
-1- 

 

 
PROGRAM USUWANIA AZBESTU 
I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH 
AZBEST DLA GMINY MURÓW 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Murów 2011



SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP................................................................................................................... 4 

2. CELE I ZADANIA PROGRAMU......................... .................................................... 6 

3. LOKALIZACJA PROGRAMU. CHARAKTERYSTYKA GMINY ..... ....................... 8 

4. INFORMACJE O AZBE ŚCIE I JEGO SZKODLIWOŚĆ DLA ZDROWIA 
LUDZKIEGO .......................................... .................................................................. 11 

4.1. Azbest – informacje ogólne..........................................................................................................................11 

4.2. Występowanie azbestu, materiały zawierające azbest .............................................................................. 11 

4.3. Zdrowotne skutki obecności azbestu w środowisku człowieka ................................................................ 14 

5 ZASADY POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI ZAWIERAJ ĄCYMI AZBEST ........... 18  

5.1. Stan prawny w aspekcie postępowania z odpadami zawierającymi azbest ............................................ 18 

5.2. Ogólne zasady postępowania z wyrobami zawierającymi azbest............................................................. 19 

5.3 Ogólne zasady postępowania przy pracach naprawczych oraz demontaŜu wyrobów zawierających 
azbest.................................................................................................................................................................... 22 

5.4. Zasady postępowania z wyrobami zawierającymi azbest w aspekcie obowiązującego prawa - 
zakładane procedury........................................................................................................................................... 25 

5.5. Metody unieszkodliwianie odpadów azbestowych .................................................................................... 25 
5.5.1. Termiczne unieszkodliwiania odpadów azbestowych........................................................................... 26 
5.5.2. Chemiczne unieszkodliwienie wyrobów azbestowych........................................................................... 26 
5.5.3. Składowanie odpadów azbestowych......................................................................................................26 
5.5.4. Inne metody unieszkodliwiania odpadów azbestowych........................................................................ 26 

6 INFORMACJA O ILO ŚCI I ROZMIESZCZENIU WYROBÓW ZAWIERAJ ĄCYCH 
AZBEST NA TERENIE GMINY MURÓW...................... ........................................... 27 

6.1. Wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji .................................................................................................. 27 

6.1. Ocena stanu technicznego i moŜliwości bezpiecznego uŜytkowania wyrobów zawierających azbest... 28 

7 OKREŚLENIE KOSZTÓW REALIZACJI ZADA Ń INWESTYCYJNYCH 
ZWIĄZANYCH Z WDROśENIEM PROGRAMU; WSKAZANIE MO śLIWOŚCI I 
ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA................................. ..................................................... 30 

8. ŹRÓDŁA POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA USUWANIE 
AZBESTU............................................ ..................................................................... 32 

8.1. Instrumenty oferowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Opolu.................................................................................................................................................................... 32 



8.2. Instrumenty oferowane przez Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego......... 33 

8.3. Bank Ochrony Środowiska S.A................................................................................................................... 33 

9. OKREŚLENIE ZADAŃ DO REALIZACJI NA OKRES PROGRAMOWANIA. 
HARMONOGRAM WDRAśANIA SYSTEMU ....................................... ................... 35 

10. ODDZIAŁYWANIE PROPONOWANEGO SYSTEMU USUWANIA WY ROBÓW 
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA ŚRODOWISKO .................................................. 36 

11. ZARZĄDZANIE, ORGANIZACJA I WDRA śANIE PROGRAMU....................... 37  

12. ZAŁĄCZNIKI: ............................................ ......................................................... 38 

Ocena stanu i moŜliwości bezpiecznego uŜytkowania wyrobów zawierających azbest ................................ 39 

Informacja o wyrobach zawierających azbest.................................................................................................. 41 

Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone................... 42 

Wzór oznakowania wyrobów i odpadów zawierających azbest...................................................................... 43 
 



1. WSTĘP  
Niniejszy „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Murów” 
opracowano dla potrzeb Gminy Murów. Celem Programu jest wybór i wskazanie optymalnej drogi 
postępowania w zakresie gospodarki odpadem niebezpiecznym, jakim jest azbest, występujący na 
terenie Gminy Murów. Niniejszy dokument nawiązuje do „Programu oczyszczania kraju z 
azbestu na lata 2009 - 2032” przyjętego przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w 
dniu 14.07.2009 roku, jak równieŜ nawiązuje do „Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami 
dla Województwa Opolskiego” (marzec 2008 r.).  
Celem „Programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009 - 2032” jest:  

• Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest  

• Minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych powodowanych kontaktem z 
włóknami azbestu  

• Likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko  
 
„Programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009 - 2032” nakłada na gminy następujące 
zadania:  

• uwzględnianie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w gminnych 
planach gospodarki odpadami,  

• współpraca z lokalnymi mediami celem rozpowszechniania informacji dotyczących 
zagroŜeń powodowanych przez azbest oraz wyroby z azbestem,  

• przygotowywanie wykazów obiektów zawierających azbest oraz rejonów 
występującego naraŜenia na ekspozycję azbestu,  

• przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych z realizacji zadań „Programu...”.  
 
„Programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009 - 2032” nakłada na rady gmin 
następujące zadania:  

• przyjmowanie rocznych sprawozdań finansowych gminy z realizacji zadań 
„Programu...”.  

 
Przygotowując niniejszy dokument wykorzystano m.in.:  

• Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U 2010, nr 185, poz. 1243 z 
późn. zm.),  

• Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla województwa opolskiego z 2008 roku,  

• Program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009 - 2032 przyjęty przez Radę 
Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14.07.2009 roku,  

• Program Ochrony Środowiska dla Gminy Murów - 2011 rok,  

• Plan Gospodarki Odpadami Gminy Murów – 2010 rok,  



 
• wyniki inwentaryzacji azbestu na terenie Gminy Murów przeprowadzonej w 2006 

roku oraz jej aktualizacji w 2011 roku,  

• „Poradnik dla uŜytkowników wyrobów azbestowych” Warszawa 2008 r.  

• przepisy prawne (ustawy, rozporządzenia, dyrektywy)  
  



2. CELE I ZADANIA PROGRAMU  
Podstawowym celem Programu jest realizacja głównych załoŜeń zawartych w dokumencie 
„Program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009 - 2032” – usunięcie z terenu gminy 
wyrobów zawierających azbest do 2032 roku.  
Celem niniejszego Programu jest:  

• spowodowanie oczyszczenia obszaru gminy Murów z azbestu oraz usunięcie 
stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest  

• wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców Gminy, 
spowodowanych azbestem oraz ustalenie koniecznych do tego uwarunkowań,  

• spowodowanie sukcesywnej likwidacji oddziaływania azbestu na środowisko i 
doprowadzenie w określonym horyzoncie czasowym do spełnienia wymogów ochrony 
środowiska,  

• stworzenie odpowiednich warunków do wdroŜenia przepisów prawnych oraz norm 
postępowania z wyrobami zawierającymi azbest.  

 
Aktualne uregulowania prawne nakładają określone obowiązki na zarządców/właścicieli 
obiektów wielolokalowych zawierających wyroby azbestowe, w tym między innymi – 
inwentaryzację i identyfikację elementów zawierających azbest, okresowe przeglądy i ocena 
stanu technicznego, harmonogram usuwania wyrobów azbestowych. Ich sukcesywne 
usuwanie, a takŜe finansowanie wszelkich, niezbędnych prac z tym związanych naleŜy do 
obowiązków zarządców (właścicieli) obiektów. Dotyczy to równieŜ obiektów komunalnych, 
w stosunku, do których gmina sprawuje nadzór właścicielski.  
Biorąc powyŜsze pod uwagę, a takŜe uwzględniając kompetencje i moŜliwości gminy 
Program ten ukierunkowany jest w znacznej mierze na indywidualnych właścicieli obiektów, 
dla których zrealizowanie załoŜonych w Programie celów w skali gminy z przyczyn przede 
wszystkim ekonomicznych, bez określonych mechanizmów pomocowych stwarzać moŜe 
powaŜne problemy.  
Do podstawowych zadań organów samorządowych w zakresie bezpiecznego postępowania z 
wyrobami i odpadami zawierającymi azbest naleŜy:  

• opracowanie i aktualizowanie gminnego planu gospodarowania odpadami w tym 
niebezpiecznymi zawierającymi azbest,  

• składanie Radzie Gminy, co dwa lata sprawozdania z realizacji planu gospodarowania 
odpadami, w tym niebezpiecznymi zawierającymi azbest,  

• zbieranie od osób fizycznych, nie będących przedsiębiorcami informacji o rodzaju, 
ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagroŜenie dla 
środowiska, w tym azbestu,  

• opracowanie programu usuwania azbestu z terenu gminy.  
 
Od 1 stycznia 2012 roku wchodzi w Ŝycie Ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011, Nr. 
152, poz. 897). Według nowego prawodawstwa do obowiązków wójta naleŜeć będzie:  

• sporządzanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania 
odpadami komunalnymi i przekazywanie go marszałkowi i wojewódzkiemu 
inspektoratowi ochrony środowiska w terminie do 31 marca roku następującego po 
roku, którego sprawozdanie dotyczy.  



W trakcie realizacji Programu przewiduje się następujące działania gminy:  
• Organizacja kampanii edukacyjno-informacyjnej w zakresie szkodliwości azbestu, 

postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz sposobów bezpiecznego ich 
usuwania oraz unieszkodliwiania. Jest to jeden z istotniejszych elementów Programu 
biorąc pod uwagę ciągle jeszcze relatywnie niską świadomość ekologiczną 
mieszkańców. Program edukacyjno-informacyjny winien zawierać:  

o informacje o szkodliwości azbestu  

o obowiązki właścicieli posesji o przekazywaniu Wójtowi Gminy Murów 
informacji o miejscach występowania wyrobów azbestowych, a takŜe w 
wypadku ich uszkodzeń bądź prowadzenia prac remontowych ich 
sukcesywnego usuwania,  

o aktualny wykaz firm uprawnionych do wykonywania prac demontaŜowych 
wyrobów zawierających azbest, posiadających aktualne decyzje Starosty 
Opolskiego w zakresie zatwierdzenia programów gospodarowania odpadami 
niebezpiecznymi,  

o informacje o kolejnych działaniach Gminy podjętych celem likwidacji azbestu. 
Akcja ta będzie realizowana poprzez lokalną prasę, ulotki, informacje zawarte 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Murowie, stronę internetową UG  

• Utworzenie bazy danych o ilościach i miejscach występowania wyrobów 
zawierających azbest w gminie w oparciu o przeprowadzoną inwentaryzację obiektów 
będących własnością osób fizycznych, a takŜe na podstawie informacji posiadanych 
przez Inspektorat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w ramach dotychczas 
prowadzonego monitoringu przedsiębiorców i zarządców obiektów zawierających 
elementy azbestowe. BieŜąca ich aktualizacja i przekazywanie danych do 
wojewódzkiej bazy wyrobów azbestowych i zawierających azbest (WBDA)  

• Monitoring realizacji Programu  

• Weryfikacja i aktualizacja Programu w wypadku istotnych zmian legislacyjnych lub 
nowych moŜliwości finansowych realizacji Programu  

 
Przyjmuje się, Ŝe powyŜsze zadania realizowane będą w ciągu całego planowanego okresu 
działań zmierzających do usunięcia wyrobów azbestowych z terenu gminy – do 2032 roku. 



3. LOKALIZACJA PROGRAMU. CHARAKTERYSTYKA GMINY  
 
Gmina Murów leŜy w północnej części województwa opolskiego, w dorzeczu rzeki Odry, w 
strefie rolno-leśnej w kompleksie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Zajmuje ona obszar 
159,7 km2, co stanowi 1,7% powierzchni województwa i zajmuje 22 miejsce pod względem 
wielkości obszaru. 
W strukturze uŜytkowania gruntów dominują lasy zajmujące 75,0 % powierzchni. UŜytki 
rolne stanowią 20,2%, a pozostałe grunty – 4,8%. 
Wiodącą rolę gospodarczą odgrywa rolnictwo i leśnictwo, zatrudniające 49 % ogółu 
pracujących. Uzupełniającą funkcję gospodarczą pełnią zakłady branŜy drzewnej. 
Gminę zamieszkuje 5.597 osób, co daje średnią gęstość zaludnienia 35 osób/km2. 
Ludność zamieszkuje dwadzieścia miejscowości (stan na 31 grudnia 2010 r.) 
Największe miejscowości są jednocześnie sołectwami. NaleŜą do nich: 
Bukowo, Dębiniec, Grabczok, Grabice, Kały, Młodnik, Murów, Nowe Budkowice, Okoły, 
Radomierowice, Stare Budkowice i Zagwiździe. Ilość mieszkańców ma stałą  tendencję 
malejącą.  
Gmina ma dogodne połoŜenie, przepiękne malownicze tereny wśród lasów Stobrawskiego 
Parku Krajobrazowego i dorzecza Odry. 
 
 
 

 
Rysunek 1 Mapa Gminy Murów 
 



Funkcja przemysłowa na obszarze gminy reprezentowana jest głównie przez zakłady branŜy 
drzewnej. Tereny przemysłowe na obszarze gminy Murów zajmują niewielką powierzchnię. 
Związane są one głównie z zakładami usługowo-produkcyjnym: Usługi Budowlane Artur 
Sowada w ZagwiŜdziu, Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Marek Pietrek, Bank 
Spółdzielczy, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Starych Budkowicach. 
Istniejący w Murowie Zakład Przemysłu Drzewnego –  STORA ENSO TIMBER  jest  
szczególnie waŜnym miejscem pracy mieszkańców regionu; zatrudnia ponad 100 osób, co dla 
liczącej około 1500 mieszkańców wsi ma ogromne znaczenie. Dzięki inwestycji Stora Enso, 
tartak, a co się z tym wiąŜe równieŜ cała społeczność lokalna, zyskały duŜe moŜliwości 
rozwoju i obiecujące perspektywy na przyszłość.  
Na terenie gminy Murów znajdują się jeszcze inne zakłady przemysłowe jak :  
− VITROTERM S.A.,. 
Na terenie gminy funkcjonują dwie placówki ambulatoryjnej opieki zdrowotnej  
- gminny ośrodek zdrowia w Murowie, 

- wiejski ośrodek zdrowia w Starych Budkowicach. 

Wśród mieszkańców gminy Murów przewaŜają pracujący w przemyśle drzewnym, 
w edukacji i w administracji publicznej, natomiast mniej jest pracowników w obsłudze  
nieruchomości, oraz w  handlu i naprawach. 
Na analizowanym terenie zarejestrowanych jest według danych z Urzędu Gminy w Murowie 
z 31 grudnia 2010 roku 260 podmiotów gospodarczych. 
 
Gmina Murów jest gminą rolniczą. Aktualnie grunty  gminy uŜytkuje się następująco: 
  20,2 % (3221 ha) zajmują uŜytki rolne w tym: 
 10,8 % grunty orne oraz sady (0,1%) a 9,3% łąki i pastwiska 
  75,0 % (11979 ha) grunty leśne i grunty zadrzewione, w tym: 
           74,8 % lasy i grunty leśne, oraz 0,2 % grunty zadrzewione i zakrzewione 
 4,8% (769 ha) tereny pozostałe (osiedlowe, komunikacyjne, wody, nieuŜytki itp.). 
PrzewaŜającymi glebami są gleby piaszczyste z których największą ilość zakwalifikowano do 
klas V-tych i VI-tych, a pod względem uŜytkowym do kompleksu 5-go (Ŝytniego dobrego)  i 
6-go (Ŝytniego słabego). 
Wśród uŜytków zielonych dominują łąki i pastwiska średniej jakości (około 87,3%). Na 
obszarze gminy Murów przewaŜają gleby o właściwym uwilgotnieniu (72%). Grunty orne 
północnej i wschodniej części gminy zajmujące stanowiska na piaszczystych terasach lub tam 
gdzie na powierzchni zalegają przepuszczalne piaski wodnolodowcowe, są na ogół za suche. 
Największy areał tych gleb mają wsie: Radomierowice, Dębiniec, Stare Budkowice i Kały. 
Niedobór wilgoci posiada łącznie 13% gleb. Kategoria gleb nadmiernie uwilgotnionych 
obejmuje łącznie 15%, w tym wszystkie to gleby o okresowym nadmiarze wody (Kały, 
Grabczok, Święciny). Są to głównie łąki i pastwiska połoŜone w dolinach rzecznych  a takŜe 
gleby zakwalifikowane do kompleksów 8-go i 9-go. Generalnie uŜytki rolne gminy Murów 
charakteryzują korzystne stosunki wodno–powietrzne, przy czym najlepsze uwilgotnienie 
mają gleby we wsi Bukowo, Murów, Młodnik, a najsłabsze natomiast we wsi Radomierowice 
i Dębiniec. 
 
Podstawowy układ drogowy tworzy: 
12 dróg powiatowych spełniających waŜną funkcję w systemie komunikacji między 
poszczególnymi miejscowościami gminy oraz gminami sąsiednimi. 
Na 1 km2 powierzchni gminy przypada 0,34 km dróg powiatowych. 
Przez teren gminy przebiegają 2 linie kolejowe: 
-  jednotorowa, niezelektryfikowana relacji Opole - Kluczbork, 
-  jednotorowa, niezelektryfikowana relacji Jełowa – Namysłów – linia wykorzystywana na 



odcinku od Jełowej do Murowa jako bocznica. Odcinek od Murowa do Namysłowa jest 
wyłączony z eksploatacji. 
 
 



4. INFORMACJE O AZBE ŚCIE I JEGO SZKODLIWO ŚĆ DLA ZDROWIA 
LUDZKIEGO  
 
4.1. Azbest – informacje ogólne  
Azbest jest to włóknisty materiał nieorganiczny (w wielu państwach znany pod nazwą lnu 
kamiennego lub bawełnianego kamienia). Jego największą zaletą jest odporność na wysokie 
temperatury. Po nagrzaniu do 350°C odporność mechaniczna włókien azbestu spada zaledwie 
o 20% (spowodowane to jest usunięciem części wody). Natomiast po przyjęciu wody 
z wilgotnego otoczenia wraca do poprzedniego stanu. Dopiero temperatura ponad 700°C 
powoduje całkowite odparowanie wody i nieodwracalne zniszczenie materiału (włókna tracą 
elastyczność i zaczynają się kruszyć).  
4.2. Występowanie azbestu, materiały zawierające azbest  
Właściwości termoizolacyjne i dźwiękochłonne, wytrzymałość na rozciąganie, elastyczność, 
a takŜe odporność niektórych odmian azbestu na działanie kwasów, alkaliów i wody morskiej 
czynią zeń surowiec o szerokim zastosowaniu w ponad tysiącu technologiach. 60-80% 
azbestu zuŜywane jest jednak do produkcji wyrobów azbestowo-cementowych.  
Azbest jest nazwą ogólną obejmującą włókniste minerały z grupy serpentynów i amfiboli. 
Dzięki od dawna znanej i cenionej odporności na wysoką temperaturę, trzy minerały 
azbestowe zyskały popularność i szerokie zastosowanie w gospodarce światowej. Są to: 
powszechnie stosowany chryzotyl (azbest biały), w mniejszym stopniu wykorzystywany 
krokidolit (azbest niebieski) i jeszcze rzadziej stosowany amosyt (azbest brązowy). 
Specyficzne właściwości azbestu, niepalność, wytrzymałość mechaniczna i termiczna oraz 
elastyczność sprawiły, Ŝe azbest znalazł szerokie zastosowanie w róŜnego rodzaju 
technologiach przemysłowych a zwłaszcza w budownictwie, energetyce, transporcie i w 
przemyśle chemicznym:  
 

• Budownictwo  
Azbest stosowano w wyrobach budowlanych powszechnego uŜycia: eternit, czyli płyty 
faliste azbestowo-cementowe o zawartości 10-13% azbestu do pokryć dachowych, płyty 
prasowane - płaskie o zbliŜonej zawartości azbestu, płyty KARO - dachowe pokrycia lub 
elewacje, rury azbestowo-cementowe wysokociśnieniowe (krokidolit) i kanalizacyjne, 
stosowane takŜe jako przewody wentylacyjne i dymowo-spalinowe (zawartość azbestu 
około 22%), kształtki 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, Pś/3W i PśW 3/A/S). Azbest mógł być stosowany 
w budownictwie wszędzie tam, gdzie potrzebna była podwyŜszona odporność ogniowa 
i zabezpieczenia ogniochronne elementów naraŜonych lub potencjalnie naraŜonych na 
wysoką temperaturę (klapy przeciwpoŜarowe, ciągi telekomunikacyjne, tablice 
rozdzielcze elektryczne, węzły ciepłownicze, obudowa klatki schodowej, przejścia kabli 
elektrycznych, przewodów ciepłowniczych i wentylacyjnych między stropami, 
zabezpieczenia elementów stropowych i ściennych strychów, piwnic, dróg 
ewakuacyjnych, konstrukcji stalowych). Azbest stosowano takŜe w tkaninach 
wygłuszających hałas. Wyroby z azbestem projektanci dobierali indywidualnie do 
obiektów, z uwzględnieniem wymagań przeciwpoŜarowych.  
• Energetyka  
Azbest stosowano w elektrociepłowniach i elektrowniach, w obmurzach kotłów (jako 
izolacje termiczne w formie sznurów i tektur na uszczelnieniach dylatacji podgrzewaczy 
powietrza), a takŜe 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 duŜej wysokości (dylatacje wypełnione sznurem 
azbestowym), chłodniach kominowych (płyty azbestowo-cementowe w zraszalnikach i w 
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 i izolacji elektrycznych urządzeń grzewczych 
w elektrowozach, tramwajach, wagonach, metrze (maty azbestowe w grzejnikach 
i tablicach rozdzielni elektrycznych), w termoizolacji silników pojazdów mechanicznych, 
w uszczelkach pod głowicę, elementach kolektorów wydechowych oraz elementach 
ciernych - sprzęgłach i hamulcach. Powszechnie stosowano azbest w kolejnictwie, 
w przemyśle lotniczym i stoczniowym, np. w statkach, szczególnie w miejscach 
naraŜonych 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). 

 
 

Wyroby zawierające azbest oraz odpady azbestowe moŜna podzielić – w zaleŜności od 
trwałości i ilości zastosowanego spoiwa wiąŜącego – na: miękkie (łamliwe, kruche) i 
twarde (niekruche, sztywne):  
• klasa I – Wyroby miękkie o gęstości < 1 000 kg/m3 charakteryzują się duŜym 

procentowym udziałem azbestu (powyŜej 20%). Wyroby te ulegają łatwo 
uszkodzeniom mechanicznym, co wiąŜe się z uwalnianiem włókien do środowiska. 
Najczęściej spotykane są w obiektach przemysłowych (elektrociepłownie, huty). 
NaraŜeni na oddziaływanie ich pyłów są pracownicy wykonujący remonty izolacji lub 
uszczelnień urządzeń z udziałem azbestu. Wyroby miękkie to m.in.:  

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

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

o płaszcze azbestowo-gipsowe stosowane w izolacji rur w ciepłownictwie  

o płyty i tektury miękkie (stosowane w izolacjach ognioochronnych)  

o płyty ognioochronne typu „PYRAL” produkcji czechosłowackiej lub 
„SOKALIT” produkcji NRD, zawierające około 30-50 % azbestu (słuŜą do 
okładzin ognioochronnych konstrukcji budynków oraz jako sufity 
podwieszane o podwyŜszonej odporności na ogień, takŜe jako materiał do klap 
przeciwpoŜarowych i przeciwdymnych)  

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



 
• klasa II – Wyroby twarde o gęstości > 1000 kg/m3 są to najpowszechniej występujące 

w krajowym budownictwie wyroby zawierające azbest. Charakteryzują się duŜym 
stopniem zwięzłości, duŜym udziałem spoiwa (najczęściej jest nim cement), niską 
procentową zawartością azbestu (około 5% w płytach płaskich lignocementowych 
modyfikowanych, 12-13% w płytach płaskich i falistych azbestowo-cementowych i 
około 20% w rurach azbestowo - cementowych). W przypadku uszkodzenia tego typu 
materiału emisja jest znacznie niŜsza niŜ w przypadku wyrobów z klasy I. 
W przeciwieństwie do wyrobów miękkich, przez długi okres pozostają wyrobami 
emitującymi małe ilości pyłu azbestu. MoŜna je więc uwaŜać za mniej groźne w 
uŜytkowaniu oraz podczas prac remontowych od wyrobów miękkich. Mniej groźne są 
teŜ ich odpady. Wyroby twarde to m.in.:  

o płyty azbestowo-cementowe faliste  

o płyty azbestowo-cementowe płaskie prasowane  

o płyty azbestowo-cementowe KARO  

o płyty warstwowe PW3/A i podobne  

o rury azbestowo-cementowe  

o złącza, listwy, gąsiory wykonane z azbestocementu  

o płaszcze azbestowo-cementowe stosowane w izolacji rur w ciepłownictwie  
 
Tabela 1 Zakres zastosowania wyrobów zawierających azbest 
Klasa 

wyrobu 
Rodzaj wyrobu zawierającego azbest Zastosowanie 

I masy azbestowe natryskowe izolacja ognioochronna konstrukcji stalowych i przegród 
budowlanych izolacja akustyczna obiektów uŜyteczności 

publicznej 
I sznury piece przemysłowe wraz z kanałami spalin, nagrzewnice, 

rekuperatory, kominy przemysłowe 
I tektura azbestowa izolacja termiczna i uszczelnienia w instalacjach 

przemysłowych, aparaturze kontrolnoomiarowej 
i laboratoryjnej 

I płyty azbestowo-kauczukowe uszczelnianie urządzeń przemysłowych pracujących 
w środowisku agresywnym 

I wyroby tekstylne z azbestu (rękawice 
i tkaniny azbestowe) 

ochrona pracowników 

I masa lub tektura azbestowa drobne urządzenia w gospodarstwach domowych, np.: 
Ŝelazka, płytki kuchenne, piece akumulacyjne 

I materiały i wykładziny cierne 
zawierające azbest 

hamulce i sprzęgła 

I masy ognioodporne zawierające 
azbest 

piece przemysłowe wraz z kanałami spalin 

II płyty azbestowo-cementowe faliste 
i gąsiory 

pokrycia dachowe, balkony 

II płyty azbestowo-cementowe płaskie 
prasowane  

 

ściany osłonowe 
ściany działowe  

elewacje zewnętrzne  
osłona ścian przewodów windowych, szybów 

wentylacyjnych i instalacyjnych,  
chłodnie kominowe,  

chłodnie wentylatorowe  
II płyty azbestowo-cementowe płaskie 

„karo”  
pokrycia dachowe  

elewacje zewnętrzne  



II płyty azbestowo-cementowe 
suchoformowane „kolorys”, „acekol” 

i inne  

elewacje zewnętrzne  
osłony kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych  

ściany działowe  
II rury azbestowo-cementowe 

(bezciśnieniowe i ciśnieniowe)  
przewody kanalizacyjne i wodociągowe  

rynny spustowe na śmieci  
przewody kominowe  

II otuliny azbestowo-cementowe  izolacja urządzeń ciepłowniczych i innych przemysłowych  
II kształtki azbestowo-cementowe 

budowlane  
przewody wentylacyjne  

podokienniki  
osłony rurociągów ciepłowniczych  

osłony kanałów spalinowych i wentylacyjnych  
II kształtki azbestowo-cementowe 

elektroizolacyjne  
przegrody izolacyjne w aparatach i urządzeniach 

elektrycznych  
II płytki PCV  podłogi w blokach mieszkalnych  

I lub II płyty azbestowo-cementowe 
konstrukcyjne ognioodporne 

osłony ognioodporne i przeciwpoŜarowe w budynkach 
przemysłowych (kotłownie)  

izolacja urządzeń grzewczych  
grodzie przeciwogniowe w okrętownictwie  

 
 
Emisja pyłu azbestu moŜe powstawać podczas uszkodzeń mechanicznych, np. przy piłowaniu 
lub szlifowaniu szybkoobrotowymi narzędziami elektrycznymi, niewyposaŜonymi 
w miejscowe odciągi pyłu. Do emisji pyłu dochodzi takŜe 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 teŜ grunt w bezpośrednim sąsiedztwie rynny odprowadzającej wodę opadową.  
Wyroby zawierające azbest z chwilą ich usunięcia z miejsca zabudowania stają się odpadami, 
które zostały zakwalifikowane do niebezpiecznych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów, załącznik Nr. 1 do 
rozporządzenia, następujące rodzaje odpadów zawierających azbest zaliczono do 
niebezpiecznych:  

• 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 - zuŜyte urządzenia zawierające azbest,  

• 17 06 01 - materiały izolacyjne zawierające azbest,  

• 17 06 05 - materiały konstrukcyjne zawierające azbest.  

 
4.3. Zdrowotne skutki obecności azbestu w środowisku człowieka  
Chorobotwórcze działanie azbestu jest wynikiem wdychania włókien zawieszonych 
w powietrzu. Dopóki włókna nie są uwalniane do powietrza i nie występuje ich wdychanie, 



wyroby z udziałem azbestu nie są szkodliwe dla zdrowia. Wyroby spoiste (np. eternit), dopóki 
nie zostaną uszkodzone i włókna azbestowe nie uwolnią się, nie stanowią zagroŜenia. 
Natomiast stosowanie wyrobów miękkich (jak koce gaśnicze, otuliny rur), ze względu na 
bardzo łatwe uwalnianie się włókien azbestowych do powietrza, jest duŜo groźniejsze.  
Biologiczna agresywność pyłu azbestu jest związana ze stopniem penetracji i ilością włókien 
w dolnej części układu oddechowego. Proces ten zaleŜy od fizycznych i aerodynamicznych 
cech włókien. Szczególne znaczenie ma średnica poszczególnych włókien, długość odgrywa 
mniejszą rolę. Włókna cienkie o średnicy poniŜej 3 µm przenoszone są łatwiej i odkładają się 
w końcowych odcinkach dróg oddechowych, podczas, gdy włókna grube, o średnicy powyŜej 
5 µm, zatrzymują się w górnej części układu oddechowego. Skręcone włókna chryzotylu 
o duŜej średnicy mają tendencje do zatrzymywania się wyŜej niŜ igłowate włókna azbestów 
amfibolowych, z łatwością przenikające do obrzeŜy płuca. W oczyszczaniu dolnej części 
układu oddechowego z włókien uczestniczą głównie trzy mechanizmy biologiczne. 
Większość pyłu usuwana jest z dróg oddechowych za pośrednictwem śluzu, odkrztuszania, 
wypluwania lub połykania. Krótkie włókna pochłaniane są w drogach oddechowych przez 
makrofagi. Niektóre włókna azbestu wychwytywane są przez komórki nabłonkowe 
wyścielające drogi oddechowe; włókna gromadzą się w warstwie śródmiąŜszowej 
i przenoszone są do gruczołów chłonnych. Około 1/3 wdychanych włókien umiejscawia się 
w końcowych odcinkach układu oddechowego. Oczyszczanie drzewa oskrzelowego przebiega 
dwufazowo. Prawie połowa wdychanych włókien usuwana jest w ciągu kilku dni, pozostałe w 
dłuŜszym czasie. W procesie usuwania wewnątrzpłucnych depozytów niewątpliwie 
negatywną rolę odgrywają czynniki zewnętrzne, takie jak dym tytoniowy i inne 
zanieczyszczenia powietrza. W oczyszczaniu dolnej części układu oddechowego z włókien 
uczestniczą głównie trzy mechanizmy biologiczne. Większość pyłu usuwana jest z dróg 
oddechowych za pośrednictwem śluzu, odkrztuszania, wypluwania lub połykania. Krótkie 
włókna pochłaniane są w drogach oddechowych przez makrofagi. Niektóre włókna azbestu 
wychwytywane są przez komórki nabłonkowe wyścielające drogi oddechowe; włókna 
gromadzą się w warstwie śródmiąŜszowej i przenoszone są do gruczołów chłonnych. Około 
1/3 wdychanych włókien umiejscawia się w końcowych odcinkach układu oddechowego. 
Oczyszczanie drzewa oskrzelowego przebiega dwufazowo. Prawie połowa wdychanych 
włókien usuwana jest w ciągu kilku dni, pozostałe w dłuŜszym czasie. W procesie usuwania 
wewnątrzpłucnych depozytów niewątpliwie negatywną rolę odgrywają czynniki zewnętrzne, 
takie jak dym tytoniowy i inne zanieczyszczenia powietrza. Na występowanie i typ patologii 
wpływa rodzaj azbestu, wymiary tworzących go włókien oraz stęŜenie włókien i czas trwania 
naraŜenia, a więc kumulowana dawka pyłu azbestu w ciągu Ŝycia osobniczego, określana 
iloczynem średniego stęŜenia pyłu i czasu trwania ekspozycji oraz efektywność biologicznych 
mechanizmów oczyszczania układu oddechowego. Wyniki dotychczasowych badań 
wskazują, Ŝe zatrzymywanie chryzotylu w górnych drogach układu oddechowego jest 
bardziej prawdopodobne, niŜ zatrzymywanie amfiboli. Usuwanie zaś chryzotylu z płuc jest 
równieŜ bardziej skuteczne, a więc retencja amfiboli w płucach jest większa. 
Mimo istnienia normatywów higienicznych dla stęŜenia włókien azbestu w powietrzu 
(w Polsce 1000 włókien/m3 na 24 h), nie moŜna określić dawki progowej dla działania 
rakotwórczego azbestu. Pył azbestowy moŜe być przyczyną chorób układu oddechowego: 
pylicy azbestowej, łagodnych zmian opłucowych, raka płuc, międzybłonniaków opłucnej 
i otrzewnej. Wymienione schorzenia występują u osób zawodowo naraŜonych na duŜe dawki 
pyłu azbestowego, ale równieŜ u osób naraŜonych pozazawodowo, np. przebywających 
okresowo w powietrzu silnie zanieczyszczonym pyłami azbestowymi. Wysoki poziom takich 
zanieczyszczeń występuje np. przy niewłaściwie prowadzonych pracach remontowo-
budowlanych na wyrobach zawierających azbest. Wdychane przez człowieka do płuc 
respirabilne włókna nie mogą być wydalone z organizmu Zainicjowany proces rozwoju 



choroby powodowanej podraŜnieniem mechanicznym tkanki płucnej, objawiający się często 
astmą i uporczywym kaszlem, trwa bardzo długo, średnio 20 lat. Aby przeciwdziałać temu 
naleŜy stosować się do zaleceń i wymogów dotyczących bezpiecznego usuwania 
i postępowania z odpadami zawierającymi azbest.  

 
Rysunek 2. Ogniska chorób azbestozaleŜnych. 
 
Najgroźniejsze działanie pyłów respirabilnych azbestu przypisuje się włóknom, które 
charakteryzują się długością >5 µm, średnicą <3 µm (proporcja - długość: średnica >3:1) i są 
wdychane z powietrzem. Mogą one wnikać głęboko do układu oddechowego i powodować 
groźne choroby, takie jak: pylicę azbestową (azbestozę), międzybłoniak, nowotwór płuc 
i oskrzeli. Schorzenia te występują u osób zawodowo naraŜonych na duŜe dawki pyłu 
azbestowego lub u osób naraŜonych parazawodowo, czyli np. przebywających okresowo w 
powietrzu silnie zanieczyszczonym pyłami respirabilnymi azbestu. 
Zanieczyszczenie powodujące choroby zawodowe, spotykane w przemyśle i przy pracach 
z azbestem, to kilkaset tysięcy włókien w 1 m3 powietrza. Poziomy takich zanieczyszczeń 
występują np. przy pracach remontowych, przy usuwaniu wyrobów zawierających stare 
izolacje, natryski ognioochronne na konstrukcje stalowe budynków, podczas wymiany 
elementów urządzeń ciepłowniczych w energetyce. Przy niewłaściwie prowadzonych pracach 
z wyrobami azbestowymi ilość włókien respirabilnych azbestu w przestrzeniach zamkniętych 
obiektów moŜe przekraczać kilka, a nawet kilkanaście mln wł./m3. Takie zanieczyszczenia 
powietrza w przeszłości występowały w zakładach wyrobów azbestowych, szczególnie przy 
produkcji tkanin azbestowych, takŜe przy produkcji uszczelnień czy wyrobów azbestowo-
cementowych. Dzięki technikom kontroli i ograniczeniu emisji obecnie poziomy zagroŜeń 
zostały zmniejszone, a nawet lokalnie wyeliminowane.  
Porównując szkodliwość róŜnych rodzajów azbestu naleŜy zaznaczyć, Ŝe chryzotyl jest 
uznany za mniej groźny niŜ amosyt czy krokidolit.  



Przyjęte wielkości NDS (najwyŜsze dopuszczalne stęŜenia na stanowiskach pracy zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.11.2002 roku w sprawie 
najwyŜszych dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia 
w środowisku pracy) dla róŜnych pyłów włóknistych, w tym azbestu, unaoczniają róŜnice 
w ich szkodliwym działaniu na organizm. Aktualnie obowiązujące wartości NDS dla pyłów 
zawierających azbest:  

• pyły zawierające azbest chryzotylowy oraz pyły zawierające azbest chryzotylowy 
i inne minerały włókniste oraz pyły zawierające inne materiały włókniste, z wyjątkiem 
krokidolitu, np. antygort włóknisty - pył całkowity – 1 mg/m3; - włókna respirabilne - 
0,2 wł./cm3  

• pyły zawierające krokidolit: - pył całkowity - 0,5 mg/m3; - włókna respirabilne - 0,2 
wł./cm3  

 
NaleŜy podkreślić, Ŝe działanie szkodliwe azbestu zwielokrotnia się wobec jednoczesnego 
naraŜenia organizmu na inne substancje rakotwórcze, np. węglowodory aromatyczne 
(szczególnie a - benzopiren), metale cięŜkie, dym tytoniowy, itp. 
 



5 ZASADY POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI ZAWIERAJ ĄCYMI AZBEST  
 
5.1. Stan prawny w aspekcie postępowania z odpadami zawierającymi azbest  
Ustawy obowiązujące:  

• 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 z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, 
z późn. zm.)  

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 
25, poz. 150 z późn. zm.)  

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z 
późn. zm.)  

 
Rozporządzenia obowiązujące:  

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu 
substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. nr 201, 
poz. 1674),  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie 
rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. Nr 
191, poz. 1595),  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 
2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego uŜytkowania i usuwania 
wyrobów zawierających azbest (Dz. U. nr 71, poz. 649)  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego uŜytkowania i 
usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 162, poz. 1089)  

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. nr 112, poz. 1206),  

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87),  

 
Obowiązujące dyrektywy i decyzje:  

• Dyrektywa Rady 67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliŜenia 
przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do 
klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych (Dz. Urz. WE L 
196 z 16.08.1967, str. 1; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 1, str. 
27),  

• Dyrektywa Rady 76/769/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliŜenia przepisów 
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich 
odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych 
substancji i preparatów niebezpiecznych (Dz. Urz. WE L 262 z 27.09.1976, str. 201; 
Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 3, str. 317),  

• Dyrektywa Komisji 1999/77/WE z dnia 26 lipca 1999 r. dostosowująca po raz szósty 
do postępu technicznego załącznik I do dyrektywy Rady 76/769/EWG w sprawie 



zbliŜenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw 
Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu o 
stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (azbest) (Dz. Urz. WE 
L 207 z 6.08.1999, s. 18, Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 24, str. 
193-195),  

• Dyrektywa Rady 83/478/EWG z dnia 19 września 1983 r. zmieniająca po raz piąty 
dyrektywę 76/769/EWG w sprawie zbliŜenia przepisów ustawowych, wykonawczych 
i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we 
wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów 
niebezpiecznych (azbest) (Dz. Urz. WE L 263 z 24.09.1983, str. 33; Dz. Urz. WE 
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 7, str. 118),  

• Dyrektywa Rady 85/610/EWG z dnia 20 grudnia 1985 r. zmieniająca po raz siódmy 
(azbest) dyrektywę 76/769/EWG w sprawie zbliŜenia przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do 
graniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i 
preparatów niebezpiecznych (Dz. Urz. WE L 375 z 31.12.1985, str. 1; Dz. Urz. WE 
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 8, str. 86),  

• Dyrektywa Komisji 91/659/EWG z dnia 3 grudnia 1991 r. dostosowująca do postępu 
załącznik I do dyrektywy Rady 76/769/EWG w sprawie zbliŜenia przepisów 
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich 
odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych 
substancji i preparatów niebezpiecznych (azbest) (Dz. Urz. WE L 363 z 31.12.1991, 
str. 36; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 11, str. 13),  

• Dyrektywa Rady 83/477/EWG z dnia 19 września 1983 r. w sprawie ochrony 
pracowników przed ryzykiem związanym z naraŜeniem na działanie azbestu w 
miejscu pracy (druga dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 6 dyrektywy 
80/1107/EWG) (Dz. Urz. WE 263 z 29.09.1983, str. 25; Dz. Urz. WE Polskie wydanie 
specjalne, rozdz. 5, t. 1, str. 264),  

• Dyrektywa Rady 87/217/EWG z dnia 19 marca 1987 r. w sprawie ograniczenia 
zanieczyszczenia środowiska azbestem i zapobiegania temu zanieczyszczeniu (Dz. 
Urz. WE L 85 z 28.03.1987, str. 40; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 
13, t. 8, str. 269),  

 
5.2. Ogólne zasady postępowania z wyrobami zawierającymi azbest  
Azbest, jako materiał niebezpieczny podlega szczególnemu potraktowaniu. Odpady 
zawierające azbest powinny być utylizowane w odpowiednio do tego celu przystosowanych 
miejscach (składowiskach).  
W zakresie sposobu uŜytkowania i warunków usuwania wyrobów zawierających azbest 
obowiązują następujące przepisy:  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2.04.2004 
roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego uŜytkowania i usuwania 
wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 17, poz. 649) zmienione Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
sposobów i warunków bezpiecznego uŜytkowania i usuwania wyrobów zawierających 
azbest (Dz. U. Nr 162, poz. 1089) Rozporządzenia te nakładają na właściciela 
nieruchomości, na której zlokalizowane są wyroby zawierające azbest do:  

• prowadzenia okresowej kontroli stanu tych wyrobów  



• sporządzania sprawozdania z tych kontroli w postaci tzw. „oceny stanu i moŜliwości 
bezpiecznego uŜytkowania wyrobów zawierających azbest”  

• przekazywania wyników kontroli organowi nadzoru budowlanego  
 
Ponadto w celu bezpiecznego uŜytkowania wyrobów zawierających azbest właściciel 
nieruchomości winien:  

• zabezpieczyć przez zabudowę przestrzeń, na której znajdują się wyroby azbestowe lub 
poprzez pokrycie wyrobów szczelną powłoką  

• wyeliminować wszelkie prace związane z obróbką mechaniczną przy pracach 
zabezpieczających 

• w przypadku podjęcia decyzji o zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających 
azbest winien zgłosić prace do właściwego organu administracji architektoniczno – 
budowlanej 

• stwierdzić czy w obiekcie nie występują ptaki (m.in. jaskółki, jerzyki, rudziki, szpaki) 
lub nietoperze. 

 
 
Wykonawca prac polegających na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających 
azbest zobowiązany jest do:  

• posiadania odpowiednich zezwoleń/pozwoleń/decyzji w zakresie gospodarowania 
odpadami niebezpiecznymi (zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach)  

• przeszkolenia wszystkich pracowników zatrudnionych przy pracach związanych 
z zabezpieczaniem lub usuwaniem wyrobów zawierających azbest w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegania procedur dotyczących 
bezpiecznego postępowania  

• opracowania szczegółowego planu prac usuwania wyrobów zawierających azbest  

• posiadania niezbędnego wyposaŜenia technicznego i socjalnego zapewniającego 
prowadzenie prac zgodnie z ustalonym planem oraz zabezpieczeń pracowników 
i środowiska przed naraŜeniem na działanie azbestu  

• zgłoszenia planowanych prac właściwemu organowi nadzoru budowlanego oraz 
właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy, przed przystąpieniem do prac.  

 
Ponadto przed rozpoczęciem prac naleŜy przeprowadzić rozpoznanie, w celu uzyskania 
informacji o ewentualnym występowaniu gatunków chronionych ptaków lub nietoperzy. 
W przypadku usuwania wyrobów zawierających azbest z budynków, na których 
stwierdzono gniazda ptaków chronionych lub schronienia nietoperzy prace remontowe 
naleŜy prowadzić poza ich okresem rozrodu trwającym od 1 marca do końca sierpnia. 
W przypadku stwierdzenia występowania ptaków lub nietoperzy ekspert powinien 
wskazać dokładne miejsca ich przebywania tak, aby przed okresem lęgowym tych 
gatunków moŜna było zamknąć nisze, szczeliny i dostępy do stropodachu 
wykorzystywane przez te zwierzęta.  
W przypadku konieczności wykonania czynności zakazanych w stosunku do chronionych 
gatunków zwierząt, o których mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. nr 237, poz. 
1419), konieczne jest uzyskanie zezwolenia na odstępstwa od ww. zakazów wydanego 
przez właściwy organ ochrony środowiska. W zaleŜności od statusu ochrony (ścisła lub 
częściowa) oraz od czynności zabronionych w stosunku do danego gatunku, będzie nim 



Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu lub Generalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska.   
Uzyskanie zezwolenia nie jest wymagane jedynie w przypadku usuwania w okresie od 
dnia 16 października do końca lutego, gniazd ptasich z obiektów budowlanych i terenów 
zieleni, jeŜeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub sanitarne.  
W przypadkach, gdy obiekt budowlany wykorzystywany był przez chronione gatunki 
zwierząt po przeprowadzeniu prac remontowych naleŜy, w miarę moŜliwości, umoŜliwi ć 
nietoperzom dalsze schronienie w czasie dnia, a ptakom dalsze gniazdowanie w jego 
obrębie. JeŜeli nie będzie to moŜliwe poprzez wykorzystanie naturalnych szpar i szczelin, 
naleŜy dąŜyć do zapewnienia na remontowanym budynku lub w jego rejonie 
odpowiednich siedlisk zastępczych (np. budek lęgowych), aby zrekompensować utracone 
miejsca bytowania i rozrodu danych gatunków. Charakter zastosowanych siedlisk 
zastępczych, ich lokalizacja, parametry techniczne i zagęszczenie powinny być dobrane 
odpowiednio do preferencji gatunków, które występowały tam wcześniej i skonsultowane 
z ornitologiem i chiropterologiem.   
W przypadkach, gdy obiekt budowlany wykorzystywany był przez jerzyki Apus apus, a  
w ramach remontu stropodach budynku ocieplono materiałami sypkimi (np. przy uŜyciu 
granulatu wełny mineralnej, granulatu styropianu fibry celulozowej), naleŜy całkowicie 
zrezygnować z pozostawienia otwartych otworów do stropodachów, gdyŜ materiały uŜyte 
do izolacji są niebezpieczne dla ww. gatunku. W takim przypadku naleŜy takŜe zapewnić 
odpowiednie siedliska zastępcze w postaci skrzynek lęgowych lub konstrukcji 
trocinobetonowych typu Swift Box oraz Brick Box (przeznaczone dla wróbli, ale mogą w 
nich gniazdować równieŜ jerzyki). 

 
Ponadto wykonawca prac winien:  

• izolować od otoczenia obszar prac, przez zastosowanie osłon zabezpieczających 
przenikanie azbestu do środowiska  

• ogrodzić teren prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów 
komunikacyjnych dla osób pieszych  

• umieścić w strefie prac tablice informacyjne (informujące o azbeście)  

• zastosować środki techniczne ograniczające do minimum emisje azbestu do 
środowiska  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14.10.2005 roku w sprawie zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów 
zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uŜytkowania 
takich wyrobów (Dz.U. z 2005 roku Nr 216 poz. 1824). Rozporządzenie to 
szczegółowo określa sposób postępowania przed przystąpieniem do prac oraz 
w trakcie ich prowadzenia, w tym przede wszystkim obowiązki wykonawcy prac 
związanych z zabezpieczeniem bądź usunięciem wyrobów zawierających azbest 
w zakresie organizacji terenu prac, bezpieczeństwa pracowników i środowiska.  



5.3 Ogólne zasady postępowania przy pracach naprawczych oraz demontaŜu wyrobów 
zawierających azbest. 
Dotychczasowe doświadczenia wskazują, Ŝe pewna część prac polegających na usuwaniu 
z budynków mieszkalnych elewacyjnych płyt azbestowo - cementowych, wykonywana jest na 
Ŝyczenie mieszkańców, bez wcześniejszego rozpoznania zagroŜeń i rzeczywistej potrzeby 
takich prac. Co gorsza, szczupłe środki finansowe, przeznaczane na wykonanie takich robót, 
nie umoŜliwiają zatrudnienia firm prawidłowo i rzetelnie wykonujących wymagane 
czynności. Tak, więc dochodzi do sytuacji, w której wyroby z azbestocementu, dające 
obecnie tak znikomy poziom zanieczyszczenia powietrza wewnętrznego w budynku, Ŝe nie 
odróŜnia się go na podstawie wielogodzinnych pomiarów od poziomu tła (stanu powietrza 
zewnętrznego) - są usuwane i to w niewłaściwy sposób. Usuwanie to powoduje 
zanieczyszczenie w powietrzu zewnętrznym (pomiary wykonywane na stanowiskach pracy) 
wynoszące kilkanaście lub kilkadziesiąt tyś wł/m³. JuŜ sama destrukcja powierzchni płyt 
azbestowo - cementowych przy uŜyciu szczotki drucianej, stosowanej dla oczyszczenia 
powierzchni płyt, w zaleŜności od siły docisku i spoistości ścieranej płyty powodować moŜe 
zanieczyszczenie od 1 000 do powyŜej 50 000 wł/m³.  
Brak uszczelnienia otworów okiennych i inne błędy w organizacji pracy gwarantują 
przedostawanie się wytworzonych podczas demontaŜu pyłów azbestu do wnętrza budynku.  
MoŜna, więc wyrazić opinię, Ŝe większe zagroŜenie pyłami azbestu powoduje nieumiejętny 
demontaŜ wyrobów z azbestem niŜ właściwa eksploatacja tych wyrobów. Powstaje, zatem 
pytanie:  

• kiedy moŜna eksploatować obiekt z wbudowanymi wyrobami zawierającymi azbest 
bez działań „naprawczych"?  

• kiedy naleŜy podjąć działania „naprawcze " i jakie są to działania?  
 
Przyjmuje się, Ŝe wyroby zawierające azbest w budynku nie są automatycznie zagroŜeniem 
dla jego mieszkańców, więc nie powinny być bezwzględnie usuwane z obiektu. Usuwanie 
tych wyrobów nieodłącznie związane jest z pewnym ich uszkadzaniem w trakcie demontaŜu, 
a więc ryzykiem przejściowego wzrostu zanieczyszczenia powietrza pyłami azbestu 
w strefach pracy (pośrednio wokół budynku lub w jego wnętrzu). Ryzyko to powinno być 
minimalizowane przez „wyspecjalizowanych wykonawców" i specjalistyczne - a więc 
kosztowne techniki pracy. Jednak „oszczędna" i jednocześnie „bezpieczna" forma realizacji 
prac nie jest moŜliwa. Z tego względu decydujące znaczenie ma odpowiednia kwalifikacja 
wyrobów pod względem bezpieczeństwa i prawidłowa ocena kiedy naleŜy je usunąć.  
W celu kwalifikacji wyrobów zawierających azbest do dalszego uŜytkowania lub usunięcia 
oraz określenia „stopnia pilności działań naprawczych", właściciele obiektów posiadających 
obiekty z wyrobami zawierającymi azbest powinni wykonać „ocenę stanu i moŜliwości 
bezpiecznego uŜytkowania wyrobów zawierających azbest" według załącznika nr 1 do 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego uŜytkowania i usuwania wyrobów 
zawierających azbest (Dz. U. nr 162 poz. 1089).  
Podczas sporządzania wspomnianej tu „oceny " lub wobec planowanych remontów 
w budynku, w którym znajdują się wbudowane wyroby zawierające azbest, naleŜy mieć 
świadomość, jakie czynności, albo wyroby i ich szczególna konfiguracja w obiekcie, 
stwarzają ryzyko uwolnienia do powietrza pyłów azbestu.  
Są to np.:  

• Nieumyślne, nieświadome uszkadzanie mechaniczne wspomnianych wyrobów 
podczas adaptacji, remontów i modernizacji (np. okablowanie, usuwanie ścianek 
działowych, usuwanie pokryć dachowych itp),  



• Usuwanie lub próby zabezpieczenia, tych wyrobów zwłaszcza w sposób niewłaściwy,  

• Niewłaściwa eksploatacja wyrobów, lub zmiana sposobu eksploatacji wyrobów, 
powodująca ich drgania, tarcie, (szczególnie zagroŜone destrukcją są wyroby 
w obiektach o konstrukcji niesztywnej), wibracje przenoszone na wyroby z azbestem, 
pochodzące od: pracy maszyn, wind, takŜe niekorzystne dla budynku sąsiedztwo dróg 
obciąŜonych cięŜkim transportem, transport szynowy, metro itp.  

• Poddanie wyrobów z azbestem silnym ruchom powietrza, wywołanym pracą maszyn 
(np. wentylatory, odkurzacze),  

• Uszkodzenia eksploatacyjne wyrobów zawierających azbest oraz starzenie się ich oraz 
zły stan techniczny, w tym uszkodzenia mechaniczne, spękania powierzchni, 
wyszczerbienie krawędzi, korozja chemiczna, biologiczna, termiczna, wilgotnościowa 
powodują zmiany (osłabienie) spoiwa wyrobów, co objawia się np. obecnością 
wykwitów, złuszczeń wyrobów, śladami drobnego pyłu na podłodze w miejscu 
zastosowania wyrobów (z widocznymi fragmentami uszkodzonych wyrobów a nawet 
masywnych wiązek włókien azbestu).  

 
Ogólnie przyjmuje się, Ŝe wyroby będące w dobrym stanie „technicznym” niewykazujące 
objawów zuŜycia, uszkodzenia, starzenia się, moŜna eksploatować „bezpiecznie”, jeśli: - 
kompetentnie i rzetelnie wykonana „ocena wyrobów”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego uŜytkowania i usuwania wyrobów 
zawierających azbest (Dz. U. nr 162 poz. 1089) nie przekroczyła 90 punktów; wyroby są 
prawidłowo eksploatowane (zgodnie ze swoim przeznaczeniem i zgodnie z zaleceniami 
dotyczącymi uŜytkowania wyrobów azbestowych), a ponadto są one pokryte powłoką 
zabezpieczającą. W przeciwnych okolicznościach polecane jest: podjęcie „prac 
naprawczych” - rozumianych, jako: zabezpieczenie wyrobów odpowiednimi preparatami 
(wgłębnie penetrującymi), hermetyczna zabudowa wyrobów lub ich całkowite usunięcie.  
Wśród sposobów eliminacji zagroŜeń, które przewiduje się dla budynków z wyrobami 
azbestowymi, wyróŜnia się, więc następujące główne kierunki działań:  
 

• Całkowite usunięcie wyrobów.    
Jest to kosztowne, ale radykalnie rozwiązanie problemu, wymaga specjalistycznych 
narzędzi, stwarza nowe problemy - wytworzenie „niebezpiecznych odpadów" oraz 
powoduje okresowo wzrost pyłów azbestu w otoczeniu, których minimalizacja 
wymaga zaangaŜowania kosztownej techniki. „Usuwanie wyrobów zawierających 
azbest" nie moŜe być „zasadą", wyborem stosowanym jako rozwiązanie „ogólne" dla 
wszystkich sytuacji (ze względów ekonomicznych a takŜe ograniczonych moŜliwości 
gospodarowania i składowania odpadów). Polecane byłoby zatem „rozłoŜenie " tego 
sposobu postępowania w czasie.  

• Impregnowanie wyrobów z azbestem  
Pomalowanie wyrobów odnosić się moŜe wyłącznie do wyrobów we względnie dobrej 
kondycji technicznej. Polecane moŜe być np. dla tych wyrobów, które mogą przenieść 
dodatkowe zwiększenie cięŜaru, których powierzchnia jest czysta lub moŜe być 
odczyszczona i moŜe przyjąć powłokę ochronną. Metodą tą, powinny być objęte 
wyroby azbestowo - cementowe, będące w dobrym stanie „technicznym" w obiektach, 
które nie wymagają termo - modernizacji. Opisywane postępowanie jest rozwiązaniem 
tymczasowym, które jednocześnie „przesuwa" problem „azbestu" w czasie a nie 
rozwiązuje go całkowicie, gdyŜ wyrób azbestowy pozostaje w budynku, zobowiązując 



właściciela do okresowych przeglądów („ocen") tego wyrobu. Na Zachodzie 
powszechnie stosuje się to rozwiązanie dla przedłuŜenia Ŝywotności zarówno 
wyrobów azbestowo-cementowych będących w dobrej kondycji technicznej, czekając 
na zuŜycie wyrobów, planowany, większy remont jak teŜ w obiektach przemysłowych 
azbestowych dla konserwacji izolacji, wyrobów azbestowych „miękkich". Co do 
pokryć dachowych z „eternitu”, najmłodsze wyroby montowano zgodnie z prawem 
jeszcze na przełomie 1998/9 roku - jest więc nieco inaczej niŜ na Zachodzie (nie 
akcentując nadmiernie róŜnicy wyposaŜenia wykonawców robót i przeznaczanych na 
ten cel środków). Formalnie, impregnację wyrobów „miękkich” naleŜy stosować jako 
rozwiązanie doraźne, uŜywając preparatów „wgłębnie penetrujących", a posiadających 
aprobatę techniczną ITB. ZałoŜyć jednocześnie trzeba, Ŝe wyroby te, mimo 
impregnacji, w określonej perspektywie czasowej zostaną usunięte.  

• Stosowanie barier pyłowych.    
Stosowanie barier pyłowych ze ścianek działowych, szczelnych sufitów 
podwieszanych, oddzielających hermetycznie wyroby z azbestem od otoczenia. 
Rozwiązanie to, podobnie jak rozwiązanie z punktu 2 jest doraźnym zmniejszeniem 
zagroŜeń, przesuwa ono problem w czasie, umoŜliwiając eksploatację obiektu bez 
kosztownych prac specjalistycznych polegających na usuwaniu wyrobu. Ma ono 
większe zastosowanie w obiektach przemysłowych. W Polsce na ogół nie jest ono 
popularne.  

 
W odniesieniu do wyboru tych metod, w szczególności zaś sposobów zabezpieczania 
wyrobów zawierających azbest, uznać naleŜy, Ŝe Ŝaden przepis prawny nie został tu przyjęty 
a ogólną przesłanką kwalifikowania wyrobów do „niezwłocznego usunięcia lub dalszej ich 
eksploatacji jest wynik „oceny” wyrobu. Przygotowana „ocena” nie orzeka o wyborze prac 
naprawczych.  
Decyzję, co do szczegółowych metod wyboru postępowania naleŜałoby podjąć po 
uwzględnieniu bardzo wielu czynników skłaniających się na: stan wyrobów, warunków jego 
eksploatacji, kalkulację kosztów prawidłowo wykonanych prac „naprawczych” lub ich 
demontaŜu. Z duŜym przybliŜeniem, które ma wyjaśnić podejście do problemu a nie stanowi 
zarazem uniwersalnego rozwiązania, moŜna przyjąć, Ŝe: wyroby „twarde” (azbestowo -
cementowe) zastosowane na zewnątrz budynków, o ile spełniają swoją funkcję (np. pokrycie 
dachowe jest szczelne, elewacja nie jest spękana) mogą być pozostawione w obiekcie bez 
usuwania, ale powinny być pokryte odpowiednimi powłokami ochronnymi (o ile wcześniej 
tego nie uczyniono). Dotyczy to sytuacji, gdy budynek posiada wystarczającą warstwę 
izolacji cieplnej, spełniając aktualne wymagania normowe. Jeśli wymagań izolacji cieplnej 
obiekt nie spełnia, a elewacja jest w dobrym stanie technicznym, właściciel sam powinien 
zdecydować, czy w ramach czekającej go termo - modernizacji, moŜe ponieść dodatkowe 
koszty związane z usunięciem i unieszkodliwieniem posiadanych wyrobów azbestowych. 
Sytuacja wydaje się oczywista, gdy opisywana elewacja jest technicznie zuŜyta a termiczna 
izolacyjność ścian niewystarczająca - po usunięciu elewacji wykonać naleŜy termo - 
modernizację. Wyroby tzw. „miękkie" np. izolacje azbestowe, tektury, sznury itp. oraz 
wyroby znajdujące się wewnątrz obiektów (kontaktujące się z powietrzem wewnętrznym), 
zwłaszcza wyroby w obiektach przeznaczonych na pobyt stały - zazwyczaj uzyskują tak duŜą 
liczbę punktów we wspomnianych „ocenach", Ŝe naleŜy je z obiektów usunąć.  
Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami do zabezpieczeń wyrobów budowlanych 
zawierających azbest powinny być stosowane środki impregnujące, które uzyskały aprobatę 
techniczną ITB:  

• ZUAT-15A/1.12/2002 „Wyroby do zabezpieczania elewacyjnych i dachowych płyt 
azbestowo-cementowych w istniejących obiektach budowlanych”  



• ZUAT-15A/1.13 „Wyroby do zabezpieczania zawierających azbest elementów 
istniejących obiektów budowlanych (z wyjątkiem elewacyjnych i dachowych płyt 
azbestowo-cementowych)”.  

 
5.4. Zasady postępowania z wyrobami zawierającymi azbest w aspekcie obowiązującego 
prawa - zakładane procedury  
Przepisy określające zasady bezpiecznego postępowania z wyrobami i odpadami 
zawierającymi azbest narzuciły szereg obowiązków, zarówno na właścicieli obiektów 
i urządzeń, gdzie został uŜyty azbest jak i na prowadzących wszelkiego rodzaju prace 
związane z usuwaniem bądź transportem czy umieszczeniem na składowisku wyrobów 
i odpadów zawierających azbest – szczegółowe procedury postępowania przedstawiono 
w załączniku do niniejszego dokumentu.  
W Polsce problematyka bezpiecznego postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi 
azbest została uszeregowana w bloku tematycznym obejmującym łącznie 6 procedur zgodnie 
z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej: Dz. U. Nr 71/2004, poz. 649. Są to:  

• Grupa I. Procedury obowiązujące właścicieli i zarządzających obiektami, 
instalacjami lub urządzeniami zawierającymi azbest lub wyroby zawierające azbest.  

o Procedura 1. Obowiązki i postępowanie właścicieli oraz zarządców, przy 
uŜytkowaniu obiektów i terenów z wyrobami zawierającymi azbest.  

o Procedura 2. Obowiązki i postępowanie właścicieli i zarządców, przy 
usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów lub terenów.  

• Grupa II. Procedury obowiązujące wykonawców prac polegających na usuwaniu 
wyrobów zawierających azbest - wytwórców odpadów niebezpiecznych.  

o Procedura 1. Postępowanie przy pracach przygotowawczych do usuwania 
wyrobów zawierających azbest.  

o Procedura 2. Prace polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, 
wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych, wraz oczyszczeniem obiektu (terenu) 
instalacji.  

• Grupa III. Procedura obowiązująca prowadzących działalność w zakresie transportu 
odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.  

o Procedura 5. Przygotowanie i transport odpadów niebezpiecznych 
zawierających azbest.  

• Grupa IV. Procedura obowiązująca zarządzających składowiskami odpadów 
niebezpiecznych zawierających azbest.  

• Procedura 6. Składowanie odpadów na składowiskach lub wydzielonych kwaterach 
przeznaczonych do wyłącznego składowania odpadów zawierających azbest.  

 
Szczegółowy opis poszczególnych procedur przedstawiono w załączniku do niniejszego 
dokumentu.  
5.5. Metody unieszkodliwianie odpadów azbestowych  
Ustawa o odpadach jasno stanowi, Ŝe wszędzie tam, gdzie odpady mogą być wtórnie 
wykorzystane, naleŜy tak postępować. Stwarza to moŜliwość ograniczania strumienia 
wytwarzanych odpadów kierowanych do ostatecznego unieszkodliwienia oraz wpływa na 
obniŜenie kosztów utylizacji.  



W odniesieniu do odpadów azbestowych, jak dotąd zasada ta nie znajduje zastosowania. 
Powodem jest wspominana odporność azbestu na działanie większości czynników 
destrukcyjnych takich jak temperatura lub czynniki chemiczne. To jest główny powód, który 
stanowi o ograniczonej ilości metod utylizacji odpadów azbestowych, sprowadzając je do 
utylizacji termicznej, chemicznej i składowania.  
 
5.5.1. Termiczne unieszkodliwiania odpadów azbestowych  
Z dostępnych kart charakterystyk azbestu w wynika, Ŝe odmiana chryzotylowa topi się w 
temperaturze ponad 1500°C, odmiana amfibolowa w temperaturze około 1200°C. Te dane 
wskazują, Ŝe termiczny kierunek unieszkodliwienia odpadów azbestowych, na skalę 
proporcjonalną do znacznych ilości odpadów jest, jak dotąd nierealny, przy wykorzystaniu 
dostępnych instalacji do spalania odpadów niebezpiecznych.  
 
5.5.2. Chemiczne unieszkodliwienie wyrobów azbestowych  
Ten sposób unieszkodliwiania wyrobów azbestowych polega na rozpuszczaniu odpowiednio 
rozdrobnionych odpadów w 40% roztworze kwasu fluorowodorowego. Produktem reakcji są 
fluorki wapnia oraz krzemionka. Reakcja prowadzona w reaktorach w temperaturze 60-65°C. 
Ograniczeniem rozpowszechnienia tej metody utylizacji są koszty, które w przeliczeniu na 
tonę wynoszą ponad 750 USD w instalacjach przemysłowych. Technologia opracowana przez 
Solway Umweltchemie w Hanowerze.  
 
5.5.3. Składowanie odpadów azbestowych  
Jest to niewątpliwie najbardziej rozpowszechniony sposób unieszkodliwiania odpadów. 
Z racji omawianych wcześniej właściwości fizykochemicznych azbestu, z których odporność 
na działanie czynników atmosferycznych, kruchość i łamliwość stanowią, iŜ wszelkie prace 
na składowiskach przyjmujących odpady azbestowe, winny być prowadzone z zachowaniem 
szczególnych zasad bhp. Zagadnienia te drobiazgowo regulują stosowne akty prawne 
w postaci rozporządzenia ministra środowiska w sprawie stwierdzenia kwalifikacji w zakresie 
gospodarowania odpadami (Dz.U. Nr 140 z 2001 r. oraz w sprawie szczegółowych wymagań 
dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać 
poszczególne typy składowisk Dz.U. Nr 61 z 2003). Ponadto Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów 
i warunków bezpiecznego uŜytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. nr 
162 poz. 1089) dopuszcza moŜliwość unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest 
poprzez ich składowanie w podziemnych składowiskach odpadów niebezpiecznych.  
 
5.5.4. Inne metody unieszkodliwiania odpadów azbestowych  
Nowelizacja Ustawy o odpadach dopuściła moŜliwość przetwarzania odpadów zawierających 
azbest w urządzeniach przenośnych, jednak ze względu na brak rozporządzeń 
wykonawczych, brak jest do tej pory moŜliwości przetwarzania ich za pomocą urządzeń 
wykorzystujących mikrofale lub plazmę. 



6 INFORMACJA O ILO ŚCI I ROZMIESZCZENIU WYROBÓW ZAWIERAJ ĄCYCH 
AZBEST NA TERENIE GMINY MURÓW  
  
Inwentaryzacja na terenie Gminy Murów prowadzona była w latach 2005-2006 roku a 
następnie dane te zostały zaktualizowane w 2011 roku. Aktualizacja została wykonana w 
terenie i objęła posesje będące własnością osób fizycznych.  
 
6.1. Wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji  
Jednym z podstawowych zadań w ramach opracowania Programu było zinwentaryzowanie 
wszystkich posesji i obiektów gospodarczych prywatnych właścicieli w aspekcie 
występowania wyrobów zawierających azbest. Przeprowadzona inwentaryzacja pozwala 
mimo obiektywnych trudności (brak dokumentacji technicznych obiektów, nieobecność 
właścicieli niektórych obiektów) na w miarę rzetelną ocenę ilości wyrobów azbestowych 
(w m2) – z dokładnością do ok. 10% i oceny ich stanu technicznego.  
W ramach przeprowadzonej aktualizacji inwentaryzacyjnej zidentyfikowano 139 posesji 
będących własnością osób fizycznych, z zabudowanymi wyrobami zawierającymi azbest 
o łącznej powierzchni 13.138 m2 (tj. 144,5 Mg).  
W poszczególnych miejscowościach gminy zinwentaryzowano następujące ilości wyrobów 
zawierających azbest, w obiektach będących własnością osób fizycznych.  
 
 
Tabela 2 Ilość zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest w obiektach na terenie 
Gminy Murów 
 Liczba 

zinwentaryzowanych 
posesji [szt.]  

Liczba 
zinwentaryzowanych 
wyrobów 
zawierających azbest 
[m2]  

Liczba 
zinwentaryzowanych 
wyrobów 
zawierających azbest 
[Mg]  

Bukowo 5 187 2,06 
Dębiniec 9 821 9,03 
Grabczok 6 928 10,21 
Grabice 5 1467 16,14 
Kały 9 541 5,95 
Młodnik 3 270 2,97 
Murów 25 1514 16,65 
Nowe Budkowice 15 854 9,39 
Okoły 3 510 5,61 
Radomierowice 9 835 9,19 
Stare Budkowice 39 3425 37,68 
Zagwiździe 13 2362 25,98 
RAZEM  141 13186 145,05 
 



Wykres 1. Ilość azbestu [Mg] w poszczególnych miejscowościach gminy Murów. 
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Dla oceny „zagęszczenia” wyrobów zawierających azbest w skali Gminy Murów obliczono 
tzw. wskaźnik azbestowy. Przy załoŜeniu, iŜ na terenie Gminy Murów jest 1523 wszystkich 
posesji, a podczas inwentaryzacji zewidencjonowano 141 posesje z wyrobami azbestowymi, 
i na jednej posesji był w większości jeden budynek z pokryciem azbestowym. Średnio w całej 
Gminie wynosi 10,80. Oznacza to, iŜ na terenie Gminy Murów, na co jedenastej posesji jest 
budynek pokryty wyrobami zawierającymi azbest. 
Z przeprowadzonej inwentaryzacji wynika, Ŝe budynki pokryte wyrobami zawierającymi 
płyty faliste stanowią 96%. Pozostałe pokrycia to płyty azbestowe płaskie w ilości 4%. 
 
Rysunek 3. Udział poszczególnych wyrobów zawierających azbest w sumarycznej ich ilości. 
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6.1. Ocena stanu technicznego i moŜliwości bezpiecznego uŜytkowania wyrobów 
zawierających azbest. 
Stan techniczny wyrobów zawierających azbest zabudowanych na posesjach i obiektach 
gospodarczych oszacowano na podstawie wizji lokalnej i oględzin obiektów. Z oceny tej 
wynika, Ŝe są to w większości wyroby starsze niŜ 20 lat. 
 
 
 



Tabel 3 Ilość azbestu na terenie Gminy Murów z podziałem w zaleŜności od jego stanu technicznego. 
Stopień pilności  Ilość obiektów [szt.]  Powierzchnia 

materiałów [m2]  
Ilość materiałów 
[Mg]  

I stopień pilności  0 0 0 
II stopień pilności  11 1487 16,36 
III stopień pilności  130 11699 128,69 
SUMA  141 13186 145,05 
 
Rysunek 4 Ewidencja ilościowa stanu technicznego wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Murów 
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Z przeprowadzonej oceny stanu technicznego wszystkich wyrobów zawierających azbest 
zlokalizowanych na terenie Gminy Murów wynika, Ŝe: 

• brak jest obiektów wymagających pilnego usunięcia przedmiotowych wyrobów, 
• 8% obiektów pokrytych jest powłokami azbestowymi w II stopniu pilności co oznacza 

iŜ wymagają ponownej oceny stanu po roku. Powłoki w niezadawaljącym stopniu 
zewidencjonowano na 11 posesjach o powierzchni 1487m2 (tj. 16,36Mg) 

• 92% pokryć azbestowych wymaga ponownej oceny po 5 latach i ich stan oceniony 
został jako dobry. Jest to 130 posesji z pokryciami o powierzchni 11 699m2 
(tj. 128,69Mg) 



7 OKREŚLENIE KOSZTÓW REALIZACJI ZADA Ń INWESTYCYJNYCH 
ZWI ĄZANYCH Z WDRO śENIEM PROGRAMU; WSKAZANIE MO śLIWO ŚCI I 
ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA  
 
Na ogólne koszty likwidacji azbestu składają się róŜne elementy, wynikające 
z poszczególnych etapów działań, jakie naleŜy wykonać dla bezpiecznego i zgodnego 
z przepisami prawnymi rozwiązania problemu. Do takich etapów naleŜą:  

• Fizyczny demontaŜ rozbiórka obiektów (lub ich części), w których występują 
materiały zawierające azbest.  

• Magazynowanie powstałych odpadów w miejscu demontaŜu lub w punkcie zbiorczym 
ustalonym na czas prac w rejonie ich prowadzenia  

• Transport stosownie zabezpieczonych odpadów przez odpowiednio przystosowane 
pojazdy posiadające atest ADR. Transport odbywa się na trasie miejsca wytworzenia – 
miejsca magazynowania – miejsca ostatecznej utylizacji (składowania)  

• Składowanie odpadów niebezpiecznych – utylizacja  
 
Koszty usunięcia wyrobów azbestowych oszacowano na podstawie informacji uzyskanych od 
specjalistycznych firm zajmujących się kompleksowo demontaŜem wyrobów zawierających 
azbest i usunięciem odpadów azbestowych (transport do miejsca unieszkodliwiania). 
Z uzyskanych informacji wynika, Ŝe całkowity koszt usunięcia wyrobów azbestowych – 
demontaŜ, transport, składowanie waha się w granicach 25-60zł za m2 wyrobów 
azbestowych. Skala kosztów wynika z wielu czynników, między innymi od miejsca 
zabudowania wyrobów azbestowych, wysokości obiektu, rodzaju i ilości demontowanych 
elementów. Np. demontaŜ, pakowanie, transport i unieszkodliwianie pokryć dachowych z płyt 
azbestowo-cementowch (eternitu) oraz płyt osłonowych wynosi średnio około 40 zł za 1 m2. 
PowyŜsza cena obejmuje wszystkie czynności związane z usuwaniem azbestu i z reguły moŜe 
być negocjowana. W sprzyjających warunkach, w zaleŜności od warunków lokalnych, 
moŜliwe są upusty w wysokości nawet 20-25%. Te, stosunkowo wysokie ceny wynikają 
z warunków, jakie musi spełniać przedsiębiorca usuwający azbest oraz nakładów z tym 
związanych. Składają się na nie koszty związane m.in. z uzyskaniem odpowiednich decyzji, 
specjalistycznym szkoleniem pracowników, przygotowaniem i zabezpieczeniem miejsca 
pracy, środkami ochrony osobistej dla pracowników oraz specjalistycznych narzędzi 
i materiałów stosowanych w pracach remontowych. Ponadto nadzór nad pracami musi być 
prowadzony przez specjalistów, a ewentualne badania potwierdzające prawidłowość 
wykonania prac wykonane przez laboratoria akredytowane. TakŜe odpady do transportu 
muszą być bardzo dobrze zabezpieczone i oznakowane w specjalny sposób, a sam transport 
moŜe być dokonany wyłącznie przez firmę posiadającą odpowiednie zezwolenie. Wszystko to 
generuje znacznie wyŜsze koszty niŜ w przypadku typowych prac budowlanych. Istotnym 
składnikiem ceny są koszty składowania. Jedyną dopuszczalną formą ostatecznego 
unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest jest składowanie na składowiskach 
odpadów niebezpiecznych lub na wydzielonych częściach składowisk odpadów innych niŜ 
niebezpieczne i obojętne. Ze względu na określone przepisami warunki składowania koszty są 
stosunkowo wysokie i w zaleŜności od ilości składowanych odpadów wynoszą najczęściej od 
200 do 400 zł za tonę.  



Cena ta musi uwzględniać relatywnie wysokie opłaty za umieszczenie odpadów na 
składowisku, wnoszone na konto urzędów marszałkowskich, jako opłaty za korzystanie ze 
środowiska. NaleŜy wyraźnie stwierdzić, Ŝe prawidłowe spełnienie warunków określonych 
przepisami jest kosztowne. W tej sytuacji, podejmując decyzję o usunięciu wyrobów 
zawierających azbest naleŜy znaleźć odpowiednią firmę oraz źródła finansowania inwestycji.  
 
Szacunkowe koszty usunięcia płyt azbestowo-cementowych z obiektów będących własnością 
osób fizycznych (z wyłączeniem obiektów naleŜących do osób prawnych) według stopnia 
pilności:  

• I stopień – wymagane bezzwłoczne usunięcie: brak 

• II stopień – ponowna ocena po roku: 1 487 m2 x 40 zł/m2 = 59 480,00 zł (cena z 
VAT)   

• III stopień – ponowna ocena w terminie do 5 lat: 11 699 m2 x 40 zł/m2 = 467 960zł 
(cena z VAT) 

 
Termin ponownej oceny wyrobów zawierających azbest jest zgodny z załącznikiem nr 1 do 
rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 sierpnia 2010 r. 
(Dz.U. 2010 nr 162 poz. 1089) w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego uŜytkowania i 
usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z dnia 21 kwietnia 2004 r.).  
Całkowity koszt usunięcia wszystkich wyrobów azbestowych zlokalizowanych na terenie 
Gminy Murów – 13 186 m2 moŜna oszacować na 527 440 zł brutto.  

PowyŜsza kwota jest jedynie wstępnym szacunkiem. Nie uwzględnia dodatkowych kosztów, 
jakie musi ponieść właściciel posesji w związku z usuwaniem azbestu (nowe pokrycie 
dachowe, nowa elewacja – zakup materiałów, robocizna). 
Zaleca się, aby usuwanie wyrobów azbestowych (dachy, ściany budynków) było połączone z 
termomodernizacją obiektów – jeŜeli są to budynki mieszkalne.  



8. ŹRÓDŁA POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA USUWANIE 
AZBESTU  
Zgodnie z załoŜeniami „Programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009 – 2032” koszty 
związane z usunięciem wyrobów zawierających azbest mają być finansowane przez 
właścicieli – zarządców obiektów, w tym prywatnych właścicieli obiektów z wyrobami 
zawierającymi azbest.  
Inicjatywy samorządu terytorialnego, zmierzające do sukcesywnego usuwania wyrobów 
azbestowych i likwidacji skutków ich szkodliwości dla mieszkańców i środowiska dają 
moŜliwości dofinansowania powyŜszych działań z funduszy jednostek samorządowych, 
środków celowych funduszy ekologicznych a takŜe ze środków funduszy Unii Europejskiej.  
Stąd teŜ rola samorządu w pozyskiwaniu funduszy na wsparcie realizacji programu usuwania 
wyrobów azbestowych z terenu gminy ma istotne znaczenie, w szczególności dla prywatnych 
właścicieli obiektów, dla których usunięcie wyrobów zawierających azbest i w następstwie 
odnowy pokryć dachowych/elewacyjnych obiektów w większości przekracza ich moŜliwości 
finansowe.  
„Program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009 – 2032” przewiduje następujące 
podstawowe instrumenty dofinansowania demontaŜu, transportu i unieszkodliwiania 
usuniętych wyrobów zawierających azbest:  

• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

• Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013  

• Fundusze Unii Europejskiej  

• Bank Ochrony Środowiska S.A.  

o Linia KfW5 

o Kredyt na zakup i montaŜ urządzeń i wyrobów słuŜących ochronie środowiska  
 
W poszczególnych województwach instrumenty finansowe wspierające bezpieczne 
eliminowanie z uŜytkowania wyrobów azbestowych oferowane są przez następujące 
instytucje:  

• Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

• Regionalne Programy Operacyjne dla poszczególnych województw  

• Bank Ochrony Środowiska S.A. (BOS) we współpracy z WFOSiGW  

 
 
W poniŜszych rozdziałach podaje się informacje nt. instrumentów finansowania działań 
związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, dostępnych w województwie 
opolskim.  
 
8.1. Instrumenty oferowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Opolu  
 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 
ul. Krakowska 53, 45–018 Opole, 

tel. 77 45 37 611 
www.wfosigw.opole.pl 

 



Beneficjentami wsparcia w ramach dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest 
przez WFOŚiGW w Opolu mogą być:  

• osoby prawne  

• osoby fizyczne  

W ramach zadań związanych z usuwaniem azbestu dofinansowywane są koszty dotyczące 
demontaŜu, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów azbestowych.  
Na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest Wojewódzki Fundusz 
udziela preferencyjnie oprocentowanych poŜyczek, kredytów preferencyjnych oraz dotacji:  

• Realizacja zadań polegających na demontaŜu, transporcie i unieszkodliwianiu azbestu 
z budynków moŜe być dofinansowana w formie poŜyczki w wysokości do 100% 
kosztów kwalifikowanych, 

• Dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest w formie dotacji. Dotacja 
moŜe być udzielona na zadania związane z usuwaniem, transportem i składowaniem 
azbestu niezaleŜnie od charakteru i przeznaczenia obiektu, jak i bez względu na formę 
prawną wnioskodawcy. Dotacją mogą być objęte obiekty, dla których właściciel, 
zarządca lub uŜytkownik sporządził i złoŜył marszałkowi województwa lub 
odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta „Informacje o wyrobach 
zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania”. Dotacja ta moŜe wynosić do 60% 
kosztów kwalifikowanych netto, jednak nie więcej niŜ 1 000 zł/Mg usuniętych 
odpadów azbestowych. Wniosek o udzielenie dotacji naleŜy złoŜyć w siedzibie 
Funduszu nie później niŜ 4 miesiące od daty wystawienia faktury. 

 
8.2. Instrumenty oferowane przez Regionalny Program Operacyjny dla Województwa 
Opolskiego 
 

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Opolskiego w Opolu 

Ul. Ostrówek 5-7, 45-082 Opole 
Tel. 77 5416565 

www.rpo.opolskie.pl/rpo/ 
 
W RPO dla województwa opolskiego nie istnieje moŜliwość dofinansowania inwestycji 
związanych wyłącznie z bezpiecznym usuwanie azbestu. Usunięcie azbestu moŜe być jednym 
z elementów innych kompleksowych projektów. 
 
8.3. Bank Ochrony Środowiska S.A.  
 

Bank Ochrony Środowiska S.A.  
45-018 Opole 

ul. Krakowska 40 
tel. 77 402 56 80, 82 do 86 

www.bosbank.pl 
 

Kredyt ze środków WFOŚiGW moŜe być udzielony na zadania polegające na usuwaniu 
azbestu, pod warunkiem prowadzenia prac zgodnie z wymogami prawa tj. przez firmę 
posiadającą pozwolenie na wytwarzanie i gospodarowanie odpadami zawierającymi azbest. 
Zakres finansowanych robót: 



• demontaŜ wyrobów zawierających azbest, 
• transport odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia 

poprzez składowanie, 
• unieszkodliwienie poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku. 

 
Procedura 
o kredyt mogą ubiegać się: osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą, mikro- i małe przedsiębiorstwa, gospodarstwa rolne, spółdzielnie, wspólnoty 
mieszkaniowe; wnioski kredytowe składane są w Oddziale Banku. 
 
Warunki kredytowania  

• kwota kredytu: do 75% wartości zadania, jednak nie więcej niŜ 30.000 zł do wartości 
zadania moŜna doliczyć VAT, o ile stanowi on koszt kredytobiorcy. 

• okres realizacji zadania: do 1 roku od daty postawienia kredytu do dyspozycji 
Kredytobiorcy 

• okres kredytowania: do 5 lat 
• okres karencji: maksymalnie 6 miesięcy od daty zakończenia zadania 
• oprocentowanie: 0,5 s.r.w. lecz nie mniej niŜ 3,5% w stosunku rocznym 
• prowizja: 1,5% kwoty przyznanego kredytu, nie mniej niŜ 150 zł. 



9. OKREŚLENIE ZADA Ń DO REALIZACJI NA OKRES PROGRAMOWANIA. 
HARMONOGRAM WDRA śANIA SYSTEMU  
Prawidłowy przebieg usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Murów 
powinien opierać się na następujących elementach:  

• inwentaryzacji azbestu na terenie gminy (inwentaryzacja została przeprowadzona w 
ramach prac związanych z przygotowywaniem niniejszego dokumentu)  

• informacji do społeczeństwa oraz uzyskiwanie informacji na temat azbestu w 
Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Łowiectwa Komunalnej (np. komunikat 
na stronach internetowych urzędu i na tablicach ogłoszeń)  

• edukacji społeczeństwa (np. ulotki do mieszkańców)  

• stworzeniu bazy danych obejmującej: miejsca występowania azbestu wraz z podaniem 
ich charakterystyki i ilości, firmy uprawnione do usuwania azbestu (w ramach 
wytwarzania, zbierania, transportu, utylizacji),  

• określeniu warunków dofinansowania usuwania azbestu (Uchwała Rady Gminy),  

• kontroli przebiegu usuwania azbestu z terenu gminy.  
 
Tabela Harmonogram realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających z terenu Gminy Murów 
na lata 2011 – 2032” 

Zadanie Działanie Termin realizacji Koszty 

Przygotowanie i rozpowszechnienie materiałów edukacyjnych o przyjętym 
„Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy 

Murów” (m.in. na stronach internetowych Urzędu Gminy w lokalnych 
gazetach) 

Przygotowanie i rozpowszechnienie materiałów edukacyjnych na temat 
szkodliwości azbestu, bezpiecznego postępowania z wyrobami 

azbestowymi oraz sposobach ich usuwania i o obowiązkach właścicieli 
nieruchomości związanych z posiadaniem wyrobów zawierających azbest 
(m.in. na stronach internetowych Urzędu Gminy, w lokalnych gazetach, w 

postaci ulotek, plakatów, ogłoszeń, szkoleń edukacyjnych) 

Edukacja 
mieszkańcó

w 

Przekazanie właścicielom nieruchomości informacji o obowiązku 
przeprowadzenia kontroli stanu wyrobów zawierających azbest 

zlokalizowanych na terenie ich nieruchomości oraz sporządzenia „oceny 
stanu i moŜliwości bezpiecznego uŜytkowania tych wyrobów” (m.in. na 
stronach internetowych Urzędu Gminy, w lokalnych gazetach, w postaci 

ulotek, plakatów, ogłoszeń, szkoleń edukacyjnych) 

2012-2015 i w miarę 
potrzeby powtórnie w 

kolejnych latach 
realizacji „Programu” 

10 000 zł 

Inwentaryzacja azbestu i wyrobów z azbestu w obiektach będących 
własnością osób fizycznych i budynkach komunalnych 

Sierpień-wrzesień 2011 

Zadanie wykonane 
w ramach prac 

przygotowawczych do 
„Programu” 

Utworzenie 
bazy 

danych o 
lokalizacji 

istniejących 
wyrobów 

zawierający
ch azbest 

Sporządzenie i wprowadzenie do elektronicznej bazy danych informacji 
o lokalizacji wyrobów zawierających azbest. 

Kwiecień-październik 
2011 

Bez nakładów 

Przekazanie mieszkańcom gminy informacji o moŜliwości pozyskania 
środków na zadania z zakresu likwidacji pokryć azbestowych. 

2012-2014 Bez nakładów 
Oczyszczen
ie terenów 
gminnych 

oraz innych 
terenów 

publicznych 
z odpadów 
zawierający
ch azbest 

Zorganiozowanie akcji demontaŜu, oczyszczania nieruchomości, wywozu i 
skłądowania odpadów zawierających azbest z terenu gminy 

2012-2032 

W miarę potrzeb i 
dostępnych środków. 
szacowany całkowity 

koszt: 527 440zł 

Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów azbestowych Na bieŜąco Bez nakładów Monitoring 
realizacji 

„Programu” 
Aktualizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 

dla Gminy Murów 
2015 6 000 zł 

 



10. ODDZIAŁYWANIE PROPONOWANEGO SYSTEMU USUWANIA WY ROBÓW 
ZAWIERAJ ĄCYCH AZBEST NA ŚRODOWISKO  
 
Niewłaściwe uŜytkowanie, a takŜe usuwanie wyrobów zawierających azbest z uwagi na 
moŜliwości uwalniania włókien azbestu do otoczenia stanowi potencjalne zagroŜenia dla 
środowiska i zdrowia ludzi.  
Generalnie prace związane z usuwaniem azbestu lub wyrobów zawierających azbest w myśl 
obowiązujących przepisów prawnych muszą być prowadzone w sposób eliminujący 
uwalnianie azbestu do środowiska.  
Prace demontaŜowe wyrobów azbestowych z instalacji lub obiektów przemysłowych, a takŜe 
obiektów będących własnością (w zarządzie) spółdzielni, wspólnot bądź spółek 
mieszkaniowych podlegają odpowiednim procedurom formalnym, w tym kontrolnym. Stąd 
teŜ naleŜy sądzić, Ŝe wykonywanie tych prac jest zgodne z obowiązującymi procedurami a ich 
oddziaływanie na środowisko w trakcie usuwania, przygotowania do transportu i wywóz 
odpadów azbestowych ograniczone jest do wymaganego minimum.  
Problem nadal stanowi usuwanie wyrobów azbestowych. Z dotychczasowych doświadczeń 
wynika, Ŝe w przeszłości (a takŜe nadal) wiele prac związanych z usuwaniem 
(zabezpieczaniem) elementów zawierających azbest wykonywanych było systemem 
gospodarczym bez przestrzegania jakichkolwiek norm w tym zakresie, a usunięte wyroby 
azbestowe – odpady niebezpieczne deponowane były w miejscach niedozwolonych (np. w 
ogrodach przydomowych, lasach, na polach, itp.).  
Bezpieczne usuwanie wyrobów azbestowych ze wszystkich obiektów, stanowi jeden 
z podstawowych celów Programu. Zakłada się, Ŝe w trakcie realizacji Programu demontaŜ 
wyrobów azbestowych prowadzić będą jedynie firmy spełniające odpowiednie wymogi 
formalno-prawne, dysponujące wymaganym sprzętem i przeszkoloną załogą.  
Przewiduje się, Ŝe na poprawę obecnej sytuacji w zakresie usuwania wyrobów azbestowych 
przez indywidualnych właścicieli obiektów, w tym świadomości ekologicznej mieszkańców, 
wpływ mieć będą między innymi przewidywane w Programie działania edukacyjno-
informacyjne. Prowadzone są i będą działania kontrolne – oświadczenia wykonawcy prac 
demontaŜowych wyrobów zawierających azbest o poprawności wykonania usług z posesji, 
których właściciele zamierzają skorzystać z dofinansowania na unieszkodliwianie odpadów 
azbestowych ze środków WFOŚiGW.  
Zgodnie z dotychczasowymi doświadczeniami prawidłowo wykonywane prace z usuwaniem 
azbestu (nawilgacanie wyrobów, odpowiednie opakowanie, oczyszczenie terenu prac 
z resztek azbestu, itp.) nie wiąŜą się z nadmierną emisją włókien azbestu. NaleŜy, więc sądzić, 
Ŝe realizacja Programu, w tym właściwy sposób wykonywania prac nie wpłynie negatywnie 
na stan środowiska, ograniczając uwalnianie włókien azbestu do otoczenia z racji 
uŜytkowania wyrobów juŜ zdegradowanych, a takŜe w sposób istotny zapobieganie 
niewłaściwemu sposobowi pozbywania się odpadów azbestowych.  



11. ZARZĄDZANIE, ORGANIZACJA I WDRA śANIE PROGRAMU 
 
Program będzie realizowany przez Wójta Gminy Murów i będzie finansowany ze środków 
własnych gminy, środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej oraz innych dostępnych zewnętrznych środków (opisanych szczegółowo w rozdziale 
8 niniejszego Programu). W ramach „Programu” dofinansowywany będzie koszt usunięcia 
wyrobów zawierających azbest z obiektów kubaturowych oraz finansowany będzie koszt 
załadunku na terenie nieruchomości, transport i składowanie odpadów zawierających azbest.  
Szczegółowe zasady dofinansowania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających 
azbest z prywatnych nieruchomości zostaną określone w „Regulaminie dofinansowania 
usuwania wyrobów zawierających azbest”.  
Regulamin powinien szczegółowo i jednoznacznie określić m.in.:  

• kto moŜe ubiegać się o dofinansowanie poniesionych kosztów usuwania azbestu,  

• jakie dokumenty powinny zostać przedstawione i jakie warunki spełnione przez 
wnioskodawcę, aby moŜna było starać się o dofinansowanie,  

• jakie kryteria zostały określone dla wnioskodawców starających się o dofinansowanie,  

• do jakiej kwoty lub jakie prace będą dofinansowane.  



  
12. ZAŁĄCZNIKI : 

1. Ocena stanu i moŜliwości bezpiecznego uŜytkowania wyrobów zawierających 
azbest (Dz.U. z 2010r. Nr. 162. Poz. 1089). 

2. Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania  
(Dz. U. z 2011 r. Nr 8 poz. 31). 

3. Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało 
zakończone. 

4. Wzór oznakowania wyrobów i odpadów zawierających azbest. 



Załącznik nr 1  
Ocena stanu i moŜliwości bezpiecznego uŜytkowania wyrobów zawierających azbest 
 
Nazwa miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej: 

      

Adres miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej: 

      

Rodzaj zabudowy1):       

Numer działki ewidencyjnej2):       

Numer obrębu ewidencyjnego2):       

Nazwa, rodzaj wyrobu3):       

Ilość wyrobów4):       

Data sporządzenia poprzedniej oceny5):       
 

Grupa/ 
nr Rodzaj i stan wyrobu Punkty Ocena 

1 2 3 4 
I Sposób zastosowania azbestu   
1 Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret) 30       
2 Tynk zawierający azbest 30       
3 Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (cięŜar obj. < 1 000 kg/m3) 25       
4 Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne) 10       
II Struktura powierzchni wyrobu z azbestem   
5 DuŜe uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien 60       
6 Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona 

struktura włókien 
30       

7 Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej duŜych 
ubytkach 

15       

8 Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń 0       
III MoŜliwo ść uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem   
9 Wyrób jest przedmiotem jakichś prac 30       
10 Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m) 15       
11 Wyrób naraŜony na uszkodzenia mechaniczne 10       
12 Wyrób naraŜony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne 10       
13 Wyrób nie jest naraŜony na wpływy zewnętrzne 0       
IV Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomiesz czeń uŜytkowych   
14 Bezpośrednio w pomieszczeniu 30       
15 Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem 25       
16 W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne) 25       
17 Na zewnątrz obiektu (np. tynk) 20       
18 Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne) 10       
19 Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną 

powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym 
5       

 



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

mieszkalnych)  
0       

V Wykorzystanie miejsca/obiektu/urz ądzenia budowlanego/instalacji przemy-  
słowej 

  

21 Regularne przez dzieci, młodzieŜ lub sportowców 40       
22 Stałe lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy)  30       
23 Czasowe (np. domki rekreacyjne)  15       
24 Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki)  5       
25 NieuŜytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, 

wyłączone z uŜytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje)  
0       

SUMA PUNKTÓW OCENY       
STOPIEŃ PILNOŚCI       

 
UWAGA:  W kaŜdej z pięciu grup arkusza naleŜy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie 
zostanie 
wskazana więcej niŜ jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup, naleŜy uwzględnić tylko 
pozycję 
o najwyŜszej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności: 
Stopie ń pilno ści I  od 120 punktów 
wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie 
Stopie ń pilno ści II  od 95 do 115 punktów 
wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku 
Stopie ń pilno ści III  do 90 punktów 
wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat 
 
 
 ..................................... 

Oceniający                                                                                                                     Właściciel/Zarządca 
(nazwisko i imię) (podpis) 

 
 
 
 
 (miejscowość, data)                                                                                                             (adres lub pieczęć z adresem) 

Objaśnienia: 
1) NaleŜy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny. 
2) NaleŜy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu. 
3) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest naleŜy stosować następującą klasyfikację: 

– płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie, 
– płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa, 
– rury i złącza azbestowo-cementowe, 
– izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest, 
– wyroby cierne azbestowo-kauczukowe, 
– przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione, 
– szczeliwa azbestowe, 
– taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki, 
– wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych, 
– papier, tektura, 
– inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie. 

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

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



Załącznik 2 
Informacja o wyrobach zawierających azbest 

 
1.  Nazwa miejsca/urządzenia/instalacji, adres2): 

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

...................................................................................................................................................................... 
2.  Wykorzystujący wyroby zawierające azbest – imię i nazwisko lub nazwa i adres: 

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

...................................................................................................................................................................... 
3.  Rodzaj zabudowy3): ...................................................................................................................................... 
4.  Numer działki ewidencyjnej4): ....................................................................................................................... 
5.  Numer obrębu ewidencyjnego4): ................................................................................................................... 
6.  Nazwa, rodzaj wyrobu5): ............................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 
7.  Ilość posiadanych wyrobów6): ....................................................................................................................... 
8.  Stopień pilności7): ......................................................................................................................................... 
9.  Zaznaczenie miejsca występowania wyrobów8): 
a)  nazwa i numer dokumentu: ..................................................................................................................... 
b)  data ostatniej aktualizacji: ....................................................................................................................... 
10.  Przewidywany termin usunięcia wyrobów: ................................................................................................... 
11.  Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia6): ............................. 

 

  ............................. 
(podpis) 
 

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

1) Za wyrób zawierający azbest uznaje się kaŜdy wyrób zawierający wagowo 0,1 % lub więcej azbestu. 
2)  Adres faktycznego miejsca występowania azbestu naleŜy uzupełnić w następującym formacie: województwo, powiat, 
gmina, miejscowość, ulica, numer nieruchomości. 
3)  NaleŜy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, budynek mieszkalno- 
gospodarczy, inny. 
4)  NaleŜy podać numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania azbestu. 
5)  Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest naleŜy stosować następującą klasyfikację: 
–  płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie, 
–  płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie, 
–  rury i złącza azbestowo-cementowe, 
–  rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi, 
–  izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest, 
–  wyroby cierne azbestowo-kauczukowe, 
–  przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione, 
–  szczeliwa azbestowe, 
–  taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki, 
–  wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych, 
–  papier, tektura, 
–  drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w Ŝycie ustawy z dnia 
19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, po trwałym zabezpieczeniu przed emisją włó- 
kien azbestu), 
–  drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w Ŝycie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie 
stosowania wyrobów zawierających azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisją włókien azbestu, 
–  inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; podać jakie. 
6)  Ilość wyrobów zawierających azbest naleŜy podać w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (kg, m2, m3, m.b., km). 
7)  Według „Oceny stanu i moŜliwości bezpiecznego uŜytkowania wyrobów zawierających azbest” określonej w załączniku 
nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów 
i warunków bezpiecznego uŜytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010 r. 
Nr 162, poz. 1089). 
8)  Nie dotyczy osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. NaleŜy podać nazwę i numer dokumentu oraz datę jego ostat- 
niej aktualizacji, w którym zostały oznaczone miejsca występowania wyrobów zawierających azbest, w szczególności pla- 
nu sytuacyjnego terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest, dokumentacji technicznej. 



Załącznik Nr 3 

Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało 
zakończone 
 

1. Miejsce, adres ..................................................... 
 
2. Właściciel/zarządca*): 

a) osoba prawna - nazwa, adres, ............................... 
................................................................................. 
b) osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres ................... 
................................................................................. 

 
3. Tytuł własności ..................................................... 
................................................................................. 
 
4. Nazwa, rodzaj wyrobu 2) ........................................ 
................................................................................. 
 
5. Ilość (m2, tony)3) .................................................. 
 
6. Rok zaprzestania wykorzystywania wyrobów ............ 
 
7. Usunięcia wyrobów: ............................... 
 

a) sposób ................................................................... 
b) przez kogo ............................................................. 
c) termin ..................................................................... 

 
8. Inne istotne informacje4) ......................................... 
 
Data ....................................                                                        Podpis ......................... 
 
________ 
 
Objaśnienia: 
*) Niepotrzebne skreślić. 
1) Za wyrób zawierający azbest uwaŜa się kaŜdy wyrób o stęŜeniu równym lub wyŜszym od 0,1 % azbestu. 
2) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest naleŜy stosować następującą klasyfikację: 

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie, 
- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa, 
- rury i złącza azbestowo-cementowe, 
- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest, 
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe, 
- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione, 
- szczeliwa azbestowe, 
- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki, 
- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych, 
- papier, tektura, 
- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione. 

3) Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, spis z natury). 
4) Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym. 



Załącznik 4 
Wzór oznakowania wyrobów i odpadów zawierających azbest 
 

 
 

Wszystkie wyroby zawierające azbest lub ich opakowania powinny być oznakowane w 
następujący sposób: 

• oznakowanie zgodne z podanym wzorem powinno posiadać wymiary, co najmniej 5 
cm wysokości (H) i 2,5 cm szerokości, 

• oznakowanie powinno składać sie z dwóch części: górnej (h1= 40%H) zawierającej 
literę "a" w białym kolorze na czarnym tle, dolnej (h2= 60%H) zawierającej wyraźny i 
czytelny napis w białym lub czarnym kolorze na czerwonym tle, 

• jeśli wyrób zawiera krokidolit, zwrot "zawiera azbest" powinien być zastąpiony 
zwrotem zawiera krokidolit/ azbest niebieski" 

 


