgodne z podanym wzorem,  powinno posiadać wymiary co 

najmniej 5 cm wysokość (H) i 2,5 cm szerokość, 

b) oznakowanie powinno się składać z dwóch  części: 

     części górnej (h1 = 40% H) zawierającej literę „a” w białym kolorze na     

czarnym tle, 

     części dolnej (h2 =60% H), zawierającej standardowy napis w białym i/lub          

czarnym kolorze na czerwonym tle i powinien  być wyraźnie czytelny, 

c) jeżeli wyrób zawiera krokidolit, standardowo stosowany zwrot „zawiera                 

azbest" powinien być zastąpiony zwrotem „zawiera krokidolit-azbest 

niebieski”. 

 

 

 

 

 

h 1= 40% H 

H 

h 2= 60% H 
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                                                                                                                            Załącznik nr 4 

Wzór " Karty Ewidencji Odpadu" 

 

KARTA EWIDENCJI ODPADU 

 

 

Nr karty Rok ewidencji 

Kod odpadu 

Rodzaj odpadu 

Procentowa zawartość azbestu w odpadzie 
a 

Posiadacz odpadów 
b
 

 

 

 

Adres 
c 

Nr  REGON Telefon/fax 

 

Działalność w zakresie 
d
 

             W      W                    Z Zb                           Tr                         Od                      Un 

               

 
Miesiąc Masa 

wytworzo- 

Nych 

odpadów 

[Mg] e 

Masa   

przyję- 

tych 

odpadów  

[Mg] e 

Nr karty 

przeka-

zania 

odpadu 

Gospodarowanie odpadami 

We własnym zakresie Odpady przeka- 

zane innemu 

posiadaczowi 

odpadów 

Podpis 

osoby 

sporzą-

dzają-

cej     Masa 

[Mg] e 
Metoda 

odzysku 

R f 

Metoda 

unieszkod 

liwiania 

D g 

Masa 

[Mg] 

Nr karty 

przekaza 

nia  

odpadu 

          

          

          

          

 
a
 Dotyczy działalności w zakresie unieszkodliwiania azbestu. 

b 
Imię i nazwisko lub nazwa posiadacza odpadów. 

c
 Adres zamieszkania lub siedziba posiadacza odpadów. 

d
 Zaznaczyć  symbolem  X  odpowiednią  odpowiedź: W  –  wytwarzanie  odpadów,    Zb – 

  zbieranie odpadów, Tr – transport odpadów, Od – odzysk odpadów, Un – unieszkodliwianie 

  odpadów. 
e
 Z dokładnością  do  1  miejsca  po  przecinku  dla  odpadów  innych  niż niebezpieczne, do 3 

  miejsca po przecinku dla odpadów niebezpiecznych. 
f
 Symbole  R  określają  działania  polegające  na  wykorzystaniu  odpadów  w  całości  lub 

  w   części  lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji lub materiałów, lub energii, 

  wraz  z  ich  wykorzystaniem  według  załącznika nr  5 do  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. 

  o odpadach. 
g
 Symbole D określają procesy  unieszkodliwiania  według  załącznika  nr 6 do ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 roku o odpadach. 
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                                                                                                                             Załącznik nr 5 

 

 Wzór "Karty Przekazania Odpadu". 

 
KARTA PRZEKAZANIA ODPADU Nr karty Rok ewidencji 
Posiadacz odpadów, który przekazuje 

odpad a 
Posiadacz odpadów, który przejmuje odpad a) 

 
Adres b 

 

Adres b 

Telefon/fax Telefon/fax 

 

Nr REGON Nr REGON 

 
Kod  odpadu Rodzaj odpadu 

 
Potwierdzam przekazanie odpadu 

 

Data, pieczęć i podpis 

Potwierdzam przyjęcie odpadu 

 

Data, pieczęć i podpis 

Data/miesiąc c Masa przekazanych odpadów 

[Mg]d 

Numer rejestracyjny pojazdu,  

Przyczepy lub naczepy e 

   

   

 

 

 

 
a 
Imię i nazwisko lub nazwa posiadacza odpadów. 

b 
Adres zamieszkania lub siedziby posiadacza odpadów. 

c
 Karta  może  być  stosowana  jako  jednorazowa karta przekazania odpadu lub jako zbiorcza 

  karta przekazania odpadu, obejmująca odpad danego rodzaju przekazywany łącznie w czasie 

  jednego miesiąca kalendarzowego temu samemu posiadaczowi odpadów. 
d 
Z dokładnością do 1 miejsca  po  przecinku dla odpadów innych niebezpieczne do 3 miejsca 

  po przecinku dla odpadów niebezpiecznych.  
e
 Dotyczy odpadów niebezpiecznych. 
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