
UCHWAŁA Nr xnz/zow
Rady Gminy Karniewo

z dnia 29 listupada 2019 roku

w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobówzawierajacych azhcal
dla Gminy Karniewo na Intl: 2019 , 2032

Na podslawie ari. lE usi. 2 pkt IS i an 7 usla l pkl 1 ustawy z dnia Smarca 1990 roku

osamcizanzie gminnym (tcksl jedn. Dz. U. z 2019 r„ poz. 506 ze zm) oraz „Programu

Oczyszczania Kraju z Azbesiu na lala 20092032" pizyjeiego uchwala Nr 122/2009 Rady

Ministrów z rlnia 14 lipca 2009 r., mienioncgu uchwalą Nr 39/2010 z dnia ls marca 2010 r, Rada

Gminy Karniewo uchwala co nasrepuje:

; 1. Przyjmuje się „Program usuwania wyrobów zawierajacych azbest dla Gminy Karniewo na lala

zum . 2032" sranowiacy zalącznik do niniejsze, uchwaly

g 2. Wykonanie uchwaly powierza się woilcwi Gminy Karniewo,

; 3. Traci muc uchwala Nr VI/ZS/ZOH Rady Gminy Kamiewo z dnia 20 kwieinia zou roku

wspmwie przyjęcia „Gminnego pmgmmu usuwania azbesru i wyrobów zawierających azbest

Z lercnu Gminy Kaminwu na lina 2011 , 2032".

5 A. Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewodziwa Mazowieckiego

i wchodzi w zycie pn uplywie 14 dni od dnia ogloszenia

gazowa”
a 7
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1. Wprowadzenie

Azbest jest materialem posiadającym specynczne wlasciwosci, takie jak wysoka

wytrzymatosc', wysoka temperatura rozkladu i topnienia czy też odpornosc na dzialanie

czynnikow chemicznych. Ze wzgledu na posiadanie tak Wielu zalet, znalazl on zastosowanie

w roznych galeziach gospodarki. Wprowadzany byl na rynek glownie w latach

siedemdliesiątych i najczęścle] uzywany byl w branży budowlanej w formie plyt azbestowo-

cementowych , jako pokrycia dachowe oraz okladzlny elewacyjne budynkow mieszkalnych.

w polsce okolo 30% ogolu sprowadzanego azbestu zostalo wykorzystanych do produkcji

wyrobów albestuwnccemenmwych.

Niemniej jednak wieloletnie badania wykazaiy negatywny wpiyw produkcji I stosowania

wyrooow zaWierajacych azbest na zdrowie ludzi oraz na środowisko naturalne. W zwiazku

z tym, pomimo wielu wymienionych powyzej zalet i wykorzystywania tego materialu od lat

siedemdziesiątym, zaczęto w zdecydowany sposob ograniczac stosowanie tego materialu

w gospodarce w celu zminimalizowania ujemnych skutkow zdrowotnych oraz ograniczenia

negatywnego oddzialywania azbestu na środowisko.

w 1997 roku wprowadzono regulacje zakazu jące stosowania azbestu. Wynikiem tego byio

opracowanie w 2002 roku ogdlnopolskiego „programu usuwania azbestu iwyrobo'w

zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”. Zakladai on calkowite oczyszczenie

kraju zazbestu do roku 2032. w roku 2009 dokument ten zostal uaktualniony do postaci

„Programu Oczyszczania Kraju zAzhestu na lata 2009-2032” (zwanego dalej pomi.
Pom jest podstawowym dokumentem określającym zadania naiozone przez Unię

Europejską, mające na celu oczyszczenie terytorium Polski z azbestu w perspektywie

wieloletniej. Wyznaczono w nim cele, ramy legislacyjne, finansowe i organizacyjne, ktore

maja prowadzić do usunięcia wyrobów azbestowych oraz usprawnić monitoring

realizowanych zadan. Wedlug Rozponądlenla Rady Ministrów Rzeczpospołitej Polskiej z dnia

ia lipca 2009 r. (Uchwala Nr umowa z dnia IA lipca 2009 roku w sprawie ustanowienia

programu wieloletniego „ngrum oczyszczania kraju z Azbestu 200972037 zmieniona

uchwala nr 39/2010 z 15marcazmorj, jednostki samorządu terytorialnego zostaty

zobhgowane do opracowania Programów usuwania wyrobów zawierających azbest, ktore sa
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PROGRAM USUWANIAWYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 2019DlA GMle KARNIEWO NA LATA 2019 ~maz

dokumentami wspnmagalącvml i zawierającymi zaplanowane dzialania w Skali Gminy

w zakresie usuwania azbestu.

w ramach realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest pneprowadmna
zostala inwentaryzacja, ktora jest podstawą opracowania mniejszego dokumentu. Pozwoliia

ona dokonać dokladnego Opisu wyrobów azbestowych na terenie Gminy Karniewo.Opis ten

dotyczy zarówno wzgledow ilościowych, jak i jakościowych oraz uwzglednia rozmieszczenie

roznego rodzaju wyropow zawierających azbest na terenie Gminy.
Puzyskanie powyższych iniormacji umazlrwilo przygotowanie harmonogramu

bezpiecznego usuwania j utylizacji wyrobow azbestowych. Program wskazuje również

mozliwe sposoby nnansowanla tych zadań i przyczynia się do wzrostu swiadomosci

spoleczne, w dziedzinie niepezpieczeristwa, jakie niesie ze sobą niewias'ciwe postępowanie

z wyrobami zawierającymi azbest.

Niniejszy ngram sporxądmny zostal na zlecenie Gminy Karniewo istanowi element

harmonogramu realizowanego w zakresie stopniowego usuwania wyrobow zawierających

azbest z terenu kraju, zapisanego w mm, na szczeblu lokalnym , na terytorium Gminy

Karniewo.

Do opracowania Programu posluzyly wyniki inwentaryzacji wyrobów zawierających

azbest, która zostala przeprowadzona w okresle 19.08 — 15.09.2019 r. na terenie Gminy.
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2. Cel i zadania programu

Podstawowym celem przygotowania Programu jest nczyszuenie terenu Gminy karniewo

z wyrobów zawierających azbest, poprzez stosowanie Się do harmonogramu stopniowego
usuwania wyrubćw zawierajacych azbest. umozliwi to wyeliminowanie negatywnego

wpiywu azbestu na zdrowie mieszkancow, atakże na stan środowiska na terenie Gminy.
Prag/nm zawiera następujące zadania, które powinny być realizowane przez Gminę

Karniewo:

- inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest przeprowadzona na terenie Gminy — na

jej podstawie okreslenie ich rzeczywistej ilości i systematyczna aktualizacja bazy danych;
- usuniecie wyrobow zawierających azbest z zabudowan domowych i gospodarskich,

a takze wyrobów skladowanych na posesjach;
- usuniecie wyrobów zawierających azbest z budynków należących do osób prawnych,

wtym z budynków uzytecznos'ci publicznej, np. jednostek straży pożarnej, szkcil, a takze

nieruchomości należących do Gminy oraz z dróg utwardzonych azbestem — o ile takowe

występują na terenie Gminy;
- wprowadzenie szkoleń z zakresu szkodliwości azbestu, obowrązków dotyczacych

postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz sposobów ich bezpiecznego

usuwania;

- organizacja demontazu oraz wywozu materialow zaWierających azbest z terenu Gminy na

odpowiednio przystosowane dotego celu skladowrska (odpadow niebezpiecznychi;

- ustalenie zródelnnansowania usuwania azbestu oraz możliwości pozyskania przez Gmrne

na ten cel srodkow zewnetrznych;

- pozyskanie funduszy ze zródel zewnetrznych takich jak BOŚ, Program Priorytetowy

„SYSTEM - wsparcie dzialari ochrony śmdowiska i gospodarki wodnej realizowanych

przez wrośiGw”;
- prowadzenie monitoringu realizacji Pragramu oraz okresowe sprawozdawanie wladzom

samarządu terytorialnego;

- analiza oddziaływania realizacj. Fragramu na środowisko,
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3. charakterystyka azbestu

Azbest (określenie wywodzi się z języka greckiego od słowa azbestion, inaczej

„niegasnącwi to naturalniewystępujące, minerały krzemianowe tworzące włókna, powstałe
na drodze procesów metamorncznych. sa to materiały nieorganiczne o unikalnych
właściwościach chemicznych | nzycznych, które były przyczyną ich wykorzystywania już

w czasach starożytnych.

Są minerałami dość powszechnie występującymi wprzyrodzie, ale tylko w niewielu

miejscach azbest był i nadal jest eksploatowany na skalę przemysłową. Termin azbest

stosowany jest do mineralów włóknistych z grup :

~ anmboli — w skład tej grupy wchodzi bardzo wiele minerałów, a ich główna farmy
włókniste to: amozyt, krokidolit, azbest antolylitowy, termolitowyl aktynolitowy;

- serpemynow— nalezy do nich chrvxotyl,

Minerały azbestowe należące do powyższych gmp różnią się międzv soba budową,
długością włókien oraz właściwościami chorobotwórczymi. Najbardziej uniwersalne

zastosowanie ma azbest chryzotylowy (inaczej chryzotyll, o dłuższych włóknach. Minerały
azbestowe wykorzystywane były, I są, w budownictwie, a także w energetyce, transporcie
i przemyśle chemicznym. Tak szerokie możliwości wykorzystania wynikają z unikalnych

właściwości azbestu (Tabela 1).

Tabela :. cechy azoesru oraz wynikające z nichmazllmścisrasowonla.

Niskie przewodnictwo cieplne l Elehryane Material izolacyjny

Mołllwośc proędzenia włókien Wyroby wlóiu'enniue, np. adxież ogniotrwałe,
koce gaśnice

sjsrrona
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ceaia zaszosowanle !

odporność na dzialanie aynnikow chemicznych kwasow Filtry w plxemyśle iarniaceuiycznyrniusadigi amhbolel ipiwowarsklrn

Wyroby zawierające azbest mozna zaklasynkowacna podstawie następujących kryterid
- zawartości azbestu;
- rodzaju stosowanegospoiwa;
- gęstości objętościowej wyrobu.

Na podstawie wyżej wymienionych kryteriow wyróżniamy nastepujace klasy wyrobów
zawierających azbest:

- Klasa I - tzw. „miękkie” wyroby o gęstości objętościowej mniejsze] od mim kym3 oraz
oslabej spoistości. zawartośc azbestu laczonego niewielką ilością lepiszcza przekracza
20%. Wyroby te podatne sa na uszkodzenia mechaniczne, co moze powodowac
uwalnianie duzych ilości wiokien azbestowych do otoczenia, co stanowi powazna
zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Wyroby zaliczane do tej klasy to glownie wyroby
tekstylne, np.: koce gaśnicze, szczeliwa plecione, tektury uszczelkowe, m.in. w sprzęcie
AGD, plytki pcv oraz materialy i wykladziny cierne;

~ Klasa II , tzw. „twardo” wyroby o gęstości objętościowej powyżej 1000 kg/m3 oraz dużej
spoistości. Wyroby te zawierają ponizej 20% azbestu. wlokna są ze soba mocno
zwiazane, co ogranicza emlsje do środowiska widkien azbestowych w przypadku
uszkodzeń mechanicznych. Pomimo duż odporności stwarzają zagrozenie dla

środowiska i zdrowia ludzi, gdy sa pnddane obrobce mechanicznej (cięcie, wiercenie
otworow, rozbijanie) oraz rozbijanie wwynikd lrzucama z wysokości w trakcie prac
remontowych,

)ak już wspomniano, azbest stosowany byl przede wszystkim do produkcji wyrobów
budowlanych, [np, otyt dachowych i elewacyjnych, w mniejszych ilosciach do produkcji rur
azbestowo-cementowych, ksztaltek do kanalow wentylacyjnych, instalacyjnych I innychl oraz
w produkcji wielu wyrobów przemyslowych.

w Polsce azbest wykorzystywany byt do produkcji:
- wyrobów azbeswwmcemenmwych - pokryc dachowych, rur ciśnieniowych, rur

i prostokątnych prolili kanalow wentylacyjnych, php i ksztaitek wwyrniennikach ciepla;
- ksztaitek elektrotechnicznych (Silniki elektryczne, wytaczniki, instalacje przemyslowe);

9|5truna
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- mas torkretowych i tzw. miękkich izolacji agrllouchronnvch;

- wyrobów tekstylnych z azbestu , smurów i mat;
- specjalnych uszczelek pnemyslowych, wylczeri antywibracyjnycli;
- materiałów i wykladziri ciernych * sprzęgiet › hamulców lcbacnie wstępujących

w starszych dźwlgach . windach, niekledy w sprzęglach napędów przemyslowych);

- mas ogniutrwajvch i mas furmiersk'lch;

- nltrówprzemyslowych;

- izolacji cleplnej.

w calej Europie, dominującymi iloścmwu rodzajami wyrobów azbestowe-cementcwvcn

byty pakrycia dachowe, glównie pMy falista w mniejszej ilości, zwlaszcza wpołudniowej

Polsce, stasawana plyty plaskle najczęściej tvpu „Kara". Plytvte mają wymiary 400x400 mm

igrubcs'ci tak 5 mm [Rysunek ll-

Rysunzk 1 Wyroby albumu/n - mmenmwe po lewzj „W fa/me, .w prawejgw plaskie [źródła materiały

Mayle).

10j5trona
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Remonty, modernilaqa jak '» postępujące z czasem techniczne zużycie powodują,
iz wyroby albestowe stają się ndpadem niebezpwecznym. Odpady zawierające azbest

(Rysunek 2) powsxaia przede wszystkim podczas wymianyW na dachach i elewacjach, przy
usuwaniu albeslowwcemenmwych kształtek : kanaoów wentylacyjnych i dymawych we

wszelkiegn rodzaxu budynkach, a także podczas remontu lub modernizacjw wymienników

dema

Rywnek z. ZłozuneWtk albesmwe ffa/me (źródło muzem-wwym:;

111$trun3



PROGRAM USUWANIAWVROBÓWZAWIERAJĄCYCH AZBEST
DLA GMINY KARNIEWO NA LATA zme - 2031 2019

4. Szkodliwość azbestu dla zdrowia Iudzklego

Plerwsle przesłanki o negatywnym dzialaniu azbestu na organizm ludzki pojawiły się juz
na początku „wieku Jednak dopiero po wielu latach uzytkowania, zostal on uznany za

substancję kancerogenna. Od 1997 roku na terenie Pulski ahawiązule zakaz wprowadzania,
obrotu i produkcji wyrohow zawierających azbest.

Zgodnie z wynikami badań epidemiologicznych i eksperymentalnym, azbest wykazuje

patogenne dzialanie na ludzki organizm wskutek wdychania jego wlokien zawieszonych
w powietrzu. Negatywne skutki zdrowotne wynikające z dostarczania pylu azhesmwego
do organizmu droga pokarmową, np, wraz z woda dostarczana poprzez rury wykonane
z materialow zawierających azbest, są znikome.

Biologiczna agresywność pylu azbestu związana jest ze stopniem penetracji oraz ilością

wiokien osadzonych w dolnej czesci ukladu oddechowego. Proces ten zalezy od nzycznych
i aerodynamicznych cech wlokien, a sxczególme od ich średnicy. wlokna cienkie o średnicy
poniżej 3pm transportowane sa latwiej i odkladaja się w koricowych odcinkach dróg
oddechowych, podczas gdy wlokna grube, o średnicy powyzej 5 urn, zatrzymują się w gornej
części ukladu oddechowego. skrecone wlokna chryzotylu o dużej średnicy maja tendencje do

zatrzymywania się wyżej niż igtowate wlokna azhestdw amhoolowych, : latwoscia

przenikające do obrzezy pluc. Najwieksze zagrożenie dla organizmu ludzkiego stanowia
wlokna respiraoilne, które z powietrzem dostają się do pęcherzykow olucnych, skad moga
penetrować tkankę oiucna i czynić szkody w organizmie. wrokna respirabilne mają dlugos'c'

między 1-10 umi średnicę mniejszą od 0,1 wn.
Aby temu zapobiec organizm ludzki wykorzystuje naturalne mechanizmy obronne, które

pozwalają na usunięcie wiokien azhestu z dolnych dróg oddechowych, Odbywa się to

poprzez:
- usuwanie pylu za pośrednictwem śluzu i odkrztuszania,
- oochlanianie krotkich wio'kien przez makrofagi,
- wychwytywanie wtdkien przez komórki nabionkowe wyscielajace drogi oddechowe,

' gmmadzenie Mókle" w warstwie Śródmiąiszowej i pnenoszenie ich do gruczołów

chlonnych.
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Pudczas procesu oddychania okolo 1/3 wiókien azbestowych dostaje się do końcowych
odcinkćw ukladu oddechawegm Okolo polowa osiadlych wlókien usuwana Jes! w zaledwie
kilka dni, zaś pozoslale ill/znacznie dluzszym czasie badź wcale, w zależności nd wielu

czynników: sposobu życia, dymu tytoniowego, zanieczyszczeń powietrza, wilgotności
powietrza, stanów chorobowych itp.

Na występowanie patologii związanych z azbestem mają wpływ:
- rodzaj wdychanego azbestu,
- wymiarytworzacych go wlokien,
- stezenie wloklen,

' czas trwania narażenia.

Wedlug badan epidemiologicznych na powstawanie raka pluc mają wplyw wszystkle tyoy
azbestu, ]ednak najgroźniejszym jest azbest niebieski (krokidoliti zawierający okolo 15%

wldkien resoirablihych. lako pozostale skutki uboczne wywolane dlugotrwala ekspozycja na
azbest wymienic mozna zgrubienie koncowek palców, odbarwienia skdryi bton śluzowych,

a także powstawanie zmian nowotworowych w obrębie narządów wstępujących poza

ukiadem oddechowym. Nalezy miec na uwadze, ze choroby wywolane wdychaniem wldkien

azbestowych rozwllają sie po okolo zn-ao latach ekspozycji na azbest, są więc szczególnie

groźne dla dzieci : mladz' żv dorastającej w środowisku zanieczyszczonymazbestem.

Dopuszczalne stezenia pylow zawierających azbest w Śrndowisku pracy zamieszczone

mstałv W Rozporządzeniu Ministra, Pracy i Polityki Spalenzne) z dnia 12 czerwca 2018 r.

w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezeri i natezeri avnników szkodliwych dla zdrowia

w Środowisku pracy [Dz. U. 2018 paz. 1286].

Azbest znajdujący się w plvtach dachowych i elewacyjnych nie stanowl zagrozenia dopoki

plyty są w dobrym stanie oraz nie dochodzi do uwalniania pojedynczych wlokien.

Niebezpieczenstwo stwarzaią stare wyroby azbestowe, ktore traca część swoich wlasciwosci

po ok. 20-30 latach uzytkowania oraz wyroby poddane obróbce mechanicznej, nd
wierceniu, cieciu, kruszeniu itp,

13|5trona
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Glowne przynynv uwalniania się wlokien zwyrobówazbestowych:

- Korozja wyrnbów xawlerziących azbest

Następuje po osiągnięciu przez nle wieku technologicznego, Samaisme pyienie wlóklen

w przypadku najczęściej stosowanych płyt eternitowych izawierających od 942%
azbestu] ma miejsce najczęściej po okolo 30 latach uzytkowania Emisja włókien moze

być zwlęksmna lub występować wczesniej w pnypadku pM polamanych lub

popękanych, a także na skutek korozji biologicznej powodowanej obecnoscia mchow
› glonów. korozję wyrobów azbestowych można upóźnlać, impregnujac je srodkami

penetrującymi, wiążącymi wtokna i szczelnie pokrywającvm'l powrerzchnię php.

i

,

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWQERAJĄCYCH AZBEST 2019

4

l

!

- Uszkodzenia wyrobów zawierających azbest (lamanie, kruszenie, clęde, szlifowanie
i itp—)

1

Powodowane jest gtownie wwyniku niewłaściwego bądź nieumiejętnego użytkowania
i

inieprawidlowego demontażu, a także przez dzialanie czynników atmosferycznych,
j cakich jak wiatr, grad itp. Wykonując jakiekolwiek prace związane z wyrobami

1 zawierającymi azbest nalezy w jak największym stopniu obnizyc emisję pylenia wlokien

[
na przyklad poprzez:

o nawilżanie wyrobów przed oraz w trakcie prowadzenia prac idemontazu, cięcia,
» wiercenia),

o obslugiwanie sie narzędziami ręcznymi zapatrzonymi w specjalnie wypromowane,

woinoobrotowe ostrza i mechanizm do odsysania pylo, unikanie stosowania

narzedzi elektrycznych typu pila, wiertarka, gdyż znacznie zwiększają emisję pylu

do powietrza.

Prace przy axheście powinni wykanywac' odpowiednio dotego przeszkoleni pracownicy

z zachowaniem jak największej ostroznos'ci.
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Nieprawidlowe obchodzeniesię z usunieiymi wyrobami zawierającym! albest (odpadami
azbescowymil

Transport oraz skladowanie odpadow azbestowych powinno być przeprowadzane

przez odpowiednia przygoiowanych i wykwalinkowanych pracownlków pod okiem

specjalisrow. Nadal spotyka się przypadki nieprawidlowego postępowania z odpadami

azbeslowymi. Ludzie pozbywają się ich „na wlasna rękę” i praktykują: wyrzucanie
maierialow zawierających azbesi w niedozwolonych miejscach, glownie w lasach

tworząc tzwr dzikie wysypiska prawidlowo powinny one trafić na dzialajace, legalne

skladowrsko odpadow azbestowych oraz zostać prawidlowo zabezpieczone, aby

wlokna nie pyliiy. Wedlug przepisow cheksu Karnego obowiązujących od 1005 roku

za wyrzucanie wyrahów zawierajacych azbesr w miejscach niedozwolonych

przewidziane są sankcje karne w posiaci gnvwny i kary pozbawienia wolności do lat 3.

Emisji z eksplnitnwanydl wyrobow zawierajacych azbesr (np. wykladziny cierne

w pnemyśle samochodowym]

od 1997 roku na terenie Polski obowiązuje zakaz skasowania wyrobów zawierających

azbest Mimo ro nadal zdarza sie, ze w niektórych gałęziach przemyslu ze względów

nnansowych używa się siarych urządzeń i czesci zawierających azbesi (rip. klocki

hamulcowe w szarych samochodachl.
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ubezpiezzaniu lub usuwaniu wyrebów aiba Innych materialów zawierających azbest im mhnwlinnyau pndeimowz ' dzliiań zmnieisxalazyuhnarażenie przew ków na działanie pyiu azbestu dn ograniuanla
jaga sręzenia wpuwimu co na|mmei aa wanoścl naiwyiszego uapuszmlnaga sręzena, bkreślnnej
wprzepisach duty:-lamb najwyzszym dopusmalnych stężeń inalęzeń :lynmkńw szkod wych dla zdrowra
w śradowisku Pracy_

maparzadzenia ukreśla wyka! bupłamych lekow zwlązinyai zchomhaml wywołanymi pracą prlvalbeśde, spusćb w laki raaiizawane powinny być razaazy na nie ma: rryb maim przez oddziały
wolewódxkie nrzz budietem Pińslwa knsmm ayah leków.

Określa ruminy uraz sposnbv przedkiadania mamaikwi wnjewńdllwa pne! organy wladz
samma-mych vaformicjl o roduiu, ilośzil miejscu wvaępawanlawyrobów zawleraiązyrn albesl.

anonądxenle mow zz sporządzenia rapbnu a uddxlaływiulu arzedsięwzlędz na śrbdowisko wymaga
[ustalic]: przezwanania iub wydobywanie azbsxu lub produktów zawierających azbest, w iloścl nie n mi

anpbrqdzeuieukreśl: najwyższe dnpuslaime slęienla w środowisku pracy dla:
:) pyłów zawizramyahazbess "eden lub więcej rodujćw azbesiu):
Jmkciz wdychana -o,5 Ing/ms,
~Dyl mipirzbllnv -o,1 wiókien w cm”
b)wow «aura | aalku nwierzjąoein wibkna mlnemln: [w tym azhesl)'
- frakcjawwmmz , : rng/m3,
- pw lesplnbllnv- 0,5women w cm;

Określa wanpść naniesienia dia azbestu: uśredninna 2350 wi/rni wciągu :wnny i250 xvi/n.! dla roku
kalendarzowa”.
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6. Zasady bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów
zawierających azbest

Wyroby zawierające azbest maga być szczególnie niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego
podczas ich demootaiu. lak wspomniano we wcześniejszych rozdzialach, wiókna respirabiine
ze wzgledu na swoje rozmiary moga wnikac gleboko do ukladu oddechowego i naturalne
mechanizmy oczyszczające nie są wstanie ich usunąć. z tego względu opracowane zostaly
metody bezpiecznego postepowania zazbestem oraz materialami zawierającymi azbest
począwszy od ich eksploatacji, usuwania, az po transport i składowanie. Pomimo

obowiazujacych w Polsce przepisow prawnycb dotyczacych bezpiecznego postępowania
z azbestem, nagminne jest wciąz jeszcze użytkowanie oraz usuwanie plyt azbestowoe
cementowych w sposob niewiaściwy, co powoduje ryzyko znaczącej emisji wlokien azbestu
do środowiska. Problem ten wynika często z niskiej świadomości ekologicznej
w spoleczenstwie.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 5 sierpnia
2010 r. zmieniające rozporzadzenie wsprawie sposobów i warunków bezpiecznego
użytkowania i usuwania wvmbćw zawierających azbest (Dz. U. 2004 !. nl 71, paz. 6419,

Dz. U. 2010 nr 152 poz. 1089] nakłada na właścicieli, użytkowników wieczystych iub

zarzadcow nieruchomosci, obiektu, urzadzenia budowlanego, instalacji przemyslowej lub

innego miejsca, w ktorym wystepuje azbest, obowrazek przeprowadzania kontroli s1anu tych

wyrobów oraz sporządzenia oceny stanu i mozliwości bezpiecznego uzytkowania wyrobow
zawierajacych azbest, zgodnie z Zalacznikiem nr 1 do Rozporządzenia.

Wykonawca prac przed przystąpieniem do zabezpieczania lub usuwania wvrabów
zawierających azbest z obiektu, urzadzenia budowlanego lub instalacji przemyslowej, a takze
z terenu prac zobowiązany jest do zgloszenia tego laktu wiaściwemu organowi nadzoru
budowlanego lub wiaściwemu okregowemu inspektorowi pracy. Wyroby zawierajace azbest,
zakwalifikowane zgodnie z oceną do wymiany na skutek nadmiernego zuzycia lub

uszkodzenia, powinny byc usuniete przez wia ela, uzytkownika wieczystego lub zarzadce
nieruchomosci, urzadzenia budowlanego, instalacji przemyslowej lub innego miejsca,

w ktorym wystepuje azbest.
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Wszystkie wyroby iopaknwama zawierające azbest powinny być oznakowane zgodnie
z Załącznikiem nr z dn Rozporzqdzenia (Dz u. zum r. nr 71, poz, 649 zm Dz us 2010n7162

poz. 14739) (Rysunek 3)

UWAGA!
ZAWIERA AZBEST!
Wdychanie pyłu azbestu

slanQWi
”60%” niebezpieczeńsiwo

dia zdrowia !

Postepru zgodme z przepisami
izasadami bezpiecz siwa

i hlgieny pracy

Rysunek 3 Wzoromwuziowego oznakowaniu wymbo'w, minimów i opakawan' zowrerojqzyen Dzban, o takze

„rose rm wynępowama

Ponadto, na mocy Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia zomr
w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawieraiącycn azbest

oralwykorzystywama i oczyszczania rostaiaqi lub urządzeń, w których byiy lub są

wykorzystywane wvrahy zawierajace azbest [Dz. us 2011 nr 5, mm izi iostaiacie i urządzenia

zawierające azbest, niezabezpieczone dragi utwardzone deadaml zawierającymi azbest

oraz rury azbestowoecernentowe puwinrw rowniez zostać wias'ciwie nmakuwana

Oznakowanie umieszcza się belpnśredmc na instalacjach iurządzemaon iub wwidacxnym

miaiscu w każdym pomieszczeniu, w którym sie ona znaidują.
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w zaiaczniku nr 1 cm ww wzporządzenla znajduje się równiex wzór oznakowania
Instalacji iurządzeń zawierających miesz oraz rur azbesluwo-cementowych iRysunek a).

stokość minimalna łHD takiego smakowania powinna wynosnć conajmniej 5 cm.

UWAGA !

ZAWIERA AZBEST!
Wdychanie pyłu azbestu

stanowi
”PMW”” niebezpieczeństwa

dla :drowm !

Posiew] zgminw z przepisami
ins.:ińami bezpieczenstwa

i higieny pracy

Rysunek 4. Wzór Dznakuwama vum/uc]! lub urządzen zawiamiqzycn amen nnnmr uzbesmwnrzememowym

Dragi utwardzone odpadami Iawieraiącvmi albest przed wejściem wzycie Ustawy z dnia

19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ale

niezabezpiecmne trwale przed emisją włókien albestu, podiegaia oznakowaniu na

eiemeniaan pianawycn na całym odcinku drogi, po kazdym skrzyzowaniu z inną drogą

zgodnie z Zaiaeznikiem nr z do Rozporządzenia iRysunek si Wysokość (H) takiego

oznakowania powinna wynosić minimum 30m
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UWAGAi
DROGALAWIEFA

AZBEST!

Wdychanie pytu
azbeslu S'EHGWI

niehelpieczeństwo
dla Idrcwia!

Rywnek! Wzor oznakowania dróg utwardlnnythadpadaml lawina/awm: azoesc

Pndcxas usuwania azbestu nalezy dokonać odpowiedniego zabezpieczenia obiektu

bedacego przedmiotem prac, a takze terenu, który go otacza przed emrsla oylu

azbestowego. Obszar ten nalezy ogrodzić taśmami ostrzegawczymi w kolorze bialo-

czerwonyrn, zachowuiac bezpieczna odleglosc od traktaw komunikacyynyoh dla oieszyoh, me

mniejszą niż 1 metry przy zastosowaniu oslon, Nalezy równieź uniies'cic' taolice ostrzegawcze

z napisami „Uwagai Zagrozenie azbesteml" oraz „050th nieupoważnionym wstep

wzbroniony”.

Przv pracach nad eIewaqami pnwirinv być zastosowane odpowiednie kurtyny zasłaniające

fasadę obiektu, az do oodloza, a teren wokol wytożony grubą fnllą, w celu umozliwienia

latwego oczyszczania po każde, koleiney zmianle rohoozei.

Postępowanie podczas usuwania wyrobów zawierajacych azbest uzaleznrone Jest od

rodzaju produktów azbestowych. Wyróżnićmozna iednak kilka ogólnych zasad dziatania:

- obiekty, z których usuwany rest azbest nalezy zabezpieclvć orzed oylemern,

np poprzez uszczelnienie otworow okiennych i drzwiowych oraz przez wykonanie innych

niezbędnych w danym m'lelscu Zabezpleczer'i,

~ wyroby zawierajace azbest poddawane rozbiórce nalezy nawilżyc wada przed

rozpoczęciem prac i utrzymywać w stanie wilgotnym do ich zakonczenia,
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w razie możliwosci demontażowi powinny podlegac' cale wyroby: plyty, rury, ksztattki,
bez uszkadzeń lodlamań, które zwiększają emislę pylu azbestowego,
wyroby tnuale zespolone zpodlozem oddzielac' należy wytacznie przy użyciu narzedzi

ręcznych lub narzedzi mecnanicznycn wolnoobrotowycli zaopati-zonycn winstalacie
odciągające powietrze,

podczas usuwania wyrobow azbestowych elewacyjnych zaleca sie, stosowanie kurtyn

zaslaniaiacycn aż do gruntu fasade budynku, ateren wokol powinien zostać wylożony

gruba folie w celu tatwego uprzatniecia pozostalosci azbestu,
pyl azbestowy gramadlący się podczas prac demontażowycn powinien byc codziennie

usuwany _ metoda czyszczenia na mokro lub z uzyciem podciśnieniowego sprzetu
adkurlającego z filtrami o duzej mocy Clągu (9,99%). zabrania sie, czyszczenia

pomieszczeń inarzedzi poprzez reczne zamiatanie na sucho lub z użyciem sprężonego
powietrza,

zalecany iest okresowy kontrolny monitoring powietrza, zwtaszcza gdy stężenia pylu

azbestowego moga przekraczac dopuszczalne normy,
pomieszczenia, gdzie wartosci stężenia pyiu przekroczyfy dopuszczalne normy należy
izolowac,

w przypadku prac demontażowyctr azbestu, gdzie stezenie uwalnianych wtokien

przekracza dopuszczalne normy, pracownikom należy udostepnic komory

dekontaminacyjne, w ktorych mozliwe jest oczyszczenie,
odpady zawierające azbest powstala na koniec dnia pracy zaleca się każdorazowo

szczelnie npakawac', np. wfolię z polietylenu lub polipropylenu o grubości
min, 0,1 mm izaklelć tasma lub zgrzewem ciaglym, tak by nniemozliwić przypadkowe

otwarcie, a następnie skladowac w tymczasowym mieyscu magazynowania,
zapakowane odpady azbestowe musza zostac koniecznie oznakowane wsposdb, ktory
nie budzi wątpliwości co do rodzaju odpadów i w sposob trwaly, tak by etykiety nie

ulegty zntszczeniu na skutek dziatania czynnikow atmosferycznych i mechanicmych,

po calkowitym zakończeniu prac usuwania wyrobow zawierających azbest, czyli

wytwarzania odpadow niebezpiecznych, wykonawca ma obowiązek oczys'cic strefę prac
i otoczenie z pozostalosci azbestu,
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Razporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Spolecznej z dnia 5 sierpnia 2010 r.

zmieniające Rozporządzenie wsprowie sposobów i warunków bezpiecznego uzytkowaniu
; usuwania wyrobdw uwiera/ących azbest jonu. 2010 nr 152 poz. 1059) okresla, że

transport wyrobów i odpadow zawierających azbest odbywa sie przy zastosowaniu
przepisów o przewozie towarów niebezpiecznych.

Transport wyrobów i odpadów zawierających azbest, dla których przepisy o transporcie
towarów niebezpiecznych nie ustalają szczególnych warunkow przewozowych, należy

wykonaćw sposob uniemożliwiający emisje azbestu do srodowiska, poprzez (9 w ust. 3):
- szczelne opakowanie w folię polietylenową o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm wyrobów

i odpadów o gęstości objętościowej rownej lub większej niż 1000 kg/m3;
- zestalenle przy użyciu cementu, a następnie po utwardzeniu szczelne opakowanie wfolię

polietylenową ogrubosci nie mniejszej niz D.me odpadow zawierających azbest

o gęstości objętościowej mniejszej niz 1000 kg/ml,
- szczelne opakowanie odpadow pozostających w kontakcie z azbestem

i Zakwalifiknwanvch jaka udpady (› gęstości objętościowe] mniejszej niż 1000 kg/rn3

w work! : falii polietylenowej u grubości nie mniejszej niż 0,1 mm, a następnie
umieszczenie w opakowaniu zbiorczym z folii polietylenowej i szczelne zamknięcie;

- utrzymywanie w stanie wilgotnym odpadow zawierających azbest w trakcie ich

przygotowywania do transportu;
- oznakowanie opakowan zgodnie z zatącznikiem nr z do rozporządzenia iiiysunek a);
- magazynowanie przygotowanych do transportu opakowań w osobnych miejscach

zabezpieczonych przed dostępem osób niepowotanych.

Pojazdy wykorzystywane do orzewozenia odpadow zawierających azbest, powinny byc'

odpowiednio oczyszczone z elementów umożliwiających uszkodzenie opakowan, aladuoek
odpadow powinien byc tak umocowany, aby w trakcie transportu nie byl narażony na

wstrząsy, przewracanie lub wypadnięcie z pojazdu. Usuwane odpady zawierające azbest

powinny być sktaoowane na skiadowiskach odpadów niebezpiecznych lub na wydzielonych

częściach skladowisk odpadow innych niż niebezpieczne i obojetne.
oprocz posiadania odpowiednio przygotowanego I kompetentnego personelu, kazda

specjaiistyclna firma zajmująca się usuwaniem azbestu musi speiniać również szereg innych

wymogdw,m. in, dotyczących gospodarki odpadami iiabela sl.
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7z Gospodarowanie odpadami zawierającymi azbest

odpady zawierające azbest klasyfikuwane są jako odpady niebezpieczne, dlatego

przyjmuje się, że powinny być one unieszkodliwiane poprzez skladowanie na sktadowiskacn

odpaddw niebezpiecznych, w uzasadnionych przypadkach - za zgodą wojewody, wydanej

w drodze decyzji administracyjnej , moga bvl': skladowane na sktadowiskach odpadów

obojętnych oraz innych niż niebezpieczne i obojetne, o ile są szczelnie zabezpieczone i nie

występuje ryzyko niekorzystnego oddziaływania na środowisko. w żadnym wypadku nie

wolno mieszać odpadowzawierających azbest z odpadami komunalnymi

Możliwe jest magazynowanie odpadow zawierających azbest poza wyznaczonym do tego
celu skladowiskiem, pod warunkiem, ze są one zabezpieczone iolla przed emisja pylow › są

przechowywane w miejscu niedostępnym dla osob niepowolanycb. Takie magazynowanie

może trwać nie dlużej niz 1 rok I ma na celu minimalizacje kosztow transportu na wlasciwe

skladowisko oraz kosztów procesu skladowanie do momentu zebrania odpowiedniej ilości

odpadów do transportu.

odpady zawierajace azbest wpisane są na listę odpadow niebezpiecznych zgodnie

z Rozporządzeniem Ministra Śmdowl'sku z dnia 9 grudnia 20m. w sprawie katalogu

udpadćw (Dz. u. 2014, poz. 1923). Ponizej przedstawiony został wykaz vdpadów

zawierających azbest z poszczegolnych grup i podgrup adpadńw niebezpiecznych wraz

z kodem klasytikacyjnym (Tabela 4].

Tabela 4.odpady[uwiera/aceazbest.

Kod odpadu ilo-lui ”Mu

m odpady zawierajace azbest z prndukcji elementowcementowo-azbestowych

„„m oklidzmyhamulcem:zawieraj oeazbett
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Szczególowe zasady skladowania odpadow zawierających azbest określone są

w Rozporzqdzzriiu Ministra Śmduwiska 141an 30 kwietnia 2013r„ wsmei'E skfudowisk
odpoddw (Dz. u. 2013, poz. na). odpady te mogą pochodzić z budowy, remontu,
demontażu obiektów budowlanych, a takze z infrastruktury dragowej. Nie moga zawierac
substancji niebezpiecznych innych niż azbest w postaci związanej czynnikiem wiążącym
wiókna. Skladuje sie je w zaglebienlach terenu posiadających zabezpieczone przed
osypywaniern sie ściany boczne w opakowaniach, w ktorych dostarczono je na skladowisko.
Kazdorazowa warstwe odpadów zabezpiecza sie warstwa ziemi lub izolacją syntetyczną
uniemnżliwialącą emisje pylów. Skiadowanie należy zakonczycmin. 2 metry poniżej poziomu
gruntu i uzupetnic ziemia do równego poziomu z otoczeniem. Na tak powstalych
skladowiskach zabronione jest prowadzenie wykopów, wykonywanie instalacji naziemnych
› podziemnych, wznoszenie budynków oraz przeprowadzania jakichkolwiek czynności
mogacych doprowadzić do naruszenia struktury skiadowiska i emisji wlókien azbestowych.
obecnie funkcjonujące na terenie Pnlski sktadowiska nie są w stanie pomieścić calkowitej

ilości wyrobów zawierających azbest znajdującej się na terenie kraju, w zwiazku z czym
niezbędne jest wybudowanie nowych kwater w juz istniejących skiedowiskach oraz nowych
skladowiskmogacych przyjmowac odpady azbestowe,

Aktualnie na obszarze kraju funkcjonują za ogólnodostępne składowiska przyjmujące
odpady azbestowe (www.hazaazbestowa.gov.pl). Najbliżej miejscowości Karniewo spośrod
czynnych skladowisk usytuowany jest zaklad Gospodarowania odpadami Sp. z o. o.
Miastkowo polozony w gminie Miastkowo, w województwie podlaskim - w odleglosci 76 km,
Natepnie w odiegiości 91 km od miejscowości Karniewo znajduje się Zaklad Przetwarzania i

Umeszkodliwiania odpadów w Czerwonym Borze, polozony wgminie zambrow, również
w województwie podlaskim. kolejnym możliwym wyborem dla Gminy Karniewo jest, leżący
w odleglosci 101 km, Regionalny Zaklad Gospodarki Odpadami w miejscowości iiachocin,
polozonyw gminie Sierpc, w województwie mazowieckiem.

wykaz trzech znajdujących się najbliżej czynnych skiadowisk azbestu, na które mozliwy

bedzie wywóz odpadów azbestowych z terenu Gminy karniewo wraz z ich charakterystyka,
przedstawiono w Tabelach 5-7 (źródła: www„bazaalbestawa.gw.pl).
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Tube/u 5. Olumkteryxtyku wyblunegu składnwlska nr 1
lakhdGoW-muuu odpadami Sg. : mn. Mlastłwwn

Adi-s Dunnrla, 18400 lamia

mmm „mnie [ma :; nw

Kady |:meodp-M 170601, nosas

Umm

Admwtlśeldoh ul. Akadarmc : 22,15400 wma

vm humńrhmw 513 azs nas

suwuww

Tabela 6. charakterystykawybranego skłvdaw/sku nr :
ula-awww-mala : unlmknduwlanla Binda»:wmmunymBurn

Omnium (erem: Las

Gmlna Zambrów

Czerwony ear, :
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aiw-nm uniewinnił InP] na stu

mmm... pop-uma

metanhmmm

Tabela 7. Charakterystyka wyhranego składowiska nr 3

Walny zal-uGuwndldd mmd-mlw„:leWn
o..-wmv.umaw-

Kody przyj.-mych osp-m 170505

Ink nmlmlęch
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8. Podstawowe informacje nt. Gminy Karniewo

Gmina karniewo polozona jest w polnocno - środkowej części województwa
mazowieckiego. Stanowi skrajna gminę poludnlowo - zachodniej części powiatu
makowskiego. oo wschodu Gmina Karniewograniczy z nalezacymi do powiatu makowskiego
gminami: Ploniawy-Bramura, Czerwonka, Maków Mazowiecki oraz Szelków. oo poludnia z

gminą wiejską Pułtusk ! gmina Gzy : powiatu puituskiego, od zachodu z gminą Gołymlna
osrodek z powiatu ciechanowskiego, zaś od polnocy z gm ina Krasne powiatu przasnyskiego.
ohszar Gminy obejmuje powierzchnię 129 km2 i stanowi 12 % calkowrtej powierzchni

powiatu makowskiego. Na terenie Gminy znajduje się 35 soiectw i 35 miejscowości, Przez
teren gminy przechodza dwie drogi krajowe: nr 50, oraz 57, stanowią one 13 km z ogolnej
dlugosci dróg na terenie gminy. Glownym elementem infrastruktury drogowej sa drogi

gminne, ktore maja dlugość 252 km oraz w mniejszym stopniu drogi powiatowe (45 km).

Ponad 70% dróg gminnych stanowia drogi gruntowe lsrudium uwarunkowań i kierunkow

zagospodorowunio przestrzennego gminy karniewo 2013). Na terenie gminy brak natomiast
jest infrastruktury kolejowej poza torami nieuzytkowanej waskotorowej Mlawskiej kole.

Dojazdowej.

Pod względem hzycznocgeogrzficznym lwg. Kondrackiegol Gmina karniewo znajduje sie

na obszarze Wysoczyzny ciechanowskiej, ktora leży w centralnej części Niziny

Polnocnomazowieckiej. obszar ten należy do polnocnej czesci podprowincji Nizin

środkowopolskich. Większość terenu Gminy pokrywają plejstoceńskie polodowcowe uxwry

glin zwalowych zlodowaceń s'rodkowopoisklch.Na terenie Gminy dominuja gleoy bielicowe i

brunatne zaliczane do II-IV klasy bmtacyjnej, co oznacza, ze przedstawiaja wysoka wartość

uzytkowa (Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Karniewo 2013). Przez teren gminy przeptywa rzeka Peha, zaś jej wschodnim skrajem rzeka

0rzyc. Stan ekologiczny wód powierzchniowych na terenie gminy jest umiarkowany lub

poniżej dobrego, przez co stan jakaśclowy określany jest jako zly, a rzeki zagrożone są

nieosiągnięciem zaiożen środowiskowych.

Wedlug danych Gus na rok 2015 Gmine karniewo zamieszkuje 5207 osób. Wśród nich

2595 osób (o mezczyzni, zaś 2512 to kobiety. udziai procentowy opu plci ksztaituje się na

poziomie 50%, jest to wartość obserwowana rowniez w latach poprzednich. Średnia gęstość

szjsuona
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zaludnienia na terenie Gminy wynosi 40 os,/kmz i jest porównywalna do wartości tego
wskaznika dla calego powiatu makowskiego (43 os./kmz). z danych GUS wynika, ze liczba
ludości zamieszkującej gminę corocznie spada. osohyw wieku przedprodukcyiriym stanowią
16% ludności gminy, w wieku produkcyjnym 55%, zaś w wreku popradukcyjnvm 19%,

plerwsly wskaźnik utrzymuje sie od lat na podobnym poziomie, drugi spada, ostatni zas'

wykazuje tendencję rosnącą.
Gmina Karniewojest gmmą typnwo rolnicla, użytki rolne zajmuja 90% powierzchni gminy,

grunty leśne zaś stanowią 7% jej powierzchni, Wedlug danych z GUS z 2018 roku na terenie
gminy Karniewo zarejestrowanych bylo 322 podmiotńw gospodarczych; najwiecej z sekcji

budownictwa (ea), handlu i naprawy pojazdów mechanicznych (mi oraz transportu i

gospodarki magazynowej (37›, w roku 2013 na terenie gminy zarejestrowano 35 nowych
podmiotów, najwięcej należących do budownictwa m, handlu i naprawy pojazdow
mechanicxnvch 15) oraz dlialalnaści organllacji czlonkowsklch 15h.
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9. Informacje oiloścl Istanle wyrobów zawleralących azbest na
terenie Gminy Karnlewo

Tabela ›: przedsmwia mikowita masę wyrobow lawieraiących azbesi zlnwentaryzowar
nych i pozosiaiyon do unieszkodliwienla w gminie Karniewo zoooziaiem na poszczególne

obręby ewidencyjne oraz ich masę sumaryczną dla calej Gminy, jak również masę rych

wyrobów w zalezności od charakteru prawnego wiaściciaii niemclmmości, na ierenie których
się one znajduja. z uwagi na spequę Bazy Axhesłuwei niektóre obręby w bazie lapisane są
pod innymi nazwami: obręb Bronisze 0002 figuruje w bazie jako cnrzanowo-iironisze, obręb

Chelshy nzierskie 0005 jako cneichy Chabdzyno - cxęść msc. Chełchy Dzierskie, obręb Rutki

OUZSjakn Leśniewcl cięść msc. Rutkl, a obręb Zalesie jako Rafały część msc. Zalesie.

Yuhelu &, tw wyr-znów zawiei-zlotych amen wn obrębów ewidencyjnym [kg).

Nrobręhu osoby "wan: Osoby prawne___—m___—w--M___—w”Mmm”ma w
123 870
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0020 Milewo—Maluukl 36 180 o 36 iw

Ohleunowo 153 540

171 510 171 510

0026 Romanowo 186 815 0 286 815

0028 Szwellce 514 150 o su 150

270 255 270 155

0032 Wólka Łukmuska 51 185 O 51 1485_DOM Zaręby 219 540 0 119 540

0036 mkl nąbmwe 110 160 o 110 160

0038 Żahln Łukawski 153 530 U 153 530

bane zawarte w Tabeli :; wskazują, że w gminie Karniewo zxnwentaryzawanycb,

przemacmnvch do unieszkodliwienia pnxoslaje łącznie 5 655 100 kg wyrnbów azbestowych,

: czego 5 550 925 kg, a więc Idecydawanawiększość, należy do osób łlzycznych, naiorniasr

14 175 kg— do asób prawnych.

Rysunek 5 przedstawia pnrównanie ilnści xinweutarymwanych wymhów azbesxowycb

w poszclególnvch obrębach ewidencyjnych Gminy kan-lewo,
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Analiza wykresu [Rysunek 5) pozwala stwierdzić, iz największa ilość materialem
zawierających azbest zlokalizawana iesi wabrebie SzwelicewOZS). Natamlasl nalrnniej
wyrobów azbestowych znajduje sie w obrębie Wronowo (0031).

Ralpa/zqdlenl'e Ministru Gospodarki z dnia 5 S/erpnia 20117 !. zmieniające rozpalzqdzenie
w sprawie spbsbbb'w i warunków bezpiecznego uzytkowania i usuwania wymbów
zawierających azbest 1DLU. zum nr 152 poz. 1089) wyróżnia trzy stopnie pilności usunięcia
wyrubów zawierających axhest:
-_ › wpokryciach widaczne są pęknięcia iubytki , wymagają niezwlocznei

naprawy, bądź wymiany;
-_ › wpokryclach zauważalne sa drbbne ubytki, ale bez widocznych pęknięć

ponowna acena stanu w ciagu raku;
-_ — pokrycia wdnbrym stanie, bez ubytków ipękniec' , ponnwna kcntrala

pcwinna mstac' prleprowadmna w ciągu 5 lat.

Rysunek 7 przedstawia precentowy udzial zinwentaryzbwanych wyroba'w azbestowych
podmględem stapnia pilności ich usuwania

441 630
5,5355

15920
0,25%

lSlopl'eń : lkgl | stopien 1 [kg! | stop-cn31m
Rysunek 7. ilość wymbdw zawierających azbest w procentowym podziale niz stopni”: pilności usuniecia w Gminie

Karniewo.
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Dane przedstawione na wykresie kolowym (Rysunek 7) pozwalają stwierdzić, ze wlęksmść

wymbów zawierających azbest zlnwemaryzowanych na terenie Gminy jest w dobrym stanie
technianyrn i nie wymaga natychmiastowego usuniecia. Oznacza to, ze 53,12% spnśród
wsystkich wyrobów zostalo ocenionych jako spelniające kryreria zaliczalące je do stopnia
pilnos'ci a, wzwiązku z czym ponowna kontrola musi być przeprowadzona dopiero za 5 lat.
0,25% wyrobow ma stopien 2 pilnoścl usunięcia, zatem ponowna kontrola ich stanu musi
odbyć się wpneciągu roku. Natomlast 6,63% spaśrńd zinwentaryzowanych wyrobów
wymaga nlezwlocznei wymiany i utylizacji (stopien pilnoścl 1), w wiekszosci jest to azbest
zmagazynowany.

w Tabeli 9 pnedsrawiono dane dotyczące iios'ci zinwentaryzowanych wyrobów
zawierających azbest (w Mg), z uwzglednieniem ich stopnia pilności, w podzlale na wyroby
zawierajace azbest znajdujace sie na rerenle nieruchomosci będących wlasnoscia osób
nzycznych oraz osób prawnych, w tym jednosteksamuuądu terytorialnego (JST), PKP i MON.

robelo 9. Ilość zinwenroryzoworiych wymbdw zawierającym azbest/Mg) wy dulmnanel oceny smpnla pilnaśu'
ich usunięcia.

soopnle pilności stopień :

Osobyfizyczne

soonlerl :

15,92 5192,35

szosiss
' wlączająchT, PKP, MDN

bane zebrane wTabeIi 9 wskazują, że wyroby zawierajace azbest o trzecim stopniu
pilności przeważają wyraźnie na terenie nieruchomości będących wlasnoscia osob
hzycznych. Na terenie nieruchomosci będących własnością osób prawnych wystepuja jedynie
wyroby o trzecim stopniu pilności.

Rysunek 3 przedstawia wykres koiowy pmcentowego udzialu wyrobów azbestowych ze
względu na sposób użytkowania. Na terenie gminy Karniewo największa ilość azbestu

aslstrona
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majduje się na dachach budynków gospodarczych (ok. 80.81%) ibudynkdw mieszkalnych
lok. 117099. Azbest zmagazynowany stanowi ok. 5,53% ogólnej ilości wyrobów na terenie
Gminy. Wyroby azbestowe pokrywające budynki mieszkalno-gospodarcze stanowią ok.

0,44% wszystkich wyrobów, natomiast znajdujące się na budynkach użyteczności publicznej
ok. 0,27%. Nalmnlelsxa ilość azbestu pukrywa budynki przemyslowe - 0,07%. Nie

zinwontaryzowano Innych budynków, które zawiaratyby wyroby albestawe.

.innylkgl

- budynki przemyxbawe [kg]

~ woynki uzymzzndgo.
punliqnc' Do]. budynki mieszkalna.
gospudarcze [hs]

« zmzsl magazynowany
EKK]

- budynki ieszkarne m;]

- budynki gospodarcze mi

munok bt Pmcenmwy udział wyrobdw nzbesmwvch ze wzgledu na 5p05ób otym-manio

w Tabeli 10. zestawione w sposób ilościowy i procentowy rodzaje wyrobów

zawierających azbest, które zinwentaryzowann w gminie Karniewo.

Tahsin ln. l/nścl'uwe l'pmcentuwemrowienie posłużyli/nychmdzuia'wwymbówzuwl'equcychazbest.

«nd wvmhu Rndui wyrubu [kl] [%]

:, d'
wn: na; azbeatowwamontowe laltste dla budownictwa 6 159 735 sum
suma s 655 mn manx
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z danych zawartych wTaheIi 10 wynika, ze udxial pm azbestowo'cemenmwychoiaskich
smsawanych wbudowniawie (won wcaikowiiei masie wyrobów azbestowych

zinwentarymwanych w Gminie Karniewu stanowi 7,58%. Płyty azbestowe—cementowe laliste
dla budnwnictwa stanowią nammasz sum wszystkich wyrobów. Płyty faliste sianowia
wlęc zdecvdawaną większość wyrobów azbestowych zlokalizowanych na terenle gminy
Karulewo.
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10. Szacunkowy kosxt usunięcia wyrobów zawierających azbest

wraz l harmonogramem
w celu oszaoowania kosztow realizacji Programu dla gminy Karniewo wykonano

rozeznanie rynku wś d nnn zajmujących się demontażem, transportem i utylizacją azbestu.

Ceny proponowane przez firmy wykonujace uslugi z zakresu usuwania etemitu

sawdużym stopniu zróżnicowane. w zwiazku ztym przedstawiony dalej koszt demontażu,

transportu iutylizacji azbestu zostal obliczony jako koszt uśredniony. Należy mleć

jednocześnie na uwadze, że gdy gmina Karniewo bedzie prowadzila postępowaniew sprawie

wyionienia wykonawcy w. zadań na dany rok, kwoty proponowane przez Wykonawców

mogą się znacznie miedzy soba róż :. Częstym zjawiskiem jest też deklaracja iirm co do

możllwaści negocjacji cen — możliwe zatem, że ostatecznie oaikowlte koszty będą niższe niż

zaiożonow niniejszej kalkulacji.

W wyniku rozeznania cenowego oszacowano jednostkowe koszty demontażu, transportu

na skiadowisko i utylizacji pokryć dachowych :awiemjąwch albesl (Tabela 11).

robeio 41 ceny demontażu, transportu juryiizoq'j azbestu wDamm pokryt' duchowych

xml azbestu , ok. 11,55 zl
: Mg azbestu fok. 774 zi; ] kg azbestu - ok. 0,77 zt

lm' azbestu - ok. 10,4 zi

1 Mg azotan fok. sea ti; 1 kg azoestu -ok 0.69 zl

iml azbestu -ok. 19,4 zt

1 Mg azostu — ok. 1237 zl; : io; azbestu , ok. 1,29 zl

Kalkulacja zostaia sponądmnz wopartiu ozaiotenie, że 1 m1 ptyty azbestowej waty 15 kg
(wg bataazbesrowa.goy.pli.
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Analizując dane zawarte wTaheIl 11, należy miec na uwadze, że każda tti-Lech

wymienionych wniej uslug (demontaz; transport iutylizacja; oraz demontaż, transport
iutyiizacjai wyceniane oyty osobno, dlatego też zsumowany koszt demontażu azlzestu

oraz jego transportu iutyiizacji nie jest równy iącznernu kosztowi demontazu, transportu

iutylizacji azbestu. Ma to zwlązek zmechanlzmaml funkcjonowania firm dzialającycir

wzakresie demontażu, transportu iutylizacji albasm, wzwiązku zktorymi koszty

jednostkowe danego zamowienia maleją, jeźell zamawiający wykupuje kilka uslug np.

zarowno demontaż,jak | transpurt oraz utyllzację w ramach jednego zamowienia.

Majoliżej miejsmwnści karniewo spnśrńd czynnyclr skladowisk usytuowany jest Zaklad

Gospodarowania odpadami Sp. z o.o. Miastkowo polozony wgmirlie Miastkowo,

wwojewodztwie podlaskim - wodleglos'ci 75 km. Niestety, skiadowisko to nie podaje, jaki

jest koszt skladowania na nim azbestu (tajemnica handlowa), ale może być zależny od

indywidualnych ustaleń pomiędzy zarządzającym skiadowiskiem a przedstawicielem nrmy

przekazującej odpady azbestowe do skiadowania.

Do obliaenla kosztow usuniecia azoestu z terenu Gminy poslużyly rownież dane zelzrane

wtmkcle inwentaryzacji, która przeprowadzona zostala wokresie 15.08 — 15.05.2019 r.,

dane przedstawia Tabela 12.

Veneto 52, Wynik! inwentaryzacji wyr-wdwzawierających azbest z terenugminy kcrniewo.

Ilość amam ur.]

]

uheslw „octan pokrycmolowych

. , _ ,
. W

2 stopnlen pilności

świadomość spoleczna odnosnie problematyki albestawej jest coraz większa, mimo to

wwielu mniejszych miejscowościach jest ona wciaż zbyt niska. w związku z tym, zalecane

jest, aby Gmina wlatach zowzosz przeprowadziia kampanie informacyjno—edukacyjne

ozjsuona
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mające na celu wzrost świadomości izwiekszenie wiedzy mieszkańcow Gminy na temat
szkndliwnści azbestu oraz rozpropagowanie wtas'ciwycji postaw Biorąc pod uwagę liczbe

mleszkańców Gminy koszt akcji informacyjnych ustalono na kwote 5 ooo zj, z czegu z snu zj

najlepiej zuzytkowac' da końca 2020 roku. Pozostawia to kwotę 2 sao zl na wykorzystanie
w latach 2021-2032.

Koszty, jakie Gmlna Karniewo beozie musiala ponieść w terminie do 31 grudnia 2032 r.,

przedstawiają się zatem następująco:
- Koszt transportu i utylizacji azbestu obecniezmagazynowanego wynosi w przybliżeniu:

441 530 kg - 0,69 zl = 304 na 70 zl

- Koszt demontażu, transportu . utylizacji azbestu w postaci plyt albestowo'cememowych
piaskicji (woz) i falistych (woz) pozostających wwykorzystani

5 27.3 470 kg-1,29 I. = 8 018 175 30 10

- Zatem, laczny koszt usunięcia azbestu z terenu Gmlnv Karniewowyniesie:

304 724,70 zl + B 015 275,30 zj : a 333 001 00 zj

- Koszt usunięcia azbestu zterenu Gminy powiekszony o koszt kampanii informacyjno

edukacyjnych (koszt realizacji programul wyniesie;

s 333 DOLODZH s 000 zl: ›: 335001 on zt

Harmonogram usuwania azbestu

Proponowany harmonogram dziatari zwiazanycn zusuwaniem wyrobów

zawierających azbest zterenu Gminy Karniewo uwzglednia zarowno wymogi prawne,
lak | względy praktyczne. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnln 13 grudnia

zaza r. wspmwie wymagan wzakresie wykorzystywania wyroba'w zawierających azbest

oraz wykorzystywania inczyszczama instalacji lub Urzqdzeń, wktc'rycn byjy lub

squkorzystywane, końcowym iostatecznym terminem uzytkowania wyrobów
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- Łączna ilość azbeszu zmagazynowanego oraz wyrobów zawierających azbest ocenionych
na 1 stopień piinosci wyniesie :

441630kg+ukg= 44163055

- Sumarycznie, usunięcie azbestu zmagazynowanego obecnie na terenie Gminy

oraz wszystkich wyrobów zawierających azbest ocenionych na 1. stopień piinns'ci

usuniecia, które to aziaiania powinny być przeprowadzone wpierwsle] koiejnas'ci

ido końca 2020 r.), wyniesie: w
- Do końca 2020 roku powinna zostać również usunięta 1/13 pozostaiych wyrnhów

azbestowych pozostających w użytkowanlu w stopniu z i a (s 213 470 kg):

(6 223 470: 13)- 1,19 v: 475 728,46-1,25 zi : 617 559na
- Kosn usunięcia azbestu zterenu Gminy do konca mku zozo powiększony o koszt

kampanii informacyjnocedukacyinych wyniesie:

301: 724,70 zi + 617 559,71 + 1 ma zi = 924 754 II zi

- Kosn usunięcia pozostaiych wyrobów zawierających azbest (s 744 741,54 kg), które

powstaną na terenie Gminy na lata 2021-2032 to w prlyhl'iienlu:

5 744 741,54 - 1,29 z. = 7 410 716 59 l'

- Koszt usuniecia azbestu zterenu Gminy w latach 101171032, powiększony o koszt

kampanii informacyjno-edukacyjnych wyniesie:

741071s,59zi+2500zi. 741311559"

- Zatem, cześc kosztu usuniecia pazostarych wyrohow zawierających azbest wraz

zkoszxem akcji informacyjnocedukacvjnych prlypadająca na każdy kolejny rok,

poczynając nd 2021 roku, a skończywszyna 1031, wyniesie w przybliżeniu:
7 413 116,59 zi : 12:w
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Pmponowanv harmonogram usuwania azbestu : nhszaru gminy Karniewo na lata mm
1031 wraz xszacunknwymi wydatkami prxypadaiquml na kolejne lata przedstawiano
wTabeIi 13.

Tabela 63, Hamlnnownm usuwania azbestu dla Gminy Knmiewo na Inn: zaza-2032 [wnuki Ilości ::me
zaokrąglone dujednościl

OEI Kum
uwmme azbesm
lmiimynwinegn, wyrobów
zawlerihwd' azbest su 754,41 „n :maniu pllnnśd, 1/13

h wyrobów ara: kasz!
|nłormlzyjnu- edukzzvlnal

Usunlęzle 1/13 wslyst a.
musujących chemie w ulvdu 011.617 755,05 n/rokpokryć dach-wychoraz kum
km ma Inlnrma jno~ :aukamnej
KOSZY annualmocumu mi wwo ,.
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11. Wskaźnlki realizacji programu

Wskaźniki realizacji Programu zostaty opracowane jako instrument, za pomocą ktorego

Gmlna moźe jednoznacznie ocenic, czy wdrażanie Plagmmu odbywa sie w stopniu

wystarczającym oraz czy zasady (cele oraz dzialania) postawione meg/nmie spelniają

swoją rolę, czy teź moźe istnieje potrzeoa ich zmian w polączeniu z aktualizacja Programu.

Nalezy podkreslic, ze wskaźniki powinny być proste do wyliczenia na podstawie

dostepnych danych, dzięki czemu ich wyliczenie nie zajmie duzo czasu, jak rowniez metoda

ich liczenia nie pozostawi znaczącego pola do interpretacji. Na podstawie kilku prostych

wskaźników Gmina hedzie wstanie monitorowac realizacje Programu zgodnie

zharmonogramem realizacji Programu zawartym wrozdziaie 10 (szacunkowy koszt

usuniecia wyrobów zawierających azbestwraz z harmonogramem).

Bardzo ważne jest, aby na podstawie wyliczenia wskaźników moźna hylo dokonac

jednoznacznej ooeny realizacji Progmmu. Nalezy pamietac, że tylko odniesienie wskaźników

do konkretnych danych może dac eiekz wpastaci ich rzetelnej oceny, co będzie stanowiio

rzetelny monitoring realizacji programu. w wielu przypadkach moźe sprawiac to trudność.

w związku z powyzszym wskaźniki realizacji niniejszegongmmu zostaly podzielone na dwa

rodzaje (Tabela 14): wskaźniki monitoringu bezpuśrednie, w bezpośredni sposoh pokazujace

efektywność realizacji Programu oraz wskaźniki monitoringu pośrednie, czyli takie, ktorych

wyliczenie nie daje jednnmacznej oceny i należy je interpretować. Wskaźniki pośrednie mają

za zadanie pomoc uwidocznić, czy w jednej ze stref powiązanych z procesem usuwania

azhcnu istnieje potrzeba zastosowania dodatkowych dzialari ze strony Gminy w kwestii

edukacji ekologicznej mieszkańców.

Tabela 74. Proponowane kaułmkl realizacji zaiozeti Programu uxldwanllz wyrobów zawierających mm z

terenu Eml'rly

Lp. Naxwa wskaźnika Obias enie
» » „r,. i

11 nos unieszkodliwronycn N eiy dązycdoosiagnrenanczoy przynjrniejronej
odpadow zawierających podanej wharmonogramle usuwania azbestu lub
azoes wyraz
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|F- Nuw:wskaiulh Ohhśnknh Judumh
1.3 Slwleń wykonvstanlz unlezv nam do osiągnięcia warmśu pomlędzy scam x/rok

wam Nnanwwych środków "planowanych w Harmnnugmmie.
upuwwawm na nallucję
Pm ramu w da m wku

[Juha wnllrskńw vm ęksxa Ioś wnloskńw Iym w ki ś ldomuść !Iuść/ruk
odnhninnwanle usuwln eknlog na slkańoów w tematyce xwilanei !
ubestu zielonych de Gmlnv usuwaniem lxbeslunerenu Gmlny.
Dnamlesxkzńców.

Ilość mum-mmm w Nalezy uśwladamlt spnvmmśe lokalną „ knuleamx'd IInśŁ/mk
Gm'rme dukich wysypisk mszana dukla! składowisk odpadów zawierających
ndpidńw zawiemiących azbest nratdaiyć du (ikw nych składuwisk
azbest.
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12. Finansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest

Aby zrealizować Program usuwali/n wyrobow luwierajqcych azbest dla Gminy Komiewo

nalotu zaza-2032 potrzebny jest znaczacy naklad finansowy, ktorego Gmina może nie być

wstanie wyznaczyć tylko zwlasnego, ograniczonego budzetu. istnieje jednak szereg

mcżilwych drog pozyskania na ten cel środków pieniężnych ze żrodel zewnętrznych.

Potencjalnymi zrodiami finansnwauia usuwania azbestu sa:

- srodkiwlasnewlas cieliobiektdwbudowlanych;

- środki wlasne inwestorow prywatnych;

- środki wlasne jednostek samorządu terytorialnego (w tym przypadku środki wlasne

Gminy);

- środki budżetu państwa pozostające w dyspozycji Ministra Rozwoju (Konkurs Azbest);

- srodki funduszy ochrony środowiska.

Poniżej przedstawiono możliwe drogi uzyskania wsparcia nnansowego na usuwanie

I utylizację wyrobow azbestowych przez Gminę karniewo.

Narodowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz

wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) udzielają

dotacji, pożyczek oraz przekalują srodki nnansowe na oodstawle umow cywilnoprawnych.

Nrośieww warszawie uruchomil kolejny Program Priorytetowy „SYSTEM - wsparcie dzioiori'

ochrony środawisku i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW” na lata 201571020,

wiecznej kwocie ao mln zl.

w ramach omawianego programu Isvsrw), gminy mogą uzyskać wsparcie finansowe na

zadania dotyaąoe demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia lub zabezpieczenia

odpadow zawierających azbest, zgodnie z gminnymi programami usuwania wyrobów

zawieralących azbest oraz na te same dzialania na obszarach objętych kleska zywioiowa.

Terminy i zasady udzielania wsparcia każdy z WFOŚiGW ustala indywidualnie w ogioszeniach

o konkursach umieszczanych na swoich stronach internetowych.
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Więcej informacji można znaleźć na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie: www. wfosigw.pl.

oddzialy nas wspolpracuja z WFOŚiGWwzakresie udzielania preferencyjnych kredytów

Inwestycji zwiazanych z usuwaniem iutylizacją wymbów zawierających azbest zarówno dla

osób prawnych | jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, jak | dla

klientów indywidualnych.

Bank Ochrony środowiska S.A. jest uniwersalnym bankiem komercyjnym specjalizującym

się w linansowanlu przedslęwzlęc proekologicznych. BOŚ wspolpracuje z polskimi

izagranlcmyml instytucjami hnansowymi, w tym funduszami i fundacjami dzialajacymi na

rzecz ochrony środowlska.

Więcej informacjl można slukać na stronie www.boshank.p| lub w uddzizlach banku.

- fundusze wiosne inwestorów;

- zagraniczna pomoc finansowa udzielana przez fundacje i programy pomocowe;

- kredyty | pożyczki udzielane przez banki komercyjne;

- środki wlasne Gminy.
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13. Analiza wpływu Programu na środowiska oraz na zdrowie

ludzkie

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Karniewo na lata 2019 —

1031 ma na celu stopninwe usuniecie wszystkichwyrobów azbestowych z terenu Gminy,

Azbest, wystepujący przede wszystkim w postaci pokryć dachowych na budynkach

gospndaruych imieszkalnych, stanuwi zagrożenie dla zdrowia iudlkiega, ; włókna azbestu
pochodzące z uszkodzonych plyt azbestowych prowadzą również do zanieczyszczenia

śrndowiska. Biorąc pod uwage, iz wytrzymalośc pokryć dachowych azbestowych szacowana

jest na okala 30 lat, wiek wyszępującvchmeinie Karniewo pokryć dachowych z azbestu

przekracza często za lat, stwierdzić należy, że istnieje pilna potrzeba uchwalenia ngmmu,
co zapewni planowe usuwanie szkodliwego azbestu zterenu Gminy, jak również umożliwi

planową realizacje dzialan wspomagających ten proces takich jak edukacja ekologiczna

mieszkańców oraz szkolenia.

Upowszechnienie zatwierdzonego przez Gminę Programu będzie skutkowalo

podnoszeulem świadomości społeczności lokalnej W zakresie zagrozeń związanych

zeksploetacja lusuwaniem azbestu. w wyniku tych dziatari zminimalizowany zostanie

równiez negatywny wptyw azbestu na środowisko i zdrowie czlowieka.

Usuwanie azbestu powinno byc prowadzone w jak największym stopniu zgodnie

z niniejszym Programem, co zapewni minimalizacje ewentualnego zanieczyszczenia

Środowiska pylem azbestowym poprzez nieumiejętne i niezgodne z prawem demontowanie

wyruhów zawierających azbest.

CHARAKTER DZIALAN PRZEWIDZIANVCH w DOKUMENCIE

Niniejszy program uwzgiędnia realizacje przedsięwzięć polegających na demontażu

wyrobow zawierających azbest oraz ich transporcie cio miejsc unieszkudliwiania. Prace

budowlane zwiazane z demontazem azbestu oraz ich transport nie stanowią przedsiewziec'

mogacych znaczaco oddziatywac' na środowisko zgodnie z Ramalzqdzeriiem Rady Ministrów
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zdnia y listopada zam r. wsprawie przedsięwzięć mogazyzh marzące oddzianywac'

na środowiska (Dz. U.2016 poz. 71].

zasieg Programu obejmuje jedynie teren Gmlny Karniewo, a skala prac bedzie dotyczyla

wylacznie pokryć dachnwych zlokalizowanychna posesjach na terenie Gminy

Niniejszy program jest spojny z programem OczyszczaniaKra/u zAzbestu na lata zaa -
1032, realizując wszystkie zalozenia iterminy zawarte wprogramie krajowym. Program

inkorporuje przy tym zalozenia programu Oczyszczania Kmiu zAzbestu na lata 2009 — 2032

na grunt lokalny. Nalezy jednocxeśnie podkreślić, że dla Programu Oczyszczania Kraju

zAzbesru na lata 2009 , 2032 zostala wykonana prognoza addziatywania na środowisko,

abo za tym idzie jego zalozenia zostaty szczegolowo omowione pod kątem negatywnego

wptywu na śmdnwisko oraz zdecydowano, zew. program ma być realizowany w skali kraju.

Realincja Programu jest powiązana z realizacją celów zawartych w „odnawiane!strategii

Zrównoważonega Rozwoju us: ”Strategia zaklada „ostateczne zastąpienie substancji

wzbudzających szczególnie duze obawy odpowiednimi alternatywnymi substancjami lub

technuloglami”.

Ponadm zagadnienia związane z azbestem regulowane są przez dyrektywy unijne, ktdrych

regulacje wdrożone są również w krajowych ustawach i rnlporxądzeniach:

- Dyrektywa Rady 87/217/EWG zwanym. wsprawie ograniczania zanieczyszczenia

środowiska azbestem i zapobiegania temu zanieczyszczeniu,
- Dyrektywa kady 95/51/qu „4093995 r. dotycząca zintegrowanego zapobiegania

zanieayszezeniom i ich kontroli
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lirewta rwe postepowanie zodpadaml zawierającymi azbest oraz nieprzestrzeganre

narzuconych wahach prawnych ubuwiązków dla posiadaczy odpadów są często Skutkiem

nisk j spolecznej świadomości ekologicznej oraz nlewystarezajaeej znajomosci przepisów

prawnych. Prowadzenie edukacji ekologicznej, ktora jest Jednym zzalozeri Programu,

wptynie na zmniejszenieskaii tych problemów.

RODZAJ I SKALAODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Azbest wykorzystywany jako pokrycia dachowe przez caly czas jego użytkowania stanowi

potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzi, więc jedynie jego calkowite usunięcie umożliwi

eliminacje tego zagrożenia.
zaklada sie, ze realizacja prac mających na celu calkowite usuniecie azbestu zterenu

Gminy przy zachowaniu wszystkich warunków akieślonych przepisami nie bedzie mialo

negatywnego wotywu na zdrowie mieszkancow ani pracownikow «rm, ktore wykonywac

beda prace z azbestem zwiazane.

Demontaz, transport I unieszkod iWianie wym ow azbestowych nie powodują zagrozenla

dla środowiska ixdrawia cxlnwieka przy zachowaniu warunków [procedur określonych

przepisami, Prace prowadzone beda na wielu obiektacb na terenie Gminy, jednakżej eli

pojedyncze prace polegające na demontażu wyrobów zawierających azbest nie powoduje

znaczącego oddziatywania na środowisku, to również wielokrotne wykonanie takich prac nie

spowoduje pogorszenia stanu środowiska.

Pnnadto Program zaklada, ze demontaż pokryć azbestowych bedzie prowadzony

naprzestrzeni kilku lat oraz na całym obszarze Gminy, wzwlązku ztym nie wystąpi

skumulowane oddziaływanie na środowisko,

Transgraniczne oddziatywanie może jedynie wystąpić wprzypadku transgranicznego

przemieszczania odpadów, które nie jest przewidywane wedlug niniejszego Programu.
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Ponadto, na kazdy międzynamdowv obrot odpadow potrzebne jest zezwolenie Glownego

inspektora Ochrony Śmdawiskd oraz spelnienie szeregu innych wymagań prawnych,

mających na celu zmniejszenie ewentualnego wystąpienia negatywnych skutków takiego

przemieszczania.

prawdopodoblenstwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla

śrndowlska:

z uwagi na fakt, że azbest zaliczany jest do materialow niebezpiecznych, może

onstwanać zagrozenie dla zdrowia ludzi. istnieją sprawdzone, atakze jednoznacznie

uregulowane przepisami, metody bezpiecznego postepowania zwyrobami zawierającymi

azbest począwszy od ich eksploatacji, poprzez usuwanie i transport, aż do unieszkodliwiania.

Prace związane zusuwaniem wyrobow zawierających azbest mogą być wykonywane

wylącznie przez nrrny, które posiadają odpowiednie wyposażenie techniczne

do prowadzenia takich prac oraz zatrudniające pracownikow przeszkolonych wzakresie

zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

zagrozenie moze powodować emisja wlokien azbestu zuiegajacyoh korozji wyrobdw

azbestowe—cementowych oraz emisja wlokien azbestu wynikającą znieprawidlowo

prowadzonego (przez nieupoważnione firmy lub też przez osoby prywatnej demontażu

i transportu oraz skladowania w miejscach do tego nieprzeznaczonvch, w tym na tzw. dzikich

wysypiskach. Jeżeli jednak spelnione zostaną wytyczne izalozenia niniejszego programu,

demontaż iusuwanie wyrobów azbestowych prowadzone bedzie wylącznie przez

wyspecjalizowane nrrny, dzialajace na podstawie ważnych zezwoleri izachowaniem

wszystkich procedur wynikających Inneplsów prawa, co uniemożliwi wystąpienie

zagrożenia.

w zwiazku z Dowvżslvm realizacja postanowien proeramu poprzez konywanie prac

modnie I orzenisami uraz usuniecie 1 terenu Gminv wvmhów azbestow ch nie snowadgig

sttanienia żadnego ryz ko dla zdrowia ludzi ani zagrożenia dla środowiska.
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CECHYoaszuxuONEEGO ODDZIAŁYWANIEM NA śRODOWIsKo

Na obszarze Gminy Karniewo nie wyszępuia parki narodowe, czyII obszary pszazegblnyeh
nnas'eiwosciaeh naturalnych, które są szczególnie wrazliwe na oddzialywania. Brak również
obszardw o przekraczonvch szandardach Jakuści środowiska ani innych terenów intensywne
wykurzvstywanych.

Na terenie Gminy znalduia się natomiastabiekty wpisane db rejestru zabytków (na podst.
Gminnej Ewidencji zabytków (Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Karniewo na
lata 2013-2015):

cheldw Kmlece
- budynek mieszkalny, dwór i spichlerz

Cumnslćw
- park podwarski, budynek mieszkalny/oheyna, spichlerz

aarnmdw polasle
. budynek mieszkalny

Karniewo
- kosciol Parafialny pw. Serca Jezusowegn (A-93 z 1004.07.27) oraz budynki
tawarzysxące: dzwonnica i brama przykościelną kapliczka
_ Dwór Kamlewskich i zespól podworski lik-274 z 2004.09.30)
- cmenzarz paradalny, gluta piwniczna, plebania, budynek gospodarczy przy plebanii,
Urzad poezzowy i Gminny Ośrodek Pomvcy spoleczne] oraz pięć budynków
mieszkalnych

Krzemień
- park podworski

Łukowa
. park podwarski, spichlerz, dwa budynki mieszkalne

obiecanowa
› budynek mieszkalny

Rumannwn
. budynek mieszkalny
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Sieniawy
. budynek mieszkalny

szwelice
- cmentarz paranainy, kosciol parafialny, plebania, dwa budynki mieszkalne

Huanita
, budynek mieszkalny

wolkaŁukowska
_ budynek mieszkalny

Wronowo
. spienierz

zakrzewo i slonlawy
, rragmenty MiawskielKulel Dojazdowej

Spośród zabytkow znaiduiacyclr sie w Gminne] Ewidencji Zabytków sześc' budynków

posiada pokrycie azbestowe, min,: dwór w miejscowości cnelcny Kmiece, spichlerz w

Cxarunnnwie oraz budynek mieszkalny w Czarnostowie Polesie, Dzialania zwiazane z

realizacją Programu, w szczegolnosci wymiana azbestowych pokryc dacbowych na

wspomnianych zabytkach, powinny byc prowadzone pod nadzorem konsenuatoranabytków,

w lokalizaciacn, na ktorych zlokalizowane są zabytki z Gminnej Ewidencji Zabytknw, ktore

ponadto znajduja sie w rejestrze Narodowego instytutu Dziedzictwa, nie zostaty

zinwentaryzowane wyroby azbestowe i wszelkie dzialania zwiazane z realizacją Programu nie

wprynaw żaden sposób na stan tycir ahiektćw zabytkowych.

Niniejszy program uheimuje tereny zabudowane, rozproszone po calym obszarze Gminy

Karniewo. Na terenie Gminy wstępują ponadto obszary naturalne, których części są

obiektami prawnie :hmnlnnymi (za www.crfop.gdos.goy.pll. są to:

.Nasielsko-Karniewski obszar chronionegokrajobrazu

.7 pomników przyrody

.A użytki ekologiczne
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Realizacja Programu nie jest sprzeczna z celami ochronyw. obslarow am nie
sranowi dla nich zagrożenia.

Podium-Walla: naleiv uznać ie realizacla nostanuwień Frnnrimu nle snuwnduie
macgcggu odd ma ina śrudnwlskn 20 Ewa dukumenl le
- zaklada wyknnvwanie prac polegathvch na asmonzazu Oraz lranspnnnrwaniualbesm

ze ścisłym przestrzeganiemwymagań prawa;
- rullzaq'a zadań dokumenzu nie bedzie puwodawac nadzialywan skumulowanyrlr anl

lransgranlunych.

Reallxada uloień Programu wpłvnie na naprawe stanu środowiska Hdrmula ludzi
Lem—ea

- sukcesywne zmnlelszanie, a ducelowocalkowite wyeliminowaniazrodel emisji wlóklen
albestnwych;

- doprnlwadxenie do realllacii pras wxgndxie zprzepisaml, za wyeliminuje zagrożenie
zdmwla zarówno dla mlesxkańców posesli, jak i dla wykonawców prac;

- wzrusz śwladnmości ekologiczne] mieszkańców w zakresie właściwego postępowania
: wyrobem! zawieralacyml azbest.
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14. Spis tabel i rysunków

Spis tabel

Tabela 1. Cechy azbestu oraz wynikające z nich możliwoścn stosowania i:

Tabela 2. Najistutnleisxe ustawy irmporzadzenia poruszające problematykę albesmwą.

.15

,ze
.27

Tabela 3. Wymogiw zakresie gospodarki odpadami stawianenrmom zaymujacym .

Tabela 4.Udpady zawierajace azbest.

Tabela 5. Charakterystyka wybranego składowiska nr 1. . 29

. 29

. 30

.34

Tabela 5. Charakterystyka wybranego skladuwnska nr 2.
Tabela 7. Charakterystyka wybranego skladowlska nr 3 .

Tabela 8. ilość wyrobów zawieraiacyen azbest wg obrebo'w ewidencyjnych (kg)

Tabela 9. Ilas'c' zinwentaryzowanych wyrahów zawierających azbest (Mg) wg dukonanej
oceny stopnia pilności ich usunięcla. 38
Tabela 10. ilościawe i pracentowe zestawienie poszczególnych rodzajów wyrobów

zawierających azbest. as
Tabela 11. Ceny demontażu, transportu i utylizan azbesTu w postacl pakryć dachowych.

41
Tabela 12. Wyniki Inwentaryzacji wyrobów zawierających azbes1 z terenu gminy Karniewo

42

Tabela 13. Harmonogram usuwania azbestu dla Gminy Karniewa na lata 1019-2032
[wanoścl llus'ci albestu zaokrąglone do iednaści). 45
Tabela 14. proponowane wskaźniki realizacji zalozen Programu usuwania wyrobów

zawierających azbest z terenu Gmlny 47
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Spis rysunków

Rysunek 1. Wyroby azbestuwa , cemenłuwe: pa lewej płyty faiiste, po prawej płyty
płaskie (źródło: materiały własne). .. .10

Rysunek 1. ziemne płyty azbestowe -ia1iste(z'rridtb: materiaiy własne). . 11

Rysunek 3. Wxór prawidłuwegn oznakowania wyrobów, odpadów i opakowań
zawierających azbest, a takze miejsc ich wystepawanra .11

Rysunek A.Wzór oznakowania mstalacji lub urządzeń zawierających azbest oraz rur

.U

.23

azbestowe-cementowych...

Rysunek 5 .Wzór oznakowania dreg utwardzonych odpadami zawierającymi azbest
Rysunek 5. Porównanie ilości xinwenlarvzowanvch wyruhów zawierających azbest dla

poszczególnychobrębów ewidencyjnych Gminy Karniewn [kg). „36

Rysunek 7. Ilość wyrobów zawierających azbest w procentowym podziale na stopnie
piinnścl usunięcia w Gminle Karniewo. . 37

Rysunek 5. Procentowy udziat wyrobów azbestowych ze względu na sposób użytkowania.

. 39

;, LrLMVń/"i
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- Mar:iniuk—K1uska,A. KLUSKA, M.; 2013, Problemy gospodarki zwywbamr zawierającymi ozoesr
w wa/ewództwi'e mazowieckim; Ekologia irccnntka, tom 1; Bydgaskie Towarzystwo Naukowe,
Bydgoszcz.

- Marszalek H.; 2003; zagrozenie śrudowisku wre/Sklega wyrobami zawierającymi azbest; Zesxyw
Naukowe Akademii Rolniuej wkrakowie. inzynieria środowiska, Tom 2 , Akaoernia Rolnicza

w krakowie; krakow.

- obminski A. muz; Wymby budnwlane zowiezojoce ozoesz izwlqmne znim zanieczyszczenie

powietrza; xii Konferencja Sowlogiczna „Azbest w środowisku › Problemy ekologiczne
i melodyczne”; Wroctaw.

- obminski A mua-, Użytkowonie, zabezpieczanie iusuwonre wyrobów zowierojocycn azbest; XVI

Ogólnopolska interdyscyoiinarna konferencja Naukowowechmczna; Bielskołęczyca.
- Program Ochrony środowiska Gminy Karniewo na lata 2011-2015 z perspektywą do 2013 roku.

- Poradnik stosowania przepisów i procedur doryczarycti pozyskiwania z krajnwvch [zagranitluvch

iunduszy pomocowych dodatkowych srodkow finansowych na usuwanie materiatow

zawieraRWch azbest, Ministerstwo Gospodarki, 1006 r.

- Pyssa J., Rokita M. : 2007; Azbest . wyscępawonia, wykanysmrlie rsposoo postępowania
z ndpadumiazbesmwym; Gospodarka Surowcami Mineralnymi,Tom za, Zeszyt 1; Kraków.

- Szeszenia-naorowska n,; zwa; Whściweści azbestu. Raduje icharakterystyka nzatariaiow

zawterajacycn azbesL Zużycie azbestu izanieczyszczenie środowiska, instytut Medycyny Prac;

Łódż

- Studium Uwarunkowan i KlemnkńwZagospodarowania PrzeslnennsgoGminy Karniewo.

~ Więcek E.; zum; Azbest — nomz'cnic iskutki zdlawame; Bezpieczenstwo Pracy , Nauka

taktyka, zeszyt 2; warszawa.

Strony internetowe:
- BazaAzbestowa . www.bazaazhesmwa.guv pl

- Centralny Rejestr Form acnrony Prv/rody - www.crtepaoosaoyoi
- etowny Urząd Statystyczny, Bank Danycn Regionainycn , www.star.goy.pi
- Generalna Dyrekcja uchmuv Śradowiska fgdusgovyl
- Geoponakgeopnnalaanpl
- narodowy Vnslvtut Dziedzictwa, Wykaz zabytkow nierucnomycn wpisanych oo rejestru zaoytkow

- www. mpl

- Strona internetowaGmlnv karniewo - www karniewo gi
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* Ianądzenlk Mrmma zarowra rmprek. Sporeczrrai zama 12 marca 1995 r. anlawle
dopuszzzaruyzh srozan Inaxęzeń zzyrrmrow Szkodhwvch dla zmowa, wydumanych przez
materiały budawlane, urządzenia a aramamy wypasamma w pnmreszcxemach przeznaczonych na
pobyt ludu (MP. 1995 nr 15, poz 231)

- Rnxporzidzenie Mmrsrra Żurawia z dwa : srerprrza 2004 r. wspmwle ukresuwych badań Iekarsklch

pracowników zatrudnionych w układach, które s(oxuwały ozpazr w prudukql (DL ur 2004 rrr ma,
poz. 1896)

* wozporzoazeme Minima Zdrowia z ma 9 srarpmo 2004 r. wwrawle reczema uzdrawlskawego
osob xalmdmnnych przy Fvoduk wvrnbów xawĄevających azbest
(Dz u. 2004 nr ms, poz. 1920 zeml)

* Rmpanądzenle Mimsva zdrowra „ma w styczma zeus rv wsprawre wiam książeczki badań

promakryzzrrycrr ula osuby, która byla lub ym xauudmona w warunkach narazorua zawodowego
wzak'idach musujących axbest wprucesach technnłagicznych, sposub" jerwypemwenra

iomauzaquuzu mos rrr 13,pol ma)
_ Rozpunadzeme Mrnrsm zdrowo xdnla 15 wneśniz mus r, wsprawre leków zwlazanych

zchovohami wyworanymrWiza przy zzheścm raz U 2005 nr 185, poz. 1553)

› Rozporndxenie Mmlslra Zdrowia z dm 2 Iulega 2011 r w sprawe badań [pomiarów czynników
stkadhwych ma ldmwlaw śmdnwlsku pracy (Dz. uz zuu nr 33. poz 155)

* RuxpnrxadzgnleMmisxrz Zdrowa zdma 24 lipca zuu r. w sprawie suhmnqi cuomrcznycrr, Ach

mieszaniu, czynników mb procesów rannorpgrunyzn o azrararriu rakatwórczym lub muugennym
w śmdowrsku prazy mzzu ms poL1117]

. RmponądzeniaMlmsua Radzlny, pracyi Pozatym Spaleunq

- Rozporządzeń!Mimstra Rndzmy, Pracy i Polityki Spuleunq z dnia 12 czerwcama r. w sprawie

najwiszvch dopusxualnych sręzerx ; "metali czvnmków ukedevch dla xdmwia wśroopwrsku

praLy (Dz. u zma ppz. nas ze zmy
* Razpnrzidleme Mimstra Suwmiarki rpraoy zdnia 14 paiaziormka 1005 r. wsprawwe zasad

hewleueństwa Wgrany grew przy zabezpieczam iusuwaniu wvmbów zawrprarocycrr albest
praz programu suprema wzakrasra pozpmcznego uzyxkpwama rakrch wyrppawwz. u 2005 nr
215. poz. 1324)

. Rozporządzenia Mrmszra Środowiska

- Rmpnrzadzenie Minlstra Środowiska zd 9 grudma 2014 r. wsprawle katalogu uduadówmx
U.2mAr,pol 1923)

, szpunądzenve Mmrsm Śrnduwlska zuma 24 uerwca zona r. wSDrawle rouzolow odpadów,
których prxewózw nelu umeszkodllwhma just xabmmony (Dz u. mus nrmpoz 769)
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retykletowania supstanql niebezpiecznych [Dz urz wn195 z 15.01 1957, sli 1, z pom, zrn.; nz
urz. uz polskie wydanie Speqalne,reld1 13,1,1,azr.27l

. Dyrektywa Rady awm/Ewe Idnla 19 rnarea 1997 r. waprawle oslznlcxema unleczyxzczenia
środowlrka azbestem l zapnhlegania ternu zanieczyszczeniu ((Dz, urz. wz L 55 z 29.03.1937, sir. co, z

późn.zm pzurz uzpalskre wydaniespeqalne,rozdz 13,t,9,str.259)
. Dyrektywa Rady ES/ESJIEWG Idula 12 aerwca 1999 r. waprawlewprowadzenia śmdków wcelu

poprawy pezpleezenstwa lzdrowla praoownikow w rniepcu pracy (Dz.Urx. ws L 193 z29 051999,
nr 1,1późn,lm.; pz. urz. uz polskiewydanieapeelalne, rozdz s,t 1, su 3497

. Dyrektywa Rady 92/57/[wc mnie 21 czerma 1992 r, WSDrawle wprowadzenia minimalnych
wymagań bezpieczenstwa roehrouy zdrowia na tymczasowych lup ruchomych budowach (ósma
smególowa dyrektywa wrozurnienru art, 15 ust, 1 dyrektywy wan/zwal (Dz. urz w: 1 215,
z 25111 1992, str. 5, pz. urz us polskrewydanie apeelalnc, r01d1,5, t. 2,5U. 71)

. Dweklywa hady guza/wz Idma 22 czerwca 1994 r. wsprame othrunv pracy osób modych
(Dum wz 1215z2u 08.1994,str.12,1pa n. zm.-, Dz Un. uz polskie yrydanlespec/alne, mxdz 5,1
2, 517113)

- Dyrektywa pady msem/ws zdnia 25 kwietnia 1999 r wzorawle sktadowania odpadow luz urz.

wn157z151171999, str 1,1późn.lm.,Dz Un us polskie. wydanrerpeqalue,rozdz 15, t. ›, szr.
2le

. Decyzja kady zana/ww: zdnia 19 grudnia zona r ustanawraraza kryteria lprocedurv yny/eela
odpadow na skladowlska, na pudslawle an 15 ”mamka ll do dyrektywy 1999/31/WE (Dz. urz. wz
1 11 z 15m mos, sir. 27, uz, Un. wi [ 219 zzaoszam, str. : z urz. us polskie wydanre

spec/alne,rozdz.1s,t 7, str 314.

. pyrektywa zauwa/wz parlamentu Europe/skiego wady zdnia z7 Stycmla 2003 r wspriwie
zutyteeo sprzetu elektmtechnicmeguleleklmrliczrlego (wsze) (Dz. Urz. WE 1.37 z 13.02.20n3, sv
24,Dz.urx uz Pulsklewydaulespeqalne, roz 15,1 7, str, zsgl

- Dyrektywa 2004/37/WE parlarnenru Europelsklegu lRadv zdnia 29 kwietnia 1004 r, wsprawe
ochrony pracowników przed lagroienlem dotyczacym naraiema na dzlalanle czynnlkćrw

rakotwórczych lub rnuragennych podczas pracy (sxbsta dyrekrywa slczegóiuwa w rozumieniu an. 15
ust. 1 dyrektywy Rady 99/991/Ews) (Dz Urz WE L 159 zaw.w.znoa, skr. 50; Dz. Urz. na polskie

wydanie speqalne, rozdz. s,t 5, str, 99)

. Rozporządzenie parlamentu Europejskiego ledy lws) 1013/2005 Idnla 11 aelwca 2005 r

w sprawie pnemiesxuama odpadow (Dz Urz,WE L 190, z 17 07.2005,5U.1)

. Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2005 parlamentu Europelsklego lRadv zdnia 19 grudnia 2005 r

wzprawle relestraqr, noe/w, udzielanla zezwoleń rstosowanych agvanlczeń wzakresie chemikaliow

(REACH) iutworzenla Europe/skle] Agenql chemikalrow, zmien jące dyrektywe 1999/45/w5 oraz
uchyla/ace Vazpnrzadzen'le Rady (EWG) nr 793/99 lmzpnrlądzenle Kumlsjl (WE) nr 1495/91, lak
rowniez dyrektywę hady mpeg/Ewa ldyrektva koniu/. 91/155/EWG, 93/57/EWG, mms/ws
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izmm/zJ/WE wx. Un„ ws L 395, zam.:oos, Str : oral sprostowame w Dz UrL w: [ us,
1 29351007, str. 3)

- Dyrektywa 2005/95le Parlamentu sumpezskiegu vRady mm 19 mmama mus r. wsprawm
odpadów oraz uchylająza nlektćre dyrektywy rm. mz wzmz : 22.11.2005, str. 3)

- Dyrekiywa Parlamenm Europejsklega wany 2009/1411;va zdnia 30 listopada mus ,. wsprawle
ubrany pramwnvków przed wzykzem mąmym : narażeniem na dzialanie azbestu w mialm) prazy
(Dz Un uz LEBO, ! 15 121009, sa. za.)
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Inłqanlkż
OCENA

sum. | mnznwości beuleanquulylkowanl: wymbńwuwlemlqwzh nns!
Naxwa mieim/ unlektu/urxądzeme budowlanego lmsxalac]! prxemysmwe]

Adves mrqsza/ nhleklu/ unądzenh budbwwanegc/ Instalacj! przemvsmwe]

nudzą zabudowy"
Numer unam twvdencwnel” „

Numer obrębu Ewidenmnegn”:
Nazwa, muzą wyrahu
ność wyrobów"

nm spunądzenh pupnednlej oceny”:

Grulzl /
„ keuzausun wyrobu Punkty ueerre

: Spaxdbmruwunia azbestu
1 Powierzcnma pokryta masą „arryskowa z azbestem (mrkren 30
: Tynk zawrermcy azbesr ab

: Lekkm bryzy nolzcwne z azbesrem (uęzaroby < : uuu Arg/ma) 25

» Petname wvmhy z azbesleml np. pokrycia dachowe, erewacyim w
„ mkrumwwlencnnlwymbuzmmm
5 Dni: uslkadmma powrerzrhm, narusmna Struktura wrókren sm

5 Niewielkre ustkadzenia pawieacnm «rysy, ndprvski, zabaman ›„ naruszona :o
strukturamakler.

7 sms'a mukrura wmkren przy braku wavslwv zabezpieczające] mb jej duzych 15

ubyrkach

s Warstwa zahezwenaiąca bez uszkodzeń 0
„: Możliwy)? uizkndzenfa powlendvli wyrobu z azbesrem
s Wyrób .err pnedmimem jakwenś grac 30

m Wyrób bupośmdmu dnslępny (do wysnkości1 m) 15

11 Wyrób navaźnnv na uszkadze mechamuue 10

11 Wyrób narażony na wsrrząsyr drgama |ub aynn tmaxłevytzn! 10

13 Wyrób nie JEEŁ narazany na wpływy :ewnęlvme u

(v meinewyłumniu wymbu wikaxunku 40 pamiexxuń umkbwyen
u Eezpnśrednio w numesznemu ao
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Grupa /
” Radxallsunwyropu Punkty azene

15 Za zowleszonym,mesuzelnvmsumem lub mnym poklyclem 25

15 w systemle wvwlelrzania pumieszclema [kanaływentylacylnel zs

11 na zewnatrz oplem (np. tynk) za
13 Elementy pblekcu (np. oslony palkanoweHlarkl mlędlyaklelme) m
19 Za zawlesmnym Slcxelnym sumem lub innym pukwclem, ponad pvloszzzelną s

powlerzznnlą lub pala szczelnym kenalem wentylazwnym

zu Ee: konleklu z pamleazazenlem ("D' na dachu oalzplowpnym od pnmlegzczeń u

mleszkalnych)

v wykonymnle mleixm/ nblekru/ urządzenia budowlanego] Instalacji

memyslpwe/
21 Regularne przez ozlen, mlndlleż lub sponowcow 40

zz SWA lub częste (np.: zamleslkanie, mnisze precyl sa
za czasowe (np.: dumkl rekreacyjnel 15

za Rudki: (np ~ Strychy, plwnlce, kamńrki) s
15 Nleozyxkowane lnp anuszcmne zabudowanla mlenkalne lub gospodarskie ::

wylaczone : uzytkowania uhlekty, urządzenia lub lnslaIaCiEl

SUMA PUNKrów ucENv

$mnu] PILNOŚŁI

UWAQA' w kazdą zplęclu gmp arkusza nalezy wskazać co nalmnlel Jedną pazyqe Jeśll w gruple mslanle
kaazana Męce. nlz ledna pazyqa, sumując punkty z poszczególnym gmp nalezy uwzględnlł zylka puxyqę
u nalwyzszel punktach w dane] glupie. Sumaryczna Hah: uunklów wezwali akreś slapleń pllnoścl
slaplen pllnośdl nam punklaw

wymagane pllnle usun ę e lwymlena na wyvób bezazoeazowyl lub zabexpienenle
smolen oilnpsel II na 95 do 115 punktów

wymagana ponowna ocena w lermlme do 1 raku

srppsen pllnnśzl III na sn punktów

wymagana ponowna acena w lermmie do 5 lat

ccenualacy Wła clclel/zauaoca
(nazwlskollmlę) lpoaplsl

salsuzzna
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1mieiscawnść,dalil (adres lubwenge : sumem

m. gwn
”Nalazvundaćmdzmnbudowv:budynek ml:xzki|ny„waw usuwamy, budynek „mmm, Inny

mmm podać numevnhrębuwxueumnegm „mmm mmm.”, łamanego wm wyngpawanli„nem.
npm amam mdxquwww„|me „w: nauly Stosować nampujuq mmm.:—

„, „bawmy-mm pinki! nasuwane w hudewnmm,
pływłahxmnbexwwo—cemenmwz au budow-mm,

w. zląua axbesmwnamemuwe,
Ratuje nalkamłz śmdhm! „maremm- wmm mame ma,
wyr-)w dame amenuwu—kwunknwe,

prxędza„mm, wtymmm azhestqunbmbmne.
ucxeliwa „bmw

mmmm„hw pieder-e. simm]

wymbynbexmwnrkauuukawe, ! wvquldem wyrubbwmemych,

vipłeł, lektur],
Inn: wmhy nwmnuullbeu, oddnelnie ulewymlamone, wtym malen@—tura, nadacwe,

'llluśćwymbew ubaw» podana w [odmianach mixy (Mg) cm w jednnstkach mamu dlamega wmnu (m7, m3,

mn)

away „dumę pmpwwidlenh poprledn'wqmany;„a: 155! u: „mamna,n=1uywww.mam: amr

59|Struna
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zginaniu
INFORMACJA!) wmouAcH ZAWIERAJĄCYCH AIRES!
okienna: w I:lącmlku m a do mpmądunia Minlslr: Guspndirk!
zdnia 13 grudnl: zuo r. (nx. 2011 nr : pn:. 31)

inmmnuno WYROBACHmwizmĄcvcuAlam”

1„ Nazwa mieisca/urządzema/mstaiaqi, adres”

2. vaorzymiiafv wvmwxawiemaoe«wasi-imięina: sknlub nalwaiadrey

Rodzaj zabudnwvfl

Numer dlizlki ewidencyjnej

Numer obrębu wydaną/mega": .

Nazwa, radza] wyrobu”:

7 Nasi: posiadanych wyrobów a!

5. Stopień gilnaśd"

9 Zaznaczenie mieiscawsiępowama wymhów a!

a) nazwai numer dokumentu
h) dala namnie] akcuaiizaqi:

m. Przewidywanytermin usunięcia wyrobó
11 Hnść usunmychwymhów Iiwielayiwch axbest nnekazanych do unieszkodliwiemaw

lpudws)

7o|suona
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”Za wyrbb tawieraiący azbest uznaie się kazdy wyrob zawierajacy wagawn 0,1 % iubwiece; azbestu

Z›darestaittyeznetzo mie|sca wystepowania azbestu naiezy uzupetnie wnaslępniacymiorrnazie wujewóduwc,
powiat, gmina, migiscnwość, uiita, numer nieruchomośtk

3!Naiezy podaa' mdla] zabudowy budynek mieszkainy, budynek gospodanzy, budynek przemynowy, budynek

mieszkaina-aospodarazy, inny
'lnaiezy podać nurner dziaiki ewidencyinei inunier obrebu ewidencwnegn łaklytmega rnieista wstępowania
azbestu.

”Przy nakreśleniu radzi-uu wyrobu zawieraiaeeeo azbest naiezy stosować nasteouiaea ktasynkacie:

otyty atbestbwo-eernentaweptaakie stosowane w budownictwre,

otyty iaiiste azbestowo-eernentowe stosowanew budownictwie,

rury i ziąaza azbestownscemeulowe,

ruty I złącza azbestowaacementuwe pozostawiona w zienii,

izaiaaie natryskowe srodkarni zawreraiaeyrniw swoim sktadzie azbest,

wyroby arenie alheslowo-kaucxukuwe,

orzedza speejaina, w tym wiokna azbestowe obrobione,

szneliwz azbestowe,

tasrny tkane i piecione, sznury i sznurki,

wyroby azbestuworkzumukcwe, z wyiatkiernwyrobow ciernych,

papier, tektura,
drogi zabezpietzone (dmgi utwardzone odpadami zawieraiaryrni azbest przed welśchem w zycie

Ustawy z dnia zs czerwcu 1997 r azakazie stosowonra wymbu'w zawierajacych ozbeat, po trwaiyrn

zabezpieraeniu przed emisią wiokien azbestui,

dmgi utwardzone odpadami zawieraiasyrni azbest przed we.;eiern w tyete Ustawy zdnia zs nerwa:
zss7r ozokozre Stumwarii'awymbówmwiki'athycłlazbext, aie niezabezpieezone trwaie przed enusya
wio'kien azbestu.

innewyroby liwmfijamazbest, oddzielnie niewymienione w tym papier i tektura; podać lakie.
"iios'z' wymbdw zawieraiacyeii azbest naiezy podać w iednaatkaen wlewu/ych dla danego wyrobu tka m1, m3,

ni.b kmi.

”według „Oceny stanu lmulllwuścl bezpiecznego uzytkowania wyrobów zawreraiacych azbest~ akreślonej

wzataazniku nr 1 do anporxądzeniz Ministra Eospndalki, Pracy . boiityki apoteanei z dnia 5 sierpnia mm r

zmieniaiaoego rbxporządzenie w sprawie sposobów iwarunkdw bezpiecznego uzytkowania iusuwania

wyrobow zawieraiaayonazbest (D! u Nr7'),puz.5491yńźn zm)
"Nie dotyczy osob nzyeznyen ntehędacvch przedsiebioroanii Naiezy padać nazwę inurner dokumentu oraz
datę jego mumie] aktuaiizasii, wktoryrn zostaty dznaezane niieisca wstępowania wvrnbćw zawieraiacyan

azbest, w szczegoinos'ei pianu sytuacyjnego terenu tnstaiasii iub urzadzenia zawieraiacego azbest, dokumentaeii
tecnoiunei

" 71i5trona
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