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Niniejszy dokument stanowi aktualizację,,Programu Usuwania Wyrobów Zawierających
Azbest dla gminy Gózd'' pzyjętego uchwalą Rady Gminy Gozd Nr XXV|/13412008 z dnia
26.06.2008 r

obowiązek opracowania w latach 2009_2032 aktualizacji programów usuwania azbestu
wszystkich szczebli (wojewódzkich, powiatowych, gminnych) wynika z zapisów Programu
oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, przyjętego Uchwałą Rady Ministrów nr
122109 z dnia 14 lipca 2009, zmienioną Uchwałą Rady Ministrów nr 3912010 z dnia 15 marca

2010.
Ze względu na zagroŻenie, jakie stwaza azbest, musi być usunięty z wszystkich obiektów w
kraju do końca 2032 roku. Przy załoŻonym okresie usuwania, wiele z tych wyrobow
pzekroczy wszelkie normy i granice bezpiecznego uŻytkowania. Dlatego niezwykle istotne
jest ustalenia kolejnościusuwania wyrobów zawierających azbest.

2. zAGRożENtA
Azbest jest materiałem niebezpiecznym wymienionym W wykazie substancji niebezpiecznych
stanowiących załącznik do rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2010 r. w
sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wrazz klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.lJ. 2010
Nr 27 poz',140) jako substancja o udokumentowanym działaniu rakotwórczym i stanowiąca
poważne zagroŻenie zdrowia.

Jednakże azbest staje się zagrożeniem wyłącznie wówczas, kiedy jego włókna zostają
uwolnione do powietrza. Wdychając powietze zawierające włókna azbestowe ludzie są
narazeni na następujące choroby układu oddechowego: pylica azbestowa, rak płuc,
międzybłonniak. NajgroŹniejszą chorobą jest rak płuc, który prowadzi do śmierci w 95 %

pzypadków.

i3

Nie ma w Polsce dokładnych danych dotyczących liczby osób, w przeszłościnarazonych
zawodowo, orazw pzeszłościi obecnie narażonych środowiskowo'
Nadal istnieje skażenie środowiska pyłem azbestu, pochodzącym z tak zwanych ,,dzikich''
wysypisk odpadów - szczególnie w lasach i odkrytych wyrobiskach. Nadal ma miejsce
pylenie _ w coraz większym stopniu - z uszkodzonych powierzchni płyt na dachach i
elewacjach budynków.

Azbest jest włóknistym skupieniem minerałów z grupy serpentynów lub amfiboli. Pod
względem chemicznym jest uwodnionym kzemianem magnezu, Żelaza, wapnia i sodu.
Głowne odmiany azbestu to:

chryzotyl- (tzw' azbest biały, głównie stosowany do wyrobów azbestowo_cementowych)
- krokidolit (azbest niebieski, najczęściejwykozystywany W pzemyśle)
- azbest grunerytowy (amozyt, azbest brązowy, bardzo nadko wykozystywany W Polsce)
- azbest aktynolitowy
- azbest antofilitowy
-

- azbest tremolitowy

W celach komercyjnych wykorzystuje się głownie piennrsze trzy odmiany, jako element
wzmacniający lub jako izolaĄa termiczna, akustyczna lub elektryczna. Z uwagi na swoje

dźwiękoszczelne, odporność na czynniki chemiczne stosuje się go zarówno w
właściwośoi
budynkach użytkowych, pŻemysłowych jak mieszkalnyoh. Dzięki swojej wyjątkowej
wytzymałośó jest wykorzystywany m.in. W Wagonach kolejowych, statkach, samolotach, pzy

i
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produkcji sprzętu gospodarstwa domowego np. piecykow elektrycznych, suszarek,
kuchenek. Na świecie był wykorzystywany W ponad pięciu tysiącach WyrobóW, w Polsce w
około tzystu. Zawartośó azbestu W poszczegolnych materiałach jest rożna i może zawierać
od 1% do 100% tego materiału. Szacuje się, iż na terenie Polski znajduje się ponad
piętnaściemilionów ton wyrobóW zawierających azbest'
Azbest Wykorzystywany był przede Wszystkim W następujących Wyrobach:
wyroby azbestowo_cementowe (ogniotrwałe, odporne na korozję, gnicie): płyty faliste,
obudowy, płyty warstwowe' rury ciśnieniowe, płyty okładzinowe, płyty elewacyjne, płyty
Karo
wyroby izolacyjne: izolacja kotłów parowych, urymienników ciepła, zbiorników,
pzewodów rurowych, tkanin ognioodpornych (wata, włókna, sznury, tkaniny, taśmy)
wyroby uszczelniające: tektury, płyty azbestowo-kauczukowe odpome na podwyższoną
temperaturę, szczeliwa plecione
wyroby cierne: okładziny cierne, taśmy hamulcowe
wyroby hydroizolacyjne: lepiki asfaltowe, kity uszczelniające' asfalty drogowe
uszlachetnione, zaprawy gruntujące, papa dachowa, płytki podłogowe

obecnie, dzięki postępowi technicznemu oraz badaniom chemicznym większośćwyrobów
azbestowych posiada swoje zamienniki (erionit, wollastonit, attapulgit, sepiolit)' Wyjątek
stanowią diafragmy i wały ciągnione służącedo produkcji szkła. JednakŹe i tutaj azbest
moŹe być wykozystywane wyłącznie do czasu ich zuŻycia lub do czasu, kiedy będą
dostępne substytuty bezazbestowe, w zaleŻnościod tego, która okolicznośćwystąpi
pienłsza.

3. CEL

I

ZADANIA PROGRAMU

Celem głównym niniejszej Aktualizacji Programu jest:

.

spowodowanie usunięcia z terenu gminy Gozd wyrobów zawierających azbest do roku
2032
minimalizacja negatywnych skutkow zdrowotnych powodowanych kontaktem z włóknami
azbestu
likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko

.
.
r'- 1

Natomiast podstawowym zadaniem Aktualizacji Programu jest kontynuacja procedur przy
usuwaniu przedmiotowych wyrobów oraz wskazanie rnożliwościpozyskania funduszy na
usunięcie wyrobów zawierających azbest i wdrożenie nowego harmonogramu działań.

4. WYKAZ AKToW PRAWNYGH REGULUJĄGYCH PosTĘPoWANtE z WYRoBAM!
zAWlERAJĄcYMl AzBEsT

Jednym z na1waŻniejszych aktów prawnych wydanych w związku z negatywnym wpływem
azbestu na ludzi jest ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania vtyrobow
zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, z póŻn. zm.). Zgodnie z ań. 1 ust. 1
tłw' ustawy ustawodawca zakazał wprowadzania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
zarówno azbestu jak i wyrobow zawierających azbest, produkcjiwyrobów azbestowych oraz
obrotu azbestem i wyrobami zawierĄącymi azbest. Ustawa ta weszła w życie 28 września
1997 r. Z chwilązakazu produkcji azbestu i obrotu materiałami azbestowymi, podstawowym
prob|emem stało się jego usunięcie ze środowiska.

4
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Zarówno pzedmiotowa ustawa, jak i jej przepisy Wykonawcze dotyczą rowniez ochrony
zdrowia pracownikóW zatrudnionych przy pracach związanych z azbestem. Pracownikom
tym pzysługuje szereg świadczeń finansowych, jak i specjalna opieka zdrowotna.

Kolejnymi ustawami, W tym po zmianach regulującymi postępowanie
zawierającymi azbest

są

z

materiałami

'/

ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o Wprowadzeniu ustavvy - Prawo ochrony Środowiska,
ustaw o odpadach oraz zmianie niektÓrych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085, z poŹn. zm..)
ustawa z dnia 27 lgvietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z2008 r., Nr 25,
poz. 150 zpożn. zm.) _ zgodnie zart' 1ustawa określa zasady ochrony środowiska oraz
warunki korzystania ziego zasobów z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 22010 r. Nr 180, poz. 1243, z
z pożn' zm.) - ustawa ta określapzede wszystkim zasady postępowania z odpadami, w
sposób zapewniający jak najlepszą ochronę zdrowia Życia ludzkiego oraz ochronę
środowiska. Ustawa określa m'in. obowiązki wytwórców i posiadaczy odpadow, w tym
odpadów niebezpiecznych, jakimi są wyroby azbestowe
ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r' o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U.
Nr 11 , poz. 84 z pÓŹn. zm.) - zgodnie z art' 1 ustawa ta określa warunki, zakazy lub
ograniczenie produkcji, wprowadzania do obrotu lub stosowania substancji i preparatów
chemicznych, W celu ochrony przed szkodliwym wpływem tych substancji i preparatów na
zdrowie człowieka lub środowisko
ustawa
dnia 28 października 2002
o przewozie drogowym towarów
niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671 z poźn. zm') - ustawa określa zasady przewozu
drogowego towarów niebezpiecznych, wymagania w stosunku do kierowców i innych osob
wykonujących czynnościzwiązane z tym przewozem oraz wskazuje organy właściwedo
sprawowania nadzoru i kontroliw tych sprawach

ł
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Kolejną grupę pzepisów w zakresie postępowania z wyrobami zawierającymi azbest
sta n owi ą o bowi ązuj ąc e r ozpoządzenia. Do n aj istotn ej szych naleŻą
i

/

-J

Rozpotządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U Nr 112, poz. 1206) - dokument ten określarodzaje odpadów zawierających
azbest na liścieodpadow niebezpiecznych w następujących grupach i podgrupach z
pzypisanym kodem klasyfikacyjnym
:

01
04
81
09

-

15 01 11

-

06
06
10
10

07
13
11
13

17 06 01 17 06 05 16 01 11

16 02 12

azbestowe z elektrolizy
z przetwarzania azbestu
zawierĄące azbest (z hutnictwa szkła)
zawierające azbest z produkcji elementów cementowo_
azbestowych
opakowaniaz metalizawierające niebezpieczne, porowate elementy
wzmocnienia konstrukcyjnego (np' azbest) włącznie z pustymi
pojemnikami ciśnieniowymi
okładziny hamulcowe zawierające azbest
zużyte urządzenia zawierające azbest
materiały izolacyjne zawierające azbest
materiały konstrukcyjne zawierające azbest
odpady
odpady
odpady
odpady
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Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r' W sprawie rodzajow
instalacji mogąCych powodować znaczne zanieczyszczenie poszczegÓlnych elementÓw
pŻyrodniczych albo środowiska,jako całośCi(Dz. U. Nr 122, poz. 1055) - wśród instalacji
mogących powodowac znaczne zanielzyszczenie środowiska Wymieniane są instalacje do
przetwazania azbestu lub do wytwazania lub przetwarzania produktów zawierających
azbest W przemyślemineralnym
./ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposoÓu
przedkładania marszałkowi wojewÓdztwa informacji a występowaniu substancji
stwanających szczególne zagroŻenie dla środowiska (Dz. U' 2009, Nr 124, poz' 1033) rozporządzenie reguluje zagadnienia dotyczące terminu i formy składania informacji o
rodzaju, ilościimiejscach Wstępowania substancjistwałzających szczegolne zagrożenie dla
środowiska, w tym azbestu
ł Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r' w sprawie
rodzajÓw odpadow, ldore mogąbyć składowane wsposób nieselektwny (Dz' U. Nr 191,
poz. 1595). Zgodnie z załącznikiem do rozpoządzenia w sposob nieselektywny mogą być
składowane odpady:
i{\

17 06 05 17 06 01

materiały izolacyjne zawierające azbest
materiały konstrukcyjne zawierające azbest

./

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów
dokumentÓw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadow (Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1673)
./ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorÓw
dokumentÓw stosowanych na potrzeby ewidencjiodpadow (Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1673)
./ Rozpotządzenie Ministra lnfrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu i
sposoÓu stosowania pnepisÓw o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do
transportu odpadow niebezpiecznych (Dz.U. 2002 nr 236 poz. 1986)
./ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w
sprawie najwyŻszych dopuszczalnych stęŻeń i natężen czynników szkodlivvych dla zdrowia w
środowisku pracy (Dz' U. Nr 217, poz' 1833 z poŹn. zm') - rozporządzenie określam'in.
najv,tyŻsze dopuszczalne stężenie w środowisku pracy pyłów zawierających azbest
./ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu,
czasu i sposoóu oraz Warunkow prowadzenia monitoingu składowisk odpadow (Dz. U. Nr
220, poz. 1858 z poźn. zm.) - rozporządzenie stosuje się do składowisk odpadów, z
wyjątkiem składowisk niebezpiecznych, na których składowane są odpady oznaczone
kodami: 17 06 01 _ materiały izolacyjne zawierające azbest oraz 17 06 05 - materiały
konstrukcyjne zawierające azbest
,/ Zaruądzenie Ministra Zdrowia i opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stężen i natężeń czynnikÓw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych pnez
materiały budowlane, urządzenia i elementy vvyposażenia W pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. Nr 19, poz. 231)
ł Rozponądzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. W spiawie
szczegÓłovvych wymagań dotyczących lokalizacji, budov,ty, eksploatacji i zamknięcia, jakim
powinny odpowiadać poszczegolne typy składowisk odpadow (Dz. U. Nr 61, poz' 549 z
pozn. zm.)

ł

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań
W zakresie wykolzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykotzystywania i
oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby
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zawierające azbest (Dz. U. z 2011 Nr 8, poz' 92) - rozpotządzenie określam.in' Wymagania
W zakresie Wykorzystania i przemieszczania azbestu lub wyrobow zawierających azbest oraz
oznaczenia miejsc ich Występowania, Wymagania w zakresie wykorzystywania i
oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub są Wykorzystywane Wyroby
zawierające azbest, Wymagania techniczne, jakie naleŻy spełnić przy wykorzystywaniu i
pzemieszczaniu wyrobów zawierających azbest oraz przy wykorzystywaniu i oczyszczaniu
instalacji lub uządzeń, W ktorych był lub jest wykorzystywany azbest' Ponadto określa
sposób inwentaryzowania wyrobow zawierĄących azbest, w miejscach ich wykorzystywania
Rozponądzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac
wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudnienia przy nielłorych z tych prac (Dz. U.
Nr 200, poz. 2047, z późn. zm.)
Rozpotządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia
2004 r. w sprawie sposobÓw i warunkÓw bezpiecznego użytkowania i usuwania vvyrobow
zawierających azbest (Dz' U. Nr 71, poz.649 z poŹn. zm.) _ rozporządzenie określa
obowiązki wykonawcy prac polegających na bezpiecznym użytkowaniu i usuwaniu wyrobów
zawierających azbest, sposoby i warunki bezpiecznego użytkowania oraz usuwania wyrobow
odpadow
zawierających azbest, warunki pzygotowania do transpońu wyrobow
jakim
powinno
wymagania,
oraz
ich
składowania
miejsca
zawierających azbest do
odpowiadać oznakowanie wyrobow i odpadow zawierających azbest.

./
,/

i

,/

Rozponądzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r' w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząCo oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 Nr 213 poz. 1397) nakładany
jest obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z2008 r' Nr 199, poz. 1227
zpoŻn. zm).
Zgodnie z $ 2 pkt. 1 do pzedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na
środowis ko zalicza się następuj ące rodzaje pzeds ięwzięó:
25) wydobywanie azbestu lub instalacje do wytwazania lub przetwarzania azbestu lub
produktów zawierających azbest:
a) produktów azbestowo-cementowych w ilościgotowego produktu nie mniejszej niz 200
t na rok,

!rJ

,/

b) materiałów ciernych w ilości gotowego produktu nie mniejszej niż 50 t na rok,
c) innych produktów zawierĄących azbest w ilościnie mniejszej niŻ200 t na rok;

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie leczenia
uzdrowiskowego osób zatrudnionych płzy produkcji vvyrobow zawierających azbest (Dz. U'
Nr 185, poz. 1920, z pÓźn. zm.)
,/ Rozponądzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji,
preparatow, czynnikow lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub
mutagennym w środowiskupracy (Dz. U' Nr 280, poz. 2771, z późn. zm.)
/ Rozponądzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r' w sprawie
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobÓw
zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich
wyrobów (Dz. U. Nr 216, poz. 1824).
./ Rozpałządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r' w sprawie badań i pomiarow
czynników szkodlivvych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz'U..2011 nr 33 poz. 166)
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zawierające azbest (Dz. U. z 2011 Nr 8, poz' 92) - rozpotządzenie określam.in' Wymagania
W zakresie Wykorzystania i przemieszczania azbestu lub wyrobow zawierających azbest oraz
oznaczenia miejsc ich Występowania, Wymagania w zakresie wykorzystywania i
oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub są Wykorzystywane Wyroby
zawierające azbest, Wymagania techniczne, jakie naleŻy spełnić przy wykorzystywaniu i
pzemieszczaniu wyrobów zawierających azbest oraz przy wykorzystywaniu i oczyszczaniu
instalacji lub uządzeń, W ktorych był lub jest wykorzystywany azbest' Ponadto określa
sposób inwentaryzowania wyrobow zawierĄących azbest, w miejscach ich wykorzystywania
Rozponądzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac
wzbronionych młodocianym i warunkow ich zatrudnienia przy niel<torych z tych prac (Dz. U.
Nr 200, poz. 2047, z późn. zm.)
Rozpotządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia
2004 r. w sprawie sposobÓw i warunkÓw bezpiecznego użytkowania i usuwania vvyrobow
zawierających azbest (Dz' U. Nr 71, poz.649 z poŹn. zm.) _ rozporządzenie określa
obowiązki wykonawcy prac polegających na bezpiecznym użytkowaniu i usuwaniu wyrobów
zawierających azbest, sposoby i warunki bezpiecznego użytkowania oraz usuwania wyrobow
odpadow
zawierających azbest, warunki pzygotowania do transpońu wyrobow
jakim
powinno
wymagania,
oraz
ich
składowania
miejsca
zawierających azbest do
odpowiadać oznakowanie wyrobow i odpadow zawierających azbest.

./
,/

i

,/

Rozponądzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r' w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 Nr 213 poz. 1397) nakładany
jest obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z2008 r' Nr 199, poz. 1227
zpoŻn. zm).
Zgodnie z $ 2 pkt. 1 do pzedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na
środowis ko zalicza się następuj ące rodzaje pzeds ięwzięó:
25) wydobywanie azbestu lub instalacje do wytwazania lub przetwarzania azbestu lub
produktów zawierających azbest:
a) produktów azbestowo-cementowych w ilościgotowego produktu nie mniejszej niz 200
t na rok,

,/

b) materiałów ciernych w ilości gotowego produktu nie mniejszej niż 50 t na rok,
c) innych produktów zawierĄących azbest w ilościnie mniejszej niŻ200 t na rok;

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie leczenia
uzdrowiskowego osób zatrudnionych płzy produkcji vvyrobow zawierających azbest (Dz. U'
Nr 185, poz. 1920, z pÓźn. zm.)
,/ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji,
preparatow, czynnikow lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub
mutagennym w środowiskupracy (Dz. U' Nr 280, poz. 2771, z późn. zm.)
/ Rozponądzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r' w sprawie
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobÓw
zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich
wyrobów(Dz. U. Nr216, poz.1824).
./ Rozparządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r' w sprawie badań i pomiarow
czynników szkodlivvych dla zdrowia w Środowisku pracy (Dz'U..2011 nr 33 poz. 166)

Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest na |ala 2012 - 2o32 dla gminy Gózd - aktualizacja

,/

Rozponądzenie Ministra Zdrowia

z

dnia 15 Września 2005 r. W sprawie

lekÓw
1603)

związanych z chorobamiwywołanymi pracąprzy azbeście (Dz. U. Nr 189, poz.
./ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2010 r. W sprawie Wkazu substancji
niebezpiecznych Wraz z klasyfikacjąioznakowaniem (Dz.IJ. Nr 27 poz. 140 )
obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 26 WŻeśnia2011 r. W sprawie Wysokości
stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2012 (M.P.2011 r. Nr 94, poz.958)
Rozporządzenie to określajednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzone do
powietrza (w tym azbest) oraz umieszczenie odpadow na składowisku (w tym odpadów o
kodach: 06 OT 01 - odpady azbestowe z elektrolizy, 06 13 04 - odpady z przetwarzania
azbestu, 10 11 81 - odpady zawierające azbest, 10 13 09 - odpady zawierające azbest z
opakowania z metali
produkcji elementÓw cementowo - azbestowych, 15 01
zawierające niebezpieczne porowate elementy vlzmocnienia konstrukcyjnego, włącznie z
pustymi pojemnikami ciśnieniowymi, 16 01 11 - okładziny hamulcowe zawierające azbest,
zużyte uządzenia zawierające azbest, 17 06 01 _ mateiały izolacyjne
16 02 12
zawierające azbest i 17 06 05 materiały konstrukcyjne zawierające azbest)'

,/

11

-

l

5. zAŁoŻENlA Do PRoGRAMU
Two

.
.
.
.

ząc koncepcję

n

astępuj ąc e załoŻenia:

Uczestnikami programu są osoby fizyczne mieszkańcy gminy Gózd, a W szczególności
właścicielebudynków pokrytych wyrobami azbestowymi (eternitem),
lnformacja o programie jest ogólnie dostępna,
Program usuwania unieszkodliwiania wyrobów azbestowych będzie finansowany
głównie przezgminę przy udziale środków zewnętznych,
Uczestnicy i realizatouy programu będą stale informowani o pzebiegu realizacji

i

6. oBowlĄzKl

o

Aktua lizacj i Prog ram u pzyjęto

GM|NY

obowiązki samorządu gminnego:
gromadzenie informacji przekazywanych przez osoby ftzyczne (właścicielii zarządcow
nieruchomości - wspólnoty mieszkaniowe) o Wyrobach zawierających azbest i miejscu
ich wykorzystywania,
przedkładanie marszałkowi wojewodztwa informacji o rodzaju, ilości miejscach
Występowania wyrobow zawierających azbest (Dz. U. 2009, Nr 124, poz. 1033),
informowanie mieszkańców na temat negatywnych skutków oddziaływania azbestu na
stan zdrowia mieszkańców orazo możliwościusunięcia wyrobów zawierających azbest,
współpraca z lokalnymi mediami celem rozpowszechniania informacji dotyczących
zagroŻen powodowanYch wzez azbest oraz Wyroby z azbestem,
współpraca z organami kontrolnymi (inspekcja sanitarna, inspekcja pracy, inspekcja
nadzoru budowlanego, inspekcja środowiska)'

i

.:

)

obowiązki właścicieli, zarządców

l

u

b użytkown i ków

n

ieruchomości :

kontrola wyrobow zawierających azbest znajdujących się w obiektach, urządzeniach
budowlanych, urządzeniach przemysłowych lub innych miejscach zawierających azbest,
oceną do
usuwanie wyrobow zawierających azbest zakwalifikowanych zgodnie
wymiany na skutek nadmiemego zuŻycia wyrobu lub jego uszkodzenia,

z
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przegląd i oznakowanie, W sposob pŻewidziany przez prawo, miejsc, w ktorych był lub
jest wykozystywany azbest lub wyroby zawierające azbest,
sporządzenie inwentaryzacji zastosowanych Wyrobów zawierających azbest poprzez
spolządzenie spisu z natury,
spoządzenie pzedłożenie marszałkowi województwa (dot. pzedsiębiorcow) lub
wojtowi gminy (dot. osob fizycznyeh niebędących pzedsiębiorcami) oraz aktualizai1a
informacji o wyrobach zawierających azbest

i

obowlązki wykonawców prac polegających na zabezpieczen|u i usuwaniu wyrobów
zawierających azbest:
dnia 21
Zgodnie z s 4 rozpoządzenia Ministra Gospodarki' Pracy i Polityki Społecznej z
i
usuwania
kwietnia 2004 r. w sprawie sposolóW i warunków bezpiecznego użytkowania
użytkownik
wyrobÓw zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 , poz. 649 z późn' zm.) właściciel,
wieczysty lubzarządca nieruchomości, alakŻeobiektu, urządzenia budowlanego, instalacji

J

I

przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest, przeprowadza kontrole stanu tych
kontroli
wyrobów w terminach wynikających z oceny stanu tych wyrobów. Z przeprowadzonej
możliwościbezpiecznego użytkowania wyrobow
sporządzana jest ocena stanu

i

zawierających azbest.

od wyników tej kontroli zaleŻy procedura dalszego postępowania:

i

go w miejscu

eksploatacji,

w

celu
powietza,
o
wyelim inowania możliwościlub ograniczenia emisji włókien azbestowych
usunięcie wyrobow izastąpienie ich materiałami nie zawierającymi azbestu'

pozostawienie wyrobu

zabezpieczenie

d

Należy podkreślić,że prace pŻy usuwaniu lub zabezpieczaniu wyrobów azbestowych

powinny byÓ wykonywane przezwykonawców posiadających odpowiednie kwalifikacje'
powinny one
W pzypadku wyrobow zawierających azbest niezakwalifikowanych do wymiany
zostaó zabudowane szczelną pzegrodą bez naruszania samego wyrobu lub ich
powiezchnia powinna byc pokryta szczelną powłoką za pomocą substancji impregnujących'
związĄących cząstki azbestu i uniemożliwiających kruszenie się wyrobu azbestowego.

1

dokonywać
Wszelkie prace zv,tiązane z usuwaniem wyrobow zawierających azbest należy
zgodnie z pzepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, rozdz. 4
,,Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robot budowlanych'" rozdz. 5 "Budowa i
oddawanie do użytku obiektów budowlanych'''

przypadku konieczności usunięcia elementów zawierających azbest z .obiektów
oraz
budowlanych, inwestor musi pzestrzegaó pzepisów ustawy Prawo Budowlane

W

przepisow specjalnych dotyczących azbestu'

i usuwania
Warunkiem koniecznym bezpiecznego dla ludzi i środowiska użytkowania
wyrobów zawierających azbest jest zetelnie spoządzona inwentaryzaĄa wyrobow
stanu i
zawierających azbest i ocena ich stanu, określająca,w zaleŻnościod rodzaju,
azbest'
sposobu zastosowania azbestu, stopień pilnościwymiany wyrobów zawierających
ustawy z dnia 19
Drogę utwardzoną odpadami zawierającymi azbest przed wejściemw życie
z2004 r' Nr 3,
(Dz.
U.
czerwca 1997 r. o zakazie stosowania vlyrobów zawierających azbest
zwaną dalej
poz. 20, z póŻn' zm.), po trwałym zabezpieczeniu pzed emisją włókien azbestu'
;,drogą zabezpieczoną', wykozystuje się bez ograniczeń czasowych, zzastzeŻeniem ust' 2'
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Dla drogi zabezpieczonejjej zarządca spolządza roczny plan kontroli nawierzchni i pobocza,
uwzględniający natężenie ruchu, stopień naraŹenia na ruchy masowe ziemi oraz inne
zjawiska mogące spowodować uszkodzenie nawieŻchni, podbudowy struktury drogi

i

zabezpieczonej.
W przypadku naruszenia nawierzchni drogi zabezpieczonej ijej pobocza, stwierdzonego w
Wyniku kontroli doraŹnej lub realizacji planu kontroli, dalsze wykorzystywanie drogi jest
możliwe po p]zeprowadzeniu działań skutecznie zabezpieczających przed emisją włókien
azbestu.

z

zapisami Programu1 jest możliwe usuwanie wyrobÓw zawierających azbest z
terenu własnej nieruchomości bez konystania z uŚług wyspecjalizowanych firm, pnez osoby
odpowiednio pneszkolone, które dysponują środkamitechnicznymi eliminującymi naraŻenie
na kontakt z włoknami azbestu. Prace te mogąbyć vłtykonywane incydentalnie.

Zgodnie

Prace wzy usuwaniu azbestu mogą wykonywaó wyłącznie podmioty gospodarcze

'.J

posiadające stosowne zezwolenie w zakresie wytwazania odpadów azbestowych tj. decyzje
zatwierdzĄące program gospodarki odpadami uzyskane na podstawie ustawy z dnia 27
kwietnia 2OO1 r. oodpadach (Dz. U. z2010 r. Nr 185, poz.1243zpóŹn.zm.).

Zgodnie z zapisami wykazanej ustawy wytwórca odpadów, ktory prowadzi działalnoŚó
polegającą na świadczeniu usług W zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów,
czyszczenia zbiornikow lub urządzen oraz sprzątania, konserwacji i napraw, a takze
przetwauania odpadow zawierających azbest W urządzeniach pzewoŹnych, jest
obowiązany do uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami.

7. PosTĘPoWANlE z vVYRoBAMl zAWlERAJĄcYMl MBEST
Prace przy usuwaniu lub zabezpieczaniu wyrobów azbestowych powinny byĆ wykonywane
przaz wykonawców posi adaj ących od powied

n

ie kwalifi kacj e'

Na skutek niepzestrzegania nałoŻonych na jednostki organizacyjne

i

osoby ftzyczne

obowiązkóW W zakresie bezpiecznego wykozystania i usuwania wyrobów zawierających
azbest oraz obowiązków sprawozdawczości w tym zakresie mają zastosowanie zapisy tytułu
Vl ustawy z dnia 27 kwietnia 2OO1r. Prawo ochrony środowiska. Przewidują one w takich
przypadkach odpowiedzialnośÓ karną tj. kary aresztu, ograniczenia wolności lub gzywny
ozekane na podstawie przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz
odpowiedzialnośó administracyjną poprzez wstzymanie prowadzonej pŻez podmiot
kozystający ze środowiska lub osobę flzycznądziałalnościpowodującej pogorszenie stanu
środowiska w znacznych rozmiarach lub zagraŻĄącej życiu lub zdrowiu ludzi. Ponadto do
odpowiedziatności za szkody spowodowane oddziah7waniem na środowisko, w tym rownieŻ
powstałe w wyniku postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, mają zastosowanie
przepisy kodeksu cywilnego

USUWANIA WYRoBoW zAWlERAJĄcYcH AzBEsT
Realizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest powoduje koniecznośÓ
koordynacji wszystkich jednostek i instytucji pzedmiotowo odpowiedzialnych za realizację
poszczególnych zadań lub pośrednio biorących udział w ich realizacji. Dlatego teŻ zadania
są realizowane na tzech poziomach:

8. REALlzAcJA PRoGRAMU

l

Progra* oczy"roania Kraju

z

Aóestu

na |ata 2oo$2o32
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Centralnym - Rada Ministrów, minister właściwydo spraw gospodarki i w struktuze
ministerstwa Główny Koordynator Programu2,
Wojewódzkim - samorząd Województwa,
Lokalnym - samorząd powiatowy, samoząd gminny.

Samoząd gminny:

-

_
-

_
-

gromadzenie przez Wójta, burmistza, prezydenta miasta informacji o ilości, rodzaju i
miejscach występowania wyrobow zawierających azbest oraz przekazywanie jej do
marszałka województwa z wykolzystaniem dostępnego narzędzia informatycznego
unruw. bazaazbestowa. pl
pzygotowyłvanie i aktualizacja programu usuwania wyrobów zawier{ąCych azbest,
organizowanie szkoleń lokalnych w zakresie usuwania wyrobow zawierających azbest z
terenu nieruchomości bez kozystania z usług wyspecjalizowanych firm,
organizowanie usuwania wyrobow zawierających azbest przY ,wykozystaniu
pozyskanych na ten cel środkow krajowych lub unijnych z uwzględnieniem zasad
zawańych W Programie,
inspirowanie właściwejpostawy obywateli w zakresie obowiązków związanych z
usuwaniem wyrobów zawierĄących azbest,
marszałkiem wojewodztwa w zakresie inwentaryzacji wyrobów
współpraca
zawierających azbest ofaz opracowywania programów usuwania wyrobów
zawierających azbest, w szczegolnoŚci w zakresie lokalizacji składowisk odpadów
zawierających azbest oraz uządzeń przewoŹnych do pzetwarzania odpadow
t

z

zawierających azbest,
współpraca z mediami w celu propagowania odpowiednich inicjatyw społecznych oraz
rozpowszechniania informacji dotyczących zagroŻen powodowanych przez azbest,
wspołpracazorganizacjami społecznymiwspierającymi realizację Programu,
wspołpraca z organami kontrolnymi (inspekcja sanitarna, inspekcja pracy, inspekcja
nadzoru budowlanego, inspekcja ochrony środowiska)

Należy zaznaczyc, że Aktualizacji Programu powinna być realizowana przez istniejące
struktury samoządu terytorialnego. Nieodzownym elementem wspierającym załoŻenia
Aktualizacji będzie takŻe współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytutami
'-1

naukowymi oraz mediami.

Pzystępując do usuwania wyrobów azbestowych należy:
inwentaryzację miejsc i wyrobów zawierających azbest pzewidzianych
do usunięcia (na drukach stanowiących załączniki nr 1 i 2 do Programu)',
budowlanej, na 30 dni pzed
Zgłosió organowi administracji architektoniczno
planowanym terminem robót, zamiar wykonania prac.
Zgłosió usunięcie wyrobów azbestowych Powiatowemu lnspektorowi Nadzoru

1. Pzeprowadzić

2'
3.

4'

-

Budowlanego w Radomiu.
Zgłoszenie to powinno zawierac rodzaj i nazwę wyrobu zawierającego azbest, termin
rozpoczęcia i zakończenia prac, adres obiektu, kopię aktualnej oceny stanu wyrobów
zawierających azbest, określenie liczby pracowników, któzy będą przebywaó W
kontakcie z azbestem.

2

Prog."' ooy.'.""nia Kaiu

z AŹbestu na lata 2oo92o32
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9. UNlEszKoDLlWlANlE oDPADoW zAWtERAJĄcYcH AZBEST
Z uwagi na zagroŻenie, jakie stanowi azbest odpady zawierające tą substancję nie mogą byc
poddane odzyskowi. Dominującą formą zabezpieczenia vvyrobów azbestowych po ich
specjalnie pzygotowanych
usunięciu jest właściweskładowanie W Wyznaczonych
miejscach. Tematyka ta została uregulowan a w rozporządzeniu Ministra Srodowiska z dnia
24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy,
zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczegÓlne typy składowisk
eksploatacji
odpadow (Dz. IJ. Nr 61, poz. 549 z pÓŹn. zm.).

i

i

Na składowisku odpadów azbestowych deponowane są odpady pochodzące z budowy,
remontu i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej oznaczone
kodami:

'l7 06 01
't7 06 05

-

materiały izolacyjne zawierające azbest
materiały konstrukcyjne zawierające azbest'

Zasady składowania odpadów zawierających azbest ustala decyzja zatvvierdzająca instrukcję
eksploatacj i składowiska odpadów azbestowych'
I

Nadto zgodnie z Programem3 od 2009 roku dopuszczono moŻliwośćprzetwarzania odpadow

azbestowych w sposob zapewniający unicestwienie włókien azbestu. Prawne dopuszczenie
przetwarzania odpadów azbestowych w uuądzeniach pzewoŹnych służących unicestwieniu
włókien azbestu stwaza możliwośóalternatywną dla budowy nowych składowisk odpadow
azbestowych.
W tabeli 1 zamieszczono vlykaz składowisk odpadów azbestowych zlokalizowanych na
terenie Polski, w tym województwa mazowieckiego'

Tabela 1. Wykaz składowisk odpadów azbestowych zlokalizowanych na terenie Polski

1

J

a 1 58-303 Wałbzych, Mo_
BrUk KorŹenna 214 33-322 Kozenna

3.

@bezpieczne
Polkowice
@nowie,

4.

ffi

/..

Wolna pojemnośćtm'l

Nazwa składowiska, adres i zarządzaiący

Lp.

i obojętne w

Tzebczu gm'

4 312
1240
6 000

Tzebnica, Zakład Gospodark|
Komunalnei w Tzebnicv ul. Piłsudskiego 1 55-100 Tzebnica
gm.

oddział Huta Miedzi Głogów ul.

Wykozystywane
pzez właściciela

Małociechowo, gm. Pruszcz'

'10 079

Żukowicka 1 67-200 Głogów, KGHM "Polska MiedŹ" S.A' w Lubinie oddział
Huta Miedzi Głogów

wolew odzŃo kuiawsko - pomorckie
5.

@h

POL'Sp. z o.o.

86-120 Pruszcz

ul. Dworcowa 9

'Eco-

ódźliro lubelskie
6.

sxładowisro odpadów Niebezpiecznych Poniatowa Wles' gm'

7.

ffiwoD-BUDSp'zo.o.ul.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o' ul. Młodzieżowa 4
Poniatowa

14 23-2oo Kraśnik

ffiodpadów

13ó 9/.U
1 340

azbestowych w

miejscowości Srebzyszcze
gm. chełrn, Pzedsiębiorstwo Gospodarki
odoadami Sp. z o.o. w Chełmie

3

P.gr"' o"zy.'.zania

Kraju z p€bestu

1

2Ę320

nalala?oog-2o3?
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ul. Ks. Piotra Skargi 1I
22-100 chełm

woiewództwo lubuskie
o

@śćixu,

ul. Małyszyńska 180, Gozów Wlkp.'
GorzÓw Wlkp.' ul.

25 816

zaządzane pzez Zakład Utylizacji odpadów Sp. z o.o.

Teatralna 49

województwo łódzkie
10.
Składowisko odpadów Niebezpiecznych
Jadwinówka gm. Radomsko, Metalurgia SA.
ul. Revmonta 62 97-500 Radomsko

12 000

/s

11

@achatóvr/'

12.

3kładowEko Rómunalne w Ujkowie Starym, pow. olkuski' Zakład Gospodarkl

Elektrownia Bełchatów S.A'

na potrzeby Własne zakładu

w

Rogowcu ul. Wyzwolenia 30
97-406 Rooowiec
województwo małopolskie

13.

43

Komunalnej ,,Bolesław" Sp. z o.o., ul. osadowa 1
32-329 Bolesław
Skladowisko odpadÓw "Za rzekąBiał{
ul. Kwiatkowskiego 8 33-101 Tarnów, Jednostka Ratownictwa Chemicznego
Śn znn łll Kwiałkowskieoo83}101 Tarnów

województwo mazowieckie
3RE-do\^,'sko_Eapadów
'|'4,

Komunalnych

w

Rachocinie, Miasto Sierpc'

1',18

I 200

ul.

45 000

Trauqutta 32

województwo podlaskie
't5.

P

Składowisko odpadów Miastkowo pow. Łomża' MPGKIM
ul. Akademicka 22
18-400 Łomża
składowisko ódpadów budowlanych zawierających

17.

P

fl etap - 20 0001 ill etap - 21 5001

azbest na terenie składowiska odpadów komunalnych w m' Korytki,
Kom u n al ny Zakład B u dżetowy
ul. Mickiewicza 4 18-420 Jedwabne gm. Jedwabne

województwo podkarpackie
16.

682

Składowisko odpadów Komunalnych W

Mrynacn

pow. jarosławski, Zaklad Gospodarki Komunalnej gminy Radymno zy's w
Skołoszowie 341
gm. Pysznica, Gminny Zakład Komunalny ul.
Wolności 295 374o3 Pysznica
Kozodna gm. ostńw, Zakład Usług Komunalnych w

@ca

35 762

280
[17 740]

Ostrowie

województwo pomorskie
18.
Zakład Unieszkodlivv-ania odpadów w Bierkowie Bierkowo 120

3 900

76-261 Bruskowo Wielkie gm. Słupsk'
Pzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku, ul.

Szczecińska

.t

1

1

2

76-200 Słupsk
19.

P

81 639

składowisko odpadów w Gilwie Małej Gilwa Mała 8
82-500 Kwidzyn, Zakład Utylizacji odpadÓw Sp' z
o.o. Gilwa Mała 8' 82-500 Kwidzyn

@

azbest, Zakład Utylizacyjny Gdańsk szadółki,

ul. Jabłoniowa 55

wojewódzhnro śląskie
20.
seKoilł'- smaowska odpadów w Knurowie, ul. Szybowa, zarządzane pzez
Sp. z o.o., Knurów, ul. Szpitalna
PPHU
'KoMART"
P
Składowisko odpadów kom unalnych
Świętochłowice - teren po eksploatacji hałdy Huty "Flońan' Miejskie
Pzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o'o' ul. Łagiewnicka 76' 41'

7

608 Świetochłowice

21.

@

ramach składowiska odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne w Dąbrowie Górniczej Koksownia "Pzyjazń" Sp' z
o.o. ul. Koksownicza 1
42-523 D abr owa Górn icza
na terenie oczyszczalni Scieków
Deszczowo_Pzemysłowych Huty Katowice Dąbrowa Gómicza, Składowisko
odpadów azbestowych na terenie oczyszczalni Ścieków Deszczowo-

239 090
[18 000]

358

-

22.

@ch

Pzemysłowych Huty

Katowice

.

Dąbrowa Górnicza

13
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azbestw ramach sektora lll
i obojętne w JastŻębiu
niż
niebezpieczne
składowiska odpadów innych
Zdroju, Cofinco-Poland SP. z o.o.
ul. Graniczna 29
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15 977

40-956 Katowice

województwo świętokrzyskie

-madowism

24.

odp-adów azbestowych w m.

woiewEazttt o warmińsko

@Ęgu

D9!Ę''9rnj_f!g9!y.

- mazurskie

ul. Szańcowa1_82_300 Elbląg' Zakład
|fulizacii óaoałów So. z o.o. ul. Szańcowa 1, 82-300 Elbląg
Półwieśgm' zalewo,
Pzedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 8

25.

t

26.

144 008

2 475
19 900

14-100 ostróda

@iecznych

27.

w Koninie, ul. Sulańska 11,73kład

Utylizacji odpadów Sp. z o.o. ul. Sulańska

62-510 Konin

woiewództrivo zachodnio

@lsze

28.

- pomorskie

9m. Myślibóz' 'EKo

-

MYSL" sp' z 0'o'

Dalsze 36. 74-300 Myślibóz
Źa[EaoazysRu apadów ul. Łubuszan 80 Sianów' PŻedsiębiorstwo

29.

119 800

11

15 520
15 350

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Komunalna 5
75-724 Koszalin

)

z Azbestu na

LOKALIZACJA I UCZESTNICY PROGRAMU
Gmina Gózd położonajest na terenie Rowniny Radomskiej W obrębie Wzniesień
powiecie
Południowo-Mazowieckich w południowej częściWojewodztwa mazowieckiego W
radomskim. Gmina Gózd położona jest drodze krajowej Nr 12 Radom -Łódź w odległości18
południa z gminą
km od Radomia' od połnocy gmina graniczy z gminą Jedlnia - Letnisko od
Skaryszew, a od zachodu z gminą Miasta Radomia, od wschodu z gminami: Pionki i Tczów
10.

(powiat zwoleński).

W skład gminy wchodzą 20

sołectw. Położenie gminy Gózd określająWspołzędne

geograficzńe długośÓ21"23'E,szerokośó

51

"23'N'

Gmina zajmuje powierzchnię 7 795 ha, a struktura użytkowania gruntóW przedstawia się
następująco:
6 590 ha
użytki rolne
5614 ha
w tym grunty orne
ha
pastwiska
łąkitrwałei
86 ha
sady
_ lasy i grunty leśne
655 ha
ha
- tereny inne i

_

890

nieużytki 550

Rolnictwo W gminie Gozd jest głowną gałęzią gospodarki pomimo, Że zainteresowanie nim
spada. Pozostanie jeszcze przez dłuŻszy czas podstawowym działem, który będzie
decydował o rozwoju społeczno ekonomicznym gminy' Służytemu charakter rolniczy
gminy, który w konsekwencji stwarza dogodne Warunki do działalnościrolniczej i pzemysłu
ro no-spożywczeg o, przewr ór cze go oraz rozwoj u ag roturystyki.

-

l

Największą powieŻchnię na terenie gminy zajmujągleby klasy lV i V.
zeki
Gmina Gózd położonajest w zlewni dwoch zek: Pacynki wraz z Gzowką dopływem
zeki
Mlecznej i Modzejowianki (dopływ lłzanki). Rzeka Pacynka to największy dopływ
Mlecznej, której powiezchnia zlewni Wynosi 166,1 km2. odwadnia głównie obszary o
Pacynki'
charakterze rolniczym. Na terenie gminy połoŻony jest obszar"górnego dorzecza
jest zbiornik zaporowy Siczki.
Rzekę te zasila dopływ zeki Gzówka, na ktorej wybudowany
lasy, łąki i pola
przecinających
Rzeka Gzowka swój początek bieze z roWóW melioracyjny
14
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uprawne W czarnym Lasku. Na obszarze Eeki Gzowki Występują gleby lekkie bielicowe z
domieszkami gliniasto-iłowymi. Teren zlewni Wykorzystany jest W 60% do celów rolniczych.
Południowa cześcgminy połozona jest w dozeczu neki Modzejowianki - cieku zwanego
Mucha. Mucha Wypływa na północny-zachod od miejscowości Kłonówek. opuszcza teren
gminy Gózd po minięciu miejscowości Kłonów' Do Modzejowianki Wpada na terenie gminy
Kazanów Modzejowianka (zwana też Modrzejowicą) Wypływa na wschód od Pakosławia
(gmina lłża).Do ujścia Kobylanki dolina rzeki jest szeroka, o niewyraźnych krawędziach.

Miejscami można spotkaó zabagnienia. Do najważniejszych dopływów Modzejowianki
oprocz Muchy można zaliczyc: dopływ z Polan, Kobylankę i Strugę Tęczową. Całkowita
długoścModzejowianki wynosi 19,4 km, uchodzi ona do lłżankiw rejonie miejscowości
osuchów na 31 ,2 km. Gmina posiada gęstą sieć rzeczną. Funkcjonuje gęsta sieć rowów
wskutek braku Wystarczającego nadzoru działa jednostronnie, co prowadzi do znacznego
pŻesuszenia jak i spadku ich produktywności, co W pzyszłościze względu na postępującą

mineralizację grozi wyjałowieniem znacznych obszarów.

:,a

To

niepokojące zjawisko

zauwaŻalnejest m.in. w dolinie rzeki Pacynki i Guzowki'

W gminie istnieje 18 zbiorników retencyjnych w postaci stawów, sadzawek o powiezchni
4,71ha i pojemności 52,8 tys. m3. Do najwaŻniejszych naleŻ4
stawv:
- w m. Kuczki o powierzchni2,34 ha,
- w m. Klwatka, o powiezchni 0,30 ha.
wodv drobne:

- staw Małęczyn l
miejskiej Radomia

-

niewielki staw położony pzy pętli końcowej autobusów komunikacji

- staw Małęczyn ll - pzy ul. Ks.J. Ziębickiego pzedzielony groblą
- oczko wodne ,,Nowina'' - środpolneoczko wodne o powierzchni lustra około 80 m2;

oczko wodne ,,Grzmucin" 'przy strażnicy oSP;
- wyrobisko poŹwirowe ,,Klwatka Królewska" - przy trasie Radom - Zwoleń
- stawy we wsi Kolonia Wojsławice - Wojsławice ll
- oczko wodne przy drodze gruntowejz Kłonówka do Wojsławic
- staw w Kotonii Kuczki _ przy strażnicy oSP
- staw w Kolonii Kuczki - przy plebanii Drożanki_ Biały Ług
- Lipiny - Czarny Ług'
-

i-

Cała gmina Gozd jest zlokalizowana na obszarze zbiornika nr 405 (Niecka Radomska (K2).
Jego cała powiezchnia obejmuje 3 22o kmz, z czego 400 km2 podlega najwyzszej ochronie
(oNo - północno_wschodnie obrzeŻa gminy Gózd). Utwory wodonośnepochodzą z kredy
(K2)' Typ zbiornika szczelinowo-porowy. Średnia głębokośćwynosi od 30 do 70 m, a
szacunkowe zasoby dyspozycyjne Wynoszą 820.00 tys. m3/d. Na obszarze gminy ujmowane
sądwa poziomy wodonośne'.czv,tartozędowy i kredowy.
Poziom wod holoceńskich stanowiących częśćwód poziomu czwartorzędowego występujący
głównie w dolinach Gzówki i Pacynki jest zasilany głownie droga infiltracji wód opadowych
pluwialnie, co powoduje sezonowe wahania poziomu wód' należy również pamiętaÓ, iż
poziom ten ma kontakt z wodami cieków, co znajduje odzwierciedlenie w ich, jakościw
zależnościod stanu sanitarnego cieku. Plejstoceński poziom wód gruntowych jest związany
z sedymentacjami glacjalnymi głównie z warstwami piaszczysto-żwirowymi reprezentującymi
osady interglacjalne

a.
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Na terenie gminy vvystępują następujące formy ochrony p]zyrody:

o
.
.
.

Kozienicki Park Krajobrazow im. Profesora Ryszarda Zaręby Wraz z otuliną
obszar Specjatnej ochrony Ptaków Natura 2000 - ostoja Kozienicka (kod obszaru
PL8140013)
Obszar Specjalne Ochrony S,'edlisk'Puszcza Kozienicka PLH 140035
Pomnik przyrodY - szt- 2

Na obszaze gminy nie ma udokumentowanych złóż surowców mineralnych. W okresie
piaszczysto - wirowe
holocenu w dolinach zecznych powstały torfowiska i ukształtowały sie
terasy zalewowe. Natomiast na powierzchni glin zwałowych nagromadziły sie utwory
zwietzelinowe.
piaski,
Powiezchnie gminy pokrywajągliny zwałowe piaszczyste oraz występujące Wyspowo
dolin rzecznych i
które tworzątereny wydmowe fragmentami porośnięte lasem. W obszarach
oruz wody. Tońy
zagłębień bezodpływówycn występujątońy, namuły mineralne i organiczne
w dolinach zek Pacynt<i, ozowxi i Muchy posiadają mała miąŻszośós.
Realizatorami Aktualizacji Programu będą
a) Urząd Gminy Gózd,
b) Radni,
c) Softysi.

Uczestnicy niniejszego Programu to:
mieszkaniowe),
a) właścicielenieruchomości, którymi są osoby ftzyczne (rownieŻ wspólnoty
b) gminne jednostki i zakłady organizacyjne'

szkodliwości
Przewiduje się, że dzięki zwiększeniu świadomościmieszkańców, co do
azbestu, realizaila Aktualizacji Programu odniesie oczekiwane skutki i doprowadzi do
to
znacznego ograniczenia ilościużytkowanego azbestu na terenie gminy Gozd' ZaleŻeć
wymienianego
będzie od mozliwościfinansowych mieszkańców w kontekściezastąpienia
pokrycia dachowego
o lloŚcl I sTANlE WYROBoW zAWlERAJĄcYcH AzBEsT NA

11.tNFoRMAcJE

TERENIE GMINY GOZD

,#

Zabudowania, gdzie zidentyfikowano wyroby azbestowe naleŻądo osób ftzycznych.
Z zebranych na podstawie inwentaryzacji danych puez UG Gózd wynika, Że na terenie
gminy na dzień 31.12.2011 r. występowało 424703 m2 wyrobów azbestowych'
llośćwyrobów azbestowych, występujących na terenie gminy, pzedstawiono

W

tabeli 2:

jednostek
Tabela 2. lnwenta ryzacla ilościazbestu na terenie gminy Gózd, w tym
organizacyjnych gminY
llośó wyrobów usunięĘch
w latach 2008 - 2011

5

llośó wyrobów pozostałych do
usunięcia w latach 2012'2032

201 0 - zor s z perspektywą do roku 2017
Aktualizacja Programu ochrony Środowiska dla gminy Gózd na lata
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423 421

6 774,74

384 928

2.

Jed nostki organizacyj ne
gminy Gózd

654,2

10,47

595

3.

Podmioty gospodarcze

628

10,05

570

424 075

6 785

385 523

Razem

2 439

41'Ą6

2 217

Razem pkt.1 i 2

_

aktualizacja

UG Gózd

Średnia Waga 1 m2 płyt azbestowo - cementowych Wnosi 16 kg

Tabela 3. ltośćwyrobów zawierających azbest na terenie gminy Gózd
L.p.
1

llośćwyrobów zawierających azbest

Wyszczególnienie

lMsl

6 774,74
10.47
10,05
6 795,26

Jednostki organizacYjne gminY
Podmioty gospodarcze

2
3

Razem

Tabela 4. llośći wskaŹnik nagromadzenia Wyrobów zawieraiących azbest w gminie
Gózd
)

Wskźnik nagromadzenia

llośÓ wyrobów zawierających azbest w gminie Gózd [Mgl

lMglkm'zI
87,17

6 795,26

ASPEKTY REALIZACJ! PROGRAMU
jest
Usuwanie Wyrobów zawierających azbest, szczególnie elementów budowlanych
jest, zatem
kosztowne i wymaga odpowiednich nakładów finansowych' Konieczne
12. FINANSOWE

pozyskiwanie jak największego Wsparcia finansowego dla Wszystkich inicjatyw związanych z
usuwaniem Wyrobow i odpadów zawierających azbest'
W koszt likwidacji eternitu Wchodzą
demontaż pokrycia lub wyrobóW zawierających azbest,
transpoń odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia
poprzez składowanie,
unieszkodliwienie poprzezskładowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku.
się
W Aktualizacji Programu założono'że usuwanie wyrobów zawierających azbest będzie
Funduszu
odbywac ze Wsparciem finansowym środków zewnętrznych np.: Wojewodzkiego
ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze środków budżetowych uchwalonych
przez Radę Gminy na poszczególne lata. Ponadto Gmina będzie podejmować starania dla
pozyskania środków z innych żródeł zewnętrznych, W tym funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej o ile będądostępne'

KOSZTY REALTZACJI PROGRAMU
Zgodnie z zapisami Programuo odpady zawierające azbest powstające na terenie
województwa mazowieckiego mogą byÓ deponowane na składowisku odpadów tj
32.
Składowisko odpadów Komunalnych w Rachocinie, Miasto Sierpc, ul. Traugutta
13. METODY i

Metody realizacji Programu,
pzyjęto następujące
Program jest elasty czny i otwańy. Twoząc koncepcję Programu
załoŻenia:

u

Program oczyszczania KĄu z Azbestu na lata 2009 '2032
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1. Uczestnikami Programu są mieszkańcy gminy Gozd, a

w

szczegolnościwłaściciele

nieruchomości, których pokrycia dachowe Wykonane są Wyrobami azbestowym i2. lnformacja o Programie jest ogólnie dostępna.
3. Metody realizacji Programu są następujące:
ulotki i plakaty o azbeście,jego szkodliwym działaniu i realizaĄi Programu,
informacje zamieszczane na stronie internetowej gminy'
informacje zamieszczane na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy,
informacje zamieszczane W Biuletynie lnformacji Publicznej Urzędu Gminy,
informacje przekazywane na zebraniach wiejskich ofazza pośrednictwem sołtysów.

W gminie Gozd wśród nieruchomoŚci należących do osob tizycznych

zidentyfikowano
zabudowania, gdzie znajdują się wyroby zawiera1ące azbest. Są to budynki gospodarcze,
inwentarskie, garaże i budynki mieszkalne.

W celu ustalenia kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest uzyskano informację od
firmy posiadającejzezwolenie na wytwarzanie tego typu odpadów.

)

Pod uwagę wzięta została cena demontażu azbestu, pakowania, transpońu
unieszkodliwiania na składowisku' Ze względu na brak W powiecie radomskim

i

odpowiedniego składowiska dla odpadow azbestowych firmy prowadzące działalnośÓ
zwiąanąz usuwaniem odpadów azbestowych wywioząte odpady na składowiska, z którymi
mają podpisaną umowę' Na terenie powiatu radomskiego nie przewiduje się lokalizacji
składowisk odpad ów n iebezpiecznych pzyj m uj ących odpady azbestowe.
ze
Środki finansowe na usuwanie azbestu powinny zostaó uwzględnione w budżecie Gminy
środków przezna;zonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarkiwodnej.
kolejności usuwania wyrobów azbestowych powinny decydowaÓ wyniki stanu
technicznego pokrycia dachowego. Pienuszorzędnie powinny zostać usunięte wyroby
azbestowe, które w ocenie stanu technicznego uzyskały najwyższą ilośćpunktów'

o

Ponizej zaproponowane zostały warianty finansowania Aktualizacji Programu, obejmując
gospodarstwa domowe osob fizycznych nieprowadzących działalnościgospodarczej.
Koszt usunięcia 1m2 wyrobów azbestowych _ wynosi 9,50 zł netto. Na kwotę tę składa się:
J

.
.

cena demontażu 5 zł.
odbiór, transpoń, unieszkodliwianie 4,50

ń'

Przy unieszkodliwianiu dużych ilościazbestu cena podlega negocjacji. Przybliżony łączny
koszt usunięcia wyrobów azbestowo_cementowych z poszczegolnych typów zabudowy w
gminie Gózd wynosi, zatem:

Z zabudowań jednorodzinnych

(od osob fizycznych):

424o75,2o m2x 9,5 złImz = 4028713zł netto
ogólny koszt związany zusunięciem wszystkich wyrobów azbestowych z terenu gminy Gozd
wynosi: 4 028 713 zł nefto.
Ze względu na skalę występowania wyrobow azbestowych na terenie gminy, zaleca slę
lub
uwzględnic problem dofinansowania usuwania azbestu ze środkow żródeł zewnętrznych
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grudnia 2032 r. całkowicie usunąó
środkow budżetu gminy by zgodnie z Programem7 do 31
azbest z obszaru Polski.
obejmując
Poniżej zaproponowane zostały Warianty' finansowania Aktualizacji Programu,
gospodarczej'
gospodarstwa domowe osob fizycznych nieprowadzących działalności

WARIANT

1

pzypadku pozyskania przez
Wariant 1 zakłada, że po pzyjęciu Aktualizacji Programu w
(osobom
Gminę dotacji, koszty związane z demontaŻem, transpońem i unieszkodliwianiem
uzależnionej od
fizycznym nieprowaózącym działalnościgospodarczej) w wysokości
wielkościpozyskanych środków.
właścicieli
Pomoc finansowa W usuwaniu wyrobow azbestowych dotyczyÓ będzie
gospodarczej
izarządcow zasobów mieszkaniowych, nieprowadzących działalności
zawierających
wyrobów
i polegaó będzie na dofinansowaniu, transpońu i unieszkodliwiania
azbest.

.}

Pozostałe koszty związane

z

zamontowaniem nowego pokrycia dachowego pokryje

właścicielnieruchomości.

i
NaleŻy podkreślió, Że podmioty prowadzące roboty demontażowe' transpoń
powinny

unieszkodliwianie odpadów zawiera1ących azbest, zgodnie
posiadac adekwatne Pozwolenia.

z

przepisami prawa,

WARIANT 2

w miarę możliwości
Wariant 2 zakłada, Że po przyjęciu Aktualizacji Programu, Gmina
80o/o wańości
finansowych, TW tym p,r.y udziale środków zewnętrznych) dofinansuje
poniesionych kosztów związanych z usuwaniem azbestu (osobom fizycznym
kwota określona W
nieprowadzącym działalnościgospodarczej), ale nie więcej niŻ
polegających na likwidacji
Regulaminie zasad pzyznawania dofinansowania działań
wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gózd'
Waściciele nieruchomościmuszą wziąć pod uwagę koszty związane

z

zakupem

i

założeniem nowego pokrycia dachowego'

Należy podkreślić,Że podmioty prowadzące roboty demontażowe' transpoń
powinny

i

.)

unieszkodliwianie odpadów zawierĄących azbest, zgodnie
posiadaó adekwatne poz\^/olenia.

WARIANT 3

z

przepisami prawa,

w miarę możliwości
Wariant 3 zakłada, Że po przyjęciu Aktualizacji Programu, Gmina
z usuwaniem
finansowych dofinansuje 50% wańości poniesionych kosztów związanych
gospodarczej), ale nie więcej niż
azbestu (osobom fizycznym nieprowadzącym działalności
działań polegających
kwota określona w Regulaminie zasad przyznawania dofinansowania
gminy Gózd.
na likwidacjiwyrobów zawierających azbest z terenu
z zakupem i
Właścicielenieruchomości muszą wziąc pod uwagę koszty związane
założeniem nowego pokrycia dachowego'

t

,ronr".

Oczyszc-zaf,ia Kraju z Azbestu na I dla 2OO}'2O32
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Podmioty prowadzące roboty demontazowe, transpoń i unieszkodliwianie odpadow
zawierających azbest, zgodnie z przepisami prawa, powinny posiadac adekwatne
pozwolenia

Realizacja zapisóW w niniejszym Programie będzie moŹliwa po określeniuw budżecie Gminy
odpowiednich środkow na ten cel.

Pomoc finansowa W usuwaniu wyrobow azbestowych dotyczyó będzie właścicielii

zaŻądcow zasobóW mieszkaniowych nieprowadzących działalnościgospodarczej' Pomoc ta
usuwaniem wyrobów
polegać będzie na dofinansowaniu kosztow związanych
zawierających azbest z terenu gminy Gózd' Podmioty prowadzące roboty demontażowe,
transpoń i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest, zgodnie z przepisami prawa,
powinny posiadaĆ adekwatne pozwolenia.

z

Dofinansowanie zadania nastąpi po skompletowaniu odpowiednich dokumentów, tj. faktury
za wykonaną usługę, dokumentu potwierdzającego zgłoszenie robót lub uzyskanie
pozwolenia na budowę/rozbiórkę ze Starostwa Powiatowego w Radomiu, oświadczenie
przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowościwykonania prac
oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, kańy przekazania odpadu oraz protokołu
zdawczo-odbiorczego potwierdzającego realizację zadania (sporządzonego przez
pracownika Uzędu gminy Gozd).

Po przyjęciu Aktualizacji Programu usuwania wyrobów zwierających azbest dla gminy Gozd
pŻez Radę Gminy, zarządzeniem Wójta powinien zostaó przyjęty Regulamin zasad
przYznawania dofinansowania działań polegających na likwidacji wyrobów zawierających
azbest z terenu gminy Gózd, w oparciu o środki pochodzące z budżetu Gminy ze środków
przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiskai gospodarki komunalnej i in.
14.

r3

WYTYGZNE DoTYczĄcE PRzEPtsoW BHP
US UWANIA

VVYROBOW AZBESTOVVYCH

W zAKREstE

BEzPlECzNEGo

Wyroby zawierające azbest znajdujące się w budynkach nie są samoczynnym zagroŻeniem
jest, aby
dla jego mieszkańców, nie muszą być bezwzględnie usuwane z obiektu. WaŹne
były one prawidłowo eksploatowane, tj. zgodnie ze swoim pzeznaczeniem i zgodnie z
zaleceniami dotyczącymi użytkowania wyrobów azbestowych lub ich opisem technicznym,
ewentualnie gwarancją' W celu pzedłuŹenia użytkowania wyrobów zawierających azbest i
zachowania ich dobrego stanu możliwa jest impregnacja lub pomalowanie. Dotyczy to tylko
jest czysta. Są to
wyrobów, ktore są w dobrym stanie technicznym i których powiezchnia
mimo wszystko rozwiązania tymczasowe, gdyż jedynie pzesuwają w czasie istniejący
problem, nie rozwiązując go. Z kolei wyroby typu: izolacje azbestowe, tektury, sznury itp.
oraz wyroby znajdujące się wewnątz obiektów, zwłaszcza wyroby W obiektach
systematycznie użytkowanych, nateŻy bezwarunkowo usunąć. Właściciel(zarządca)
zabudowanymi wyrobami zawierającymi azbest
uządzeń budowlanych
obiektow
rozpoządzeniem Ministra
powinien dokonaó ich przeglądu technicznego, zgodnie
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobÓw i
(Dz. U. Nr
warunków bezpiecznego uŻytkowania i usuwania wyrobow zawierających azbest
71 poz. 649 z pożn. zm.) oraz rczporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010
r. w sprawie vvymagań w zakresie v,lykorzystywania wyrobÓw zawierających azbest oraz

z

i

vvykorzystywania

i

z

oczyszczania instalacji lub urządzeń, W ktorych były lub są

wykorzystywane vllyroby zawierające azbest (Dz. U' z2o11 Nr 8, poz' 92).
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Szczegółowe Wymagania techniczne W zakresie oczyszczania pomieszczeń, w których
znajdują się instalacje lub urządzenia zawierające azbest, określaprojekt techniczny
usuwania lub wymiany Wyrobow zawierających azbest na wyroby bezazbestowe wraz z
harmonogramem prac, sporządzony na koszt Wykolzystującego instalację lub uządzenie'
Projekt i harmonogram, sporządza się przed każdym oczyszczaniem instalacji lub
uządzenia zawierającego azbest' Nadto, uwzględniają one w szczególności wykonanie
po
pomiaróW stężenia pyłÓw zawierĄących azbest w środowisku pracy, przed wykonaniem i
przed wykonaniem
wykonaniu prac. Dodatkowy pomiar stężenia pyłów zawierających azbest
prac nie jest wymagany, o ile aktualne są pozytywne wyniki pomiarów wynikające z
corocznego planu kontroli, jakościpowietza.

Jeżeli pzy usuwaniu, demontażu i rozbiórce elementów azbestowych lub materiałów

zawierających azbest nie wystąci naruszenie ani wymiana fragmentów konstrukcji budynku
ofaz gdy nie ułegnie zmianie wygląd elewacji, to pozwolenie na budowę, będące
jednocześnie pozwoleniem na rozbiórkę, nie jest Wymagane. W przeciwnym wypadku
uzyskanie takiego pozwolenia jest konieczne.

W celu zapewnienia warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest z
jest do:
miejsca ich występowania, wykonawca prac obowiązany

1) izolowania od otoczenia obszaru prac pŻez stosowanie osłon zabezpieczających

pzenikanie azbestu do środowiska;

ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odległościod traktow
osłon
komunikacyjnych dla osób pieszych, nie mniejszej niŻ 1 m, pzy zastosowaniu

2)

zabezpieczaj ących przed pze n ka niem azbestu do środowiska
3) umieszczenia w strefie prac w widocznym miejscu tablic informacyjnych o następującej
wyrobami
treści: ''Uwaga! ZagroŻenie azbestem"; W pzypadku prowadzenia prac
zawierającymi krokidolit treśćtablic informacyjnych powinna być następująca: "Uwaga!
;

i

z

Zagr oŻenie azbestem - krokidolitem'';

4) zastosowania odpowiednich środkowtechnicznych ograniczających do minimum emisję
azbestu do środowiska;
zabezpieczeń pzed
5) zastosowania w obiekcie, gdzie prowadzone są prace, odpowiednich
pyleniem i narazeniem na azbest, w tym uszczelnienia otworów okiennych i drzwiowych, a
także innych zabezpieezeń pzewidzianych w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
prac pŻy zastosowaniu
6) codziennego usuwania pozostałościpyłu azbestowego ze strefy
podciśnieniowego sprzętu odkurzającego lub metodą czyszczenia na mokro;
7) izolowania pomieszczeń' w których zostały przekroczone dopuszczalne wańości stężeń
pzypadku
pyłu azbestowego dla obszaru prac, w szczególności izolowania pomieszczeń w
prowadzenia prac z wyrobami zawierającymi krokidolit;
8) stosowania zespołu szczelnych pomieszczeń, W ktorych następuje oczyszczenie
azbestu (komora dekontaminacyjna), przy usuwaniu pyłu azbestowego
pracowników

z

przekr acza1ące g o

d op u

szcza

n

e wa ńości stęże ń

9) zapoznania pracowników bezpośredniozatrudnionych przy pracach z wyrobami
zawierającymi azbest lub ich przedstawicieli z planem prac, a w szczególności z wymogami
l

;

dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie wykonywania prac.
Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest prowadzi się w sposob
pylenia
uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska oraz powodujący zminimalizowanie
poprzez:
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.
o
.

aktualizacja

pzed ich

usuwaniem lub

pracy;
demontażem i utrzymywanie W stanie wilgotnym przez cały czas
jakiegokolwiek uszkadzania, tam
demontaŹ całych Wyrobów (płyt, rur, kształtek) bez
gdzie jest to technicznie możliwe;
wyłącznie
odspajanie materiałów trwale związanych z podłożempzy stosowaniu
nazędzi ręcznych lub wolnoobrotowych, wyposaŹonych w miejscowe instalacje
odciągające powietze;
prow?dzenie kontrolnego monitoringu powietrza w pzypadku stwierdzenia
pyłu azbestu w
Występowaniaprzekroczeńnajwyższychdopuszczalnych stężeń
z wyrobami
środowisku pracy, w miejscach prowadzonych prac' W tym również
zawierającymi krokidolit;
odpadów zawierających
codzien ne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobów
miejscu'
azbest orazich magazynowanie na wyznaczonym i zabezpieczonym

i

Wykonawca usuwający azbest zobowiązany
)

_

jest złoŻyćwłaścicielowilzarządcy

prac i oczyszczeniu
nieruchomości pisemne oświadczenie o prawidłowościwykonanych
pŻez okres, co najmniej 5 lat'
terenu z pyłu azbestowego. oświadczenieto pzechowuje się
do transpońu'
Ponadto wykonawca pakuje i przygotowuje odpady azbestowe

Transpoń wyrobow

i

odpadów zawierających azbest, należy wykonac

W

sposób

przez:
uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska, W szczególności
grubościnie mniejszej niŻ 0, 2 mm wyrobów
1) szczelne opakowanie w folię polietylenową o
większej niz 1 000 kgim3;
i odpadow o gęstości objętościówej równej lub
po utwardzeniu szczelne opakowanie w folię
2) zestalenie przy użyciu cementu, a następnie
azbest o gęstości
polietylenowąo grubóści nie mniejszej niŻO,2 mm odpadów zawierających
objętóściowei mniejszej niŻ 1 000 kg/m3;

3)

,$

szczelne opakowanie odpadów pozostających

W

kontakcie

z

azbestem

i

mniejszej ni 1 oo0 kgim3 w worki z
zakwalifikowanych, jako
-o odpady o gęstościobjętościowej
grubościnie mniejszej niż 0,2 mm, a następnie umieszczenie w
folii polietylenowej
opakowaniu zbiorczym z folii polietylenowej i szczelne zamknięcie;
ich pzygotowywania do transpońu;
4) utzymywanie w stanie wilgotnym odpadów w trakcie
5) oznakowanie opakowań;
pzygotowanych do transpońu opakowań W osobnych miejscach

6i

magazynowanie
zabezple czo n ych przed d ostę

pe m os

ób

n ie

powoła nych'

właściwegoorganu
odpady moŻna pzekazać tylko podmiotom, ktore uzyskały zezwolenie
i
na prowadzenie działalnościw zakresie unieszkodliwiania odpadów azbestowych
powinna
byÓ
w tym zakresie
transpońu tych odpadów. PrawidłowośÓ wykonywanych działań
potwierdzona kartami ewidencji i pzekazania odpadów'
15. MONITORING

I

OCENA REALIZACJI PROGRAMU

monitorowanie. W tym
Elementem zarządzania Aktualizacji Programu będzie systematyczne
w poniższej tabeli:
celu realizacja będzie oceniana wg. wskaŹnikow zawańych
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Tabela 5. Wskaźniki monitorowania Programu

1,

2

3.

4.
5.

Jednostka

Wskaźnik

L.p.

a) w zabudowie Jednorodzinnej

llośc zdemontowanych wyrobów

b) w obiektach

zawierających azbest

Mg/rok

uŻytecznościpublicznej

llośĆtJr'ieszkodtlwionycn odpadów niebezpiecznych zawierających :qĘ;t
Stopień usunięcia wyrobów azbestowych
siopień wykolzystania środków finansowych zap|anowanych na realizację Programu w

Mg/rok
%

%

danym roku

szt.

llośćdzikich wysypisk zawierających azbest

W ramach działan monitoringovvych zostaną określone zmiany ilościwyrobów zawierających
azbest W gminie Gozd w kolejnych latach realizacji oraz Wysokośćśrodkow przeznaczonych
na ten celW następującym zakresie:
./ ilośó unieszkodliwionych w danym roku Wyrobów zawierających azbest,
ilośó wyrobów pozostałych jeszcze do usunięcia,
Wysokoścśrodkowp|zezna;zonych W danym roku na usunięcie WyrobóW zawierających
azbest.
Corocznie będzie pŻedkładane Radzie Gminy sprawozdanie będące podsumowaniem
rzeczowo - finansowym realizaĄi zadań określonychw proj' Aktualizacji Programu.
Podsumowanie to winno byc wykonane przy uwzględnieniu podanych wskaźnikow

ł
ł

monitorowania (tab.5).

Realizacja Aktualizacji Programu jest działaniem

w związku

z

tym zakłada się jego

aktualizację celem dostosowania się do zmieniających się warunków prawnych, finansowych
i zmieniających możliwościrealizacyj nych.
16.

HAROMONOGRAM RZECZOWY DO REALIZACJI USUWANIA WYROBOW
zAWlERAJĄcYcH AzBEsT z TERENU GMINY GozDW LATACH 2012 _ 2032

Harmonogram zadań do realizacji usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy
Gózd w latach 2012 _2032, pzedstawia tabela 6:

j

Tabeta 6. Harmonogram zadań do realizacji usuwania wyrobów zawierających azbest z
terenu gminy Gózd
Lp.

Naanva

zadania

Pzeprowadzenie szkoleń i

informacyjno-edukacyjnych

na

akcji
temat

szkodliwości wyrobów zawierających azbest i
konieczności bezpiecznego ich usuwania
Zorganizowanie akcji wywozu odpadow
2.

z

terenu gminy na
składowisko odpadów lub ich pzetwazania

zawłerających azbest

w urzadzeniu ozewoŹnvm

Pozyskiwanie środków finansowych na
realizację programu w celu dofinansowania
indywidualnych mieszkańców

3.

organizowania

w

akcji wywozu

zawierających azbest

z

Jednostka odpowiedzialna
za realizację zadania

Potencjalne
Źródła realizacji
zadania

Termin realizacji

Gmina

Budżet gminy

Praca ciągła

Gmina

Budżet gminy

zulz

Gmina

WFOS iGW iin.

2412- 2032

zadania

- :2u3:Ż

zakresie
odpadów

terenu gminy na

składowisko odpadów lub ich pzetwazania
ramach
W uęądzeniu pzewoŹnym
irnrlkńw krainweh

w

4.

nllonitoring procesu usuwania wyrobów

Gmina

zawieraiących azbest
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Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest na lata 2012 - 2032 dla

Powiatowy lnspeKor
Nadzoru Budowlanego

wyrobów zawieĄących azbest z

5.

6.

obiektów użytecznościpublicznej, terenów
-Usuwanie
oublicznvch
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z
budynków mieszkalnych i gospodarczych lub

8.

9.

)
10.

17.

WFOS iGW iin.

2012- 2032

Właścicieleobiektów

Budżet gminy'

2012

-

2032

budowlanych

WFoŚ iGW iin'

Gmina

Budżety gminy

2012 - 2032

Gmina

Budżety gminy

2012

Gmina

tsuozely gmlny

zv

Gmina, właścicieleobiektów
budowlanych

Budżet gminy'
właścicieli

2012- 2032

oczyszczenie terenu nieruchomości z
nr{narlńw

7

Gmina

azbest

TE-uatE cja gdnnego programu usuwania
wvrobów zawieraiacvch azbest
i nwe nta rvzaila wvro b ów zawieraj ących
azbest, z wykorŻystaniem Elektronicznego
Systemu lnformacji Pzestzennej
monitońngu procesu usuwania wyrobów

zawierających azbest (wojewó dzka baza
danych o wyrobach i odPadach
zawieraiacvch azbest WBDA)
Aktualizacja inwentaryzacji wyrobÓw
azbestowych, z wYkozYstaniem
Elektronicznego Systemu lnformacji
Pzestzennej monitoringu procesu usuwania
wyrobów zawieĘących azbest
1Ńojewódzka baza danych o wyrobach i
odoadach zawieraiacvch WBDA)
prowaozenieawiaencji usuwania wyrobów
zwierających azbest

nieruchomości

PODSUMOWANIE

I

WNIOSKI

Azbestu na lata
Niniejsza aktualizacja, Wynika z zapisóW Programu oczyszczania Kraju z
2009, zmienioną
2oog-2a32, plzyjętego Uchwałą Rady Ministrów nr 122t09 z dnia 14 lipca
Uchwałą Rady Ministrów nr 39t2010 z dnia 15 marca 2010'
Za bardzo waŻne w Aktualizacji Programu uznano zastosowanie się właścicielii zaządcow
i oceny stanu
obiektów budowlanych do obowiązku prowadzenia okresowych kontroli
jednostkom
technicznego wyrobów zawierających azbest oraz pzekazywania właściwym
danych o ilości, stanie i miejscu występowania azbestu'

t

prac polegających na
Zwrócono także szczególną uwagę w Aktualizacji na wykonywaniu
i uprawnione w
usuwaniu wyrobów azbLstowych pzede wszystkim plzez wyspecjalizowane
demontażu po
tym zakresie firmy, a także przez właścicielinieruchomościw zakresie
ich
upzednim przeszkoleniu, dla wyeliminowania zagrożeń wynikających z nieprawidłowego
jest
Programu
prowadzenia. Z tego względu jednym z głownych cetów proj. Aktualizacji
z włóknami
minimalizacja negatywnyór' .rutrów zdrowotnych powodowanych kontaktem
azbestu.

dla właścicieli
Zaproponowana w Aktualizacji przez Gminę m.in. forma dofinansowania
wszystkich
obiektów zawierających azbest, stawia, jako warunek pomocy, spełnienie
prac
prowadzenia
wymogów formalnyóh dotyczących informowania o tych wyrobach oraz
ptzy usuwaniu azbestu.
Wnioski:

1'
2.

azbest na
Na terenie gminy Gózd zinwentaryzowana ilośćwyrobów zawierających
koniec 2o11 roku wynosiła około 424 7o3 m2 ( W tym na obiektach osob fizycznych
423 421 m2).

jest usunięcie
Podstawowym celem proj' Aktualizacji Programu
gminy'
Gozd olaz
wyrobow zawierających azbest z terenu
24

do roku

ich

2032
zgodne z

ProgramUsuwaniaWyrobówZawierającychAzbest

nalala2012'2032dlagminyGózd_aktualizacja

obowiązującymipŻepisamiunieszkodliwieniepoprzezskładowanielub

przetwazanLodpadówWurządzeniachpzewoźnych'
3.AktualizacjaProgramuzakłada,żekosztyusunięciaiunieszkodliwianieodpadow
pzez Gminę przede wszystkim pzy
zawierających azbest głównie pokr}M/ane będą
z właścicielaminieruchomości (osoby
udziale środkÓw ,"*nitonych, lub wspolnie

4.

fizYczne)'
Zawierających Azbest na lata 2012
Niniejszy proj. Programu Usuwania Wyrobów
podstawę ubiegania się przez
2032 dlagminy Gozd - aktualizacja będzie stanowió
działalnościgospodarczej)
mieszkańców gminy (tj' osób fizycźnych nieprowadzących
i unieszkodliwianiem wyrobow
środkifinansowe na cele związane z usuwaniem

-

o

zawierających azbest

zAŁĄczNlKl
Załączniknr1_ocenastanuimożliwościbezpiecznegoużytkowaniawyrobow
18.

zawierających azbest'

ę

Załączntknr2-Wzórinformacjiowyrobachzawierającychazbest.
oraz lur
;ń;;ii. nr 3 - Wzór ,,oznaktwania instalacji lub urządzeń zawierających azbest
azbestowo-ceme ntowYch"'
utwardzonych odpadami zawierającymi azbest
Załącznik nr 4 - Wzor ,,oznakowania drog

pzedwejściemwżycieustawyzdnia19czerwca1997r.ozakaziestosowaniawyrobów
azbestu''
trwale
zawieraj ących azbest, ale n iezabezpieczonych
Załącznikńr 5 - Wzor 'Kańy ewidencji odpadu'''
pzekazania odpadu''
Załączniknr 6 _ Wzor

przed em

isj

ą włokien

'Kańy

Załącznlknr7.ProgrampzeznaczaniaśrodkówWFoŚiGWWWarszawiena
z zakresu usuwania i unieszkodliwiania azbestu na terenie

dofinansowanie działań
ochrony Środowiska
Wojewodztwa Mazowieckiego Wojewódzki Fundusz
Wodnej w Warszawie zwany dalej WFoŚicw

:l
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Załączni| nf 2 -WzoR lNFoRMAcJl o WYRoBAoH zAWlERAJĄcYcH AzBEsT

1. Nazwa rniejsca/uządzenia/instalacji,

2' Wyń;;y;ilją.y

adres2):

-

Wyroby zawierające azbest

imię i nazwisko lub nazwa i adres:

3. RodzajzabudowY3):

4.

Numer działki ewidencyjneja):

5 Ńil;;;iiięi]""*io"."vj;il;'';
)

6. Nazwa, rodzaj

wyrobus):

7. lloścposiadanych

8'

.

""""""""':

wyrobów6):

Stopień pilności7):

a)

Zaznaczen ie m iej sca występowania wyro
nazwa i numer dokumentu:

b)

data ostatniej aktualizacji:

9

10' Przewidywany termin usunięcia
1

1' ii;J; ,'i,.ióivi'n

bówB)

:

wyrobow:

'q,;;ffi;;*;;;iłł;;

;;ń;;i'ń;k;;;;i.h

do unieszkodliwienia.):

t,J

',ffistuznajesiękażdywyróbzawieĘącywagoWo0,1%lubwięcejazbestu'
uzupełnic w następującym formacie: województwo,
') Adres faktycznego miejsca występowania azbestu należy

powiat,

gmina, miejscowość, ulica, numer nieruchomości'
gospodarczy, budynek pzemysłowy, budynek mieszkalno'
N.t"zy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny' budynek

ó

gospodarczY, innY.
o) Należy podać numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego faKycznego miejsca występowania azbestu'
następującą klasyfikac.ię:
u}
określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować

-

Pl'y

płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie'
płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie'
rury

izłącza azbestowo_cementowe

rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi'
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-

_

-

-

_

aktualizacja

składzie azbest'
izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim
wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
pzędzaspecjalna, w tym włókna azbestowe obrobione'

szczeliwa azbestowe,
taśmytkane i plecione' sznury i sznurki,

ciernych'
wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów
papier, tektura,

z dnia
zawierającymi azbest pzed wejściemw życie ustawy
drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami
pzed
emisjąwłózabezpieczeniu
po
trwałym
azbest,
wyrobów zawierających

19 czerwca 1997 r'

o zakaziestosowania

kien azbestu),

pŻed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czeMca 1 997 r' o zakazie
drogi utwardzone odpadami zawierająrymi azbest
tMale pzed emisjąwłókien azbestu'
stosowania wyrobów zawiera.iących azbest' ale niezabezpieczone
jakie'
W tym papier i tektura; podać'
inne wyroby zawierające azbest' oddzielnie niewymienione,
wyrobu (kg, m', m3' m'b'' km)'
danego
dla
jednostkach
właściwych
6) lloścwyrobów zawierających azbest naleŻy podac W
określonej w załączniku
azbest"
zawierających
stanu i możliwościbezpiecznego uŻytkowania wyrobów
Według
'oceny
w
sprawie sposobów
r'
2004
kwietnia
2
z
dnia
Społecznej
nr 1 do rozpoządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki

_

a

iwarunkówbezpiecznegoużytkowaniaiusuwaniawyrobÓwzawierającychazbest(Dz'U.Nr71,poz.649orazz2o1ot'
Nr 162, poz. 't089).

ą Nie dotyczy

podaó nazwę i numer dokumentu oraz datę jego ostatosób fizycznych niebędących pzedsiębiorcami. Należy

niejaktualizacji,wktórymzostałyoznaczonemiejscawystępowaniawyrobówzawierającychazbest,wszczególnościplazawierającego ańest, dokumentacji technicznej'
nu sytuacyjnego terenu instalacji lub uządzenia

I
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v{zór ,,ozNAKoWANlA lNsTALAGJl

LUB
zAWlERAJĄcYcH AZBEST ORAZ RUR AZBESTOWO'CEMENTOWYCH''

Załączni( nr

3

uRzĄDzE N

Pom ieszczenie zawiera azbest*

,*\

trvlałego umieszczenia oznakowania na
*Tylko w przypadku oznakowania pomieszczenia w związku z brakiem moŻliwości
insla lacji u b urządzen iu zawierąącYm azbest'
l

Wszystkieinstaladeluburządzeniazawierająceazbestorazruryazbestowo.cementowepowinnybyćoznakowanew

'I'-'Jjl;*Ji::"':zgodne

co najrnniej 5 crn rłysokości(H) i
z podanym Wzorem powinno mieć wymiary:,

ll2'

szerokości;
oznakowanie powinno składać się z:

z)

a)częścigórnej(h=40o/oH)zarłieĄącejliterę'.a,.vlbiałymkolorzenaczarnymtle,
tle; napis powinien
napis w białym lub czarnym koloae na czerwonym
o/o

b)

H) zawiemjącej standardowy
częścidolnej (60
być lvymźnie czytelny;
zasĘpionY zwrotem
stosowany zwrot ''zawiera azbesl'' povlinien byc
3), jezeli vłyrób za,łiiera krokidolit, slandardoyio
"zawiera krokidoliVazbest niebieski"'
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oDPADAM|
wzór,,ozNAKo_VtlANlA DRoG UTWARDZoNYCH
U5TAWY z DN1A 19
zAWlERAJĄcYMi AzeEsr PR2Eó WEJŚcIEM W
zAWlERAJĄcYcH
czERWcA 1997 R. o zAKAzlE śrośowANlAWYR.B.W
WŁoKlEN
Załącznik nr 4

-

łclr

EMlsJĄ
MBEST, ALE NiizAee zPlEczórtiórl TRWALE ńnzeo
AZBESTU''

)

I

19 czeryJca L997 r' a
azbest przed wejściem w życie usbawy z dnia
Wszystkie drogi utwardzone odpadami zawierającymi
plzed emisją włókien azbestu, powinnY
azbest, ale niezabezpieczone trwale
zakazie stosowania wyrobów zawierających
byĆ oznakowane w następująry sposób:

1)

(H) i
powinno mieć'wymiary;' co najmniej 30 cm wysokości
oznakowanie zgodne z podanym Wzorem

szerokości;

z)

a)
b)

1ŁH

oznakowanie powinno składać się z:
literę ''a" w białym koloze na czarnym tle,
częścigórnej (h = 40 ?b H) zawierającei
koloze na czerwonym tle; napis powinien
o/o H) zawierającej standardowy napis w białym lub czarnym
częścidolnej (50
być wyraźnie czytelny'
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objaśnienia:

osobną kartę ewidencji

odpadÓw należy spoządzac
W pzypadku wytwazania, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania
w ań' 3 ust' 3 pl<t" 22 ustawy
działalno."i *iinnm usług' o których mowa
odpadu dla każdego *i"lr"" p*.dzenL
'
sporządzic osobno kańę dla
')

z dnia
każdej

paypadku oduierania ójpadów komunalnychłależy
27 kwietnia 200'1 r. o odpadach' W
jotyczy komunalnych osadów ściekowych siosowanych w celach'
odbierane' Nie
gminy, z terenu' które'i oop"ov r,o*unatńe są

32

-2032 dla gminy Gózd - aktualizacja
Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest na lata2O'l2
2oa1 r. o odpadach, prowadzącego zakład pzetwaŻania, o którym
o ktÓrych mowa w ań. 43 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia
pÓżn'
elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz' 1495' z
mowa W ustawie z dnia Z9lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie
oraz

i elektronicznego'
w zakresie odpadów powstałych w wyniku demontażu zużytego sprzętu elektrycznego zdnia2a stycznia 2005
W ustawie
mowa
ktÓrych
pojazdów,
o
punktzbierania
prowadzącego stację demontaŻu iprowadzącego
Nr 25, poz' 2o2, z póŹn' zm')' w zakresie gospodarowania
r. o recyklingu pojazdÓW wycofanych z eksploatacji (Dz: U.

zm.),

pojazdami wycofanymi z eksploaiacji.
rozpoządzenia Ministra Środowiska
Zgodnie z katalogiem odpadów stanowiącym załącznik do
poz'
12o6)'
sprawie kaialogu odpadów (Dz. U. Nr 112,

a

z

dnia 27

wześnia200'l r' w

działalnościw zakresie unieszkodliwiania PCB'
komunalnych posiadaczem
i nazwisko lub nazwę posiadacza odpadów. W paypadku odbierania odpadów na prowadzenie działalności
jest pzedsiębioica, który uzyskał zezwolenie
obowiązanym do wypełnienia kańy ewijencji odpadu
o którym mowa W ustawie z dnia13 września'1996 r' o
nieruchomości,
właścicieli
od
odpadów
w zakresie odbierania
Nr 236' poz' 2OO8' z póŻn' zm')' lub gminna jednostka
r'
2Oo5
gminach (Dz' U. z
') Dotyczy
o)

Podać imię

utzymaniu czystości i poządku w

organizacyjna' o której mowa w tej ustawie'
lub siedziby posiadacza odpadów'
') ńodac adres zamieszkania
posiadania decyzji na prowadzenie działalnościna terenie
u)
Podac adres miejsca prowadzenia działalności.W pzypadku
lub miejsca zamieszkania posiadacza odpadów' W
siedziby
adres
wskazaÓ
naleŻy
całego kraju lub na okreŚlonym obszarze
komunalnych od właŚcicleli nieruchomości, o
pzypadku pzedsiębiorcy, xiory uzysxał zeałołenie na odbieranie odpadów
w gminach, należy podacwojewódziwo i
iporządku
czystości
którym mowa w ustawie z dnia ls wześnia 1996 r. o utzymaniu
gminę.

_ wytwazanie odpadów, Zb - zbieranie odpadów, od _ odzysk' Un
unieszkodliwianie odpadów, ok' _ odbieranie odpadów komunalnych'
miejsca po przecinku dla odpadów innych niż
u)
Podać masę odpadów z dokładnościąco najmniej do iierwszego
przecinku dla odpadÓw niebezpiecznych'
niebezpieczne; co najmniej do trzeciego miejsca po

T'Zaznaczyć symbolem

)

_

X właściwykwadrat: W

Nie dotyczy odpadów komunalnych.
to)odpady komunalne w rozumieniu definicji zawartej w ustawie

9)

z dnia 27 kwietnia 2001 r' o odpadach'
od
,'} Wypełnia pzedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalnościw zakresie odbierania odpadów
w gminach'
poządku
i
czystości
utzymaniu
r.
o
1996
wześnia
13
właścicielinieruchomości, o którym mowa W ustawie z dnia
w tej ustawie'
lub gminna jednostka organizacyjna, o ktÓrej mowa
kraju
,r)Podac nr karty pzekazania, na podstawie, której odpad został pzyjęty. W pzypadku przywozu odpadów na terytorium
naleŹywpisać..PrąwózdoRP..WpzypadkuprzyjmowaniaodpadÓwzinnegomiejscaprowadzeniadziałalnościdanego
domu i lokalu' W
io miejsce, podając województwo, nazwę miejscowości' ulicę' nr
posiadacza odpadów należy wskazac
prowadzenia ewidencji odpadów rubryka pozostaje
pzypadku pzyjmowania odpadÓw od posiadacza zwolnionlgo zobowiązku

niewypełniona.
we własnym zakresie'
''' PodaĆ masę odpadów zagospodarowanych
lo)
z zaĘcznikiem nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r' o odpadach'
zgodnie
proc-esy
odzysku
Symbole R określają
2001 r' o
,u}Symbole D określająprocesy unieszkodliwiania odpadowzgodniezzałącznikiem nr6 do ustawy zdnia27 kwietnia
odpadach.
,u)Podać

posiadaczowi odpadów. W pzypadku wywozu odpadów
karty puekazaniaodpadu' którązostał przekazany innemu
przekazania
odpadÓw osobom fvycznym lub jednostkom
pzypadku
poza teryiorium r,raju n.lJv *pisae,Wywoi poza RP'. W
na własne potzeby zgodnie z pzepisami wydanymi na
organizacyjnym niebędącym pzedsiębiorcami do wykorzystania
pzypadku
odpadach należy wpisaó "Przekazane os' fiz'''' W
podstawie ań' 33 ust. s u.t"*y z aiia zl kwietnia źool i' o
pŻekazywaniadoinnegomie1scaprowadzeniadziałalnościdanegoposiadaczaodpadÓwnależywskazaĆtomiejsce'podając
nr

,,J

województwo, nazwę miejscowości, ulicę, nr domu i lokalu'
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objaśnienia:
Kóry przekazuje odpad'
Numerjest nadawany przez posiadacza odpadów,
a
Podac ińię i nazwisko lub nazwę podmiotu'
jest
1)

obowiązany przedsiębiorca, który uzyskał
pzekazania odpadu
pzypadku odpadów xomunarnycn do wypełnienia karty
nieruchomości' o którym mowa w
właścicieli
od
odpadów
odoieiania
zezwolenie na prowadzeni" o.i.łatnos"i w zakresie
(az'U'z2005r'Nr236'poz'2008'zpóŹn'
3)W

ipoządkuwgminach

ustawiezdnia'l3wześnia1996r.outzymaniuczystości

której mowa w tej ustawie'
zm.), lub gminna jednostka organizacyjna, o
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posiadaczem odpadów' działającego na zlecenie inneg.
o)Dotyczy pzedsiębiorcy transpońującego odpady,
'niebędącego
odpadów'
posiajacza odpadów, który zlecił mu wykonanie usługi transpońu

i'Pod.ć adres zamieszkania

lub siedziby podmiotu'

w zakresie transpońu

:fi' |"ł";:i:, goy odpao ,iest transpońowany kolejno przez dwóch lub więcej prowadząrych działalnośĆ
odpad z
podac Wymagane dane i podpisy wszystkich transpońujących
odpadów, w oznaczonycn_iuuryr,acn naleŹy
zachowanlem kolejności transpońowania odpadu'
posiadacza odpadu
pod Kóry naleŹy dostarczyć odpad, wskazany pzez
u)
Podac adres miejsca odbioru odpadu,

pojazdów wycofanych z
pzekazywania odpadów powsta{ych w wyniku demontażu
nr
5 do usta\^ry z dnia 27
R określająpio'"'y odzysku zgodnie z zała-cznikiem
eksploatacii. Podać symboi ń rru ó. Symbole
nr 6 do usiawy z
z
załącznikiem
zgodnie
pro."]v unlu..xooliwiania odpadów
r. o odpadach. Symbole D określają

Iffił"#T:ł::ffi:'' w przypadku
kwietnia 2001

|'l[ff.fiil#::*il:gll]il*

z dnia 1'1 maja 2001 r' o
prowadzących odzysk lub recykling na podstawie ustawy
(Dz' U ' Z 2007 r' Nr
produktowej
gorpod.ro'.nia niektórymi odpadami oraz o opłacie

o'*

obowiązkach przedsiębiorców w zakresie

poz.607,zpóźn'Zm')'
.' J_ _^--^-_ł-^^ia l\iinicłra śrnrlnwiska zzdnia27
dnia 27 wześnia 2001 r' w
,,)Zgodnie z katalogiem odpadów stanowiącym załącznik do rozporządzenia Minisira Środowiska
.pr"'i" katalogu odpadÓw (Dz' U' Nr 112' poz' 1206)'
podać datę przekazania od pad u'
od padÓw n iebezpiecznych
'') W pzypadku
jako zbiarcza kańa pzekazania odpadu'
,., Kańa może być stosowana, jako jednorazow. r.!'t" pzekazania odpadu lub

90,

obejmującaodpaddanegorodzajupeekazywanyą*.i"*czasiejednegomiesiącakalendarzowego,zapośrednictwemtego
posiadaczowi odpadów'
niż
samego transpońującego oopadi temu samemu
do pierwszego .mielsca po pzecinku dta odpadÓw innych
co
,o)
dokładnością
z
odpadów
Podac masę
'*;ń
niebezpieczne;conajmniejdotrzeciegomiejscapopzecinkudlaodpadÓwniebezpiecznych.
15'

Dotyczy odpadów niebezpiecznych'
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WFoŚiGW w Warszawie na
Załącznik nr 7 - Program przeznaczania środków
azbestu na terenie
dofinansowanie dział ań z zakr""u u"uń"ni" i unieszkodliwiania
ochrony Środowiska i Gospodarki
Województwa mazońi""xi"go wopyJJiki Fundusz
działając w oparciu o:
Wodnej w WarszavJi" ń"ńv oalej WFoŚiGW,
1'Ustawęzdnia27kwietnia2001r.Prawoochronyśrodowiska(Dz.U.z2008r.Nr129,
poz.902zpóżn.zm.),
t|
39' poz' 251 z póŻn'
2001 r. o odpadach (Dz' U' z 2007 r' Nr
.

2. Ustawę z dnia 27 kwietnia
zm.),
stosowania wyrobów zawierających azbest
3' Ustawę z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie
(Dz' U. z2Oo4 r. Nr 3, poz.20 zpóżn' zm')'
na lata 2007-2011 z
4. ,,Wojewódzki Plań Gospodarki odpadami dla Mazowsza
paidziernika 2OO7 roku - Załącznik nr 23 - Program
uwzględnieniem lat 2012-2015" z 15
azbest ustanowiony Uchwałą Sejmiku Wojewodztwa

I

usuwania wyrobow zawierających
r"
Mazowieckiego Nr 1641200T z dnia 15'10'2007
na lata 2oog-2og2" przyjęty w dniu 14'07 '2009
5. ,,Programu oczyszc zania Kraju zAzbestu
l. przez Radę Ministrów,
dotacji ze środkow
6. ,,Zasady uori"r"ii. i umarzania poŻyczek oraz udzielania
i Gospodarki Wodnej W Warszawie'"
Wojewodzkiego Funduszu ochrony Środowiska
06'06'2011 roku "Program przeznaczania
plzyjąłUchwałą Rady Nadz orczĄ nr 31l11 z dnia
działań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania
środków WFoŚiGW na dofinansowanie
azbestunaterenieWojewodztwaMazowieckiego'',onastępującejtreści:

s1

pzyznawania dofinansowania ze środków
Program określaszczegółowe procedury
i Gospodarki Wodnej w Warszawie na
Wojewódzkiego Funduszu ochrony Srodówiska
działaniazzakresuusuwaniaiunieszkodliwianiaazbestu.

s2

dofinansowania dla zadań związanych z
Wnioskodawca ubiegający się o uzyskanie
składa wniosek na aktualnie obowiązujących
usuwaniem i unieszkodńwianiem azbestu
J'ur..n WFoŚiGW odpowiednich dla rodzaju beneficjenta'

s3

i'l

Warunkiemniezbędnymdouzyskaniadofinansowaniaprzez
usuwania azbestu
terytorialnego jest'pzedłozenie,,Programu

azbest".

jednostki samoządu
i

wyrobów zawierających

S4

rozpatrywane według kolejnościzłożeniado
Kompletne wnioski o dofinansowanie będą
planie finansowym na ochronę ziemi na dany
czasu Wyczerpania środków wydzielonych w
rok.

s5

azbestu mogą być dofinansowane
Zadaniapolegające na usuwaniu i unieśzkodliwianiu
wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych'
w formie dotacji or", * for'ie pożyczkiw
Koszty kwalifikowane stanowią
koszt demontażu płyt azbestowych;
do miejsca unieszkodliwienia'
koszt pzewiezienia azbestu z miejsca demontażu
kosztunieszkodliwieniaazbestu;
koszt zbiórki azbestu'
wykonanie nowych pokryc
Funduszu nie mogą byó przeznaczone na

1'

2.
a'
b.
c.
d.
3.

Środki

dachowYch.
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s6
objęte obiekty, ita

xtorycn właściciel,zarządca lub uzytkownik
Dofinansowaniem mogą byc
wojtowi, burmistrzowi lub prezydentowi
spoządził złoŻyłmarszałrowi lub odpowiednio

i

miasta,,lnformacjęowyrobachzawierającychazbestimiejscuichwykorzystania''-zgodniez
sprawie wymagań w
Gospodarki i onia 13 grudnia 2010 roku w
Rozporządzeniem ttłinLtra

zakresiewykozystywaniaiprzemieszczaniaazbestuorazv'tykozystywaniaioczyszczania
(Dz' U' Nr 8' poz' 31 z
był lub jest wykorzystywany azbest
instalacji lub urządzeń, w których
2011

r.).

S7

oraz
mogą byó osoby prawne, osoby fizyczne
osobowości prawnej, atakŻe
jednostki organizacyjne administracji publicznetnieposiadające
związki celowe tych osób'

1. Beneficjentami środków WFoŚ

i GW

wnioski
prowadzące działalnoścgospodarczą składają
2. osoby prawne oraz osoby ftzyczne

indylvidualneoprzyznaniedofinansowania(naformulazuwniosku).

3. osoby

flzyczne

(w tym wspólnoty

mieszkaniowe) nieprowadzące działalnoŚci

za pośrednictwem gminy'
gospodarczej składają wnioski o dofi nansowanie

przezgminę jednego wniosku obejmującego zarówno
4. Dopuszcza się możliwośczłoŻenia
i obiekty będące własnościągminy'
obiekty stanowiące własnośóosób fizyczny.ńi"r

się o

s8

dofińansowanie (dysponujący obiektem

na

cele

1. Wnioskodawca ubiegający
od właściwychorganów administracji
budowlane) zobowi ązany jest uzysxae
decĘe administracyjne zuiązane z zakresem
architektoniczno_budowlanej prr*o*o"ne
wykonYwanYch Prac.

2'Pracezwiązanezusuwaniemiunieszkodliwianiemazbestumusząbyówykonywane
transpoń i unieszkodliwianie

na wytwarzanie'
przezfirmę posiadającą stosowne zezwolenia
odpadow zawierających azbest'

powinien dokonac wyboru wykonawcy
3. Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie
Prawo zamówień publicznych
przepisa'i rjri^ń z dnia 29 stycznia 2004 roku
zgodnie
poz'759zpóżn'zm')'
tóz. U' z201Or. Nr 113,

z

se
1'Wypłataśrodkówodbywasięwramachumówcywilno-prawnychpozloŻeni!pŻez

wnioskodawcę następujących dokumentów:

potwierdzające wykonanie zadania'
a. dokumenty flnansowe (faktury)

terenu z
prawidłowym wykonaniu prac oraz o o)zyszczeniu
o
wykonawcy
oświadczenia
b.
technicznych sanitarnych'
zachowaniem właściwychpzepisów
pyłu azbestowego,
Pracy i Polityki Społecznej w
rozpoządzenia Ministra Gospodarki,
(zgodnie z s 8 uri.
usuwania wyrobow
użytkowania
-sposobów
bezpiecznego
warunków
sprawie
r'' Nr 71 ' poz' 649 zpóŹn' zm')'
zawierającycn azbest (Dz' U' z20O4

i

z
s
i

i
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s10

rozliczenie końcowe (zgodnie z
1. Po zakończeniu zadania Beneficjent pzedkłada
obowiązującym Wzorem W WFOS i GW)'

2. Jako

zakładanych efektow
potwierdzenie wykonania zadania oraz osiągnięcia
jest przedłoŻyc m'in':
Wnioskodawca zobowiązany

ekologiczny ch

i

rzeczowych

azbest w celu ich unieszkodliwienia
a' kserokopie kań przekazania odpadow zawierających
azbestowych'
na odpowiednim składowisku odpadów
b. pozostałe faktury

do rozliczenia transz
wrazzkopiami pzelewów, jeślinie były dołączone

dofinansowania.

s

11

na
działań z zakresu unieszkodliwiania azbestu
1. Możliwe jest otzymanie dofinansowania

J

tereniewojewodztwamazowieckiegowramachtrybunadzwyczajnego.

2.Trybnadzwyczajnystosowanyjestdlazadańzzakresuunieszkodliwianiaazbestu
Żywiołów'
związanych z usuwaniem skutków działania

formie dotacji w
nadzwyczajnego będzie udzielana w
3. Pomoc otzymana w ramach trybu
wysokości do 100% kosztow kwalifikowanych'

się o dofinansowanie w ramach trybu nadzwyczajnego
4. Wnioskodawca ubiegający
-pzóastawienia protokołu poświadczającego poniesienie szkod
zobowiązany jest oo
prezydenta miasta)
potwierozo n"go po"owójta (burmistza'
wywołanych działaniem zywiołu
realizowane jest przedmiotowe zadanie'
właściwegoota ooszaiu gminy, na którym

s12

również
poy=n;nych w trybie nadzwyczĄnym będą
1. W rama ch
przed
kwaiifikowanych, które zostały wystawione
akceptowane faktury dotyczące kosztów

*

rozliczeHia środko

]

datąpodjęciadecyĄiprzezZauąd--oprzyznaniudofinansowania-jednakŻepodacie

wystąpienia działania zywiołu'

odbywaó się w
ramach trybu nadzwyczajnego moŻe
w
dofinansowania
o
się
2. Ubieganie
nadzv'tyczajnego zagrożenia spowodowanego
okresie 6 miesięcy od daty wystąpienia
działaniem żywiołu.

s13

w ramach trybu nadzwyczajnego może zastosowac
1. Fundusz udzielając dofinansowania
wnioskow tj':
uproszczoną pro""ou'ę rozpatrywania
może zostaÓ rozpatrzony bez umowy z
a. wniosek szczegółowy o dofinansowanie
o umowę z wykonawcą musi nastąpic
wykonawcą jeona[ze uzupełnienie dokumentow
pzed datą wypłaty środków fi nansowych'
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właściwemu

o'o"-l?::^:'l*:g.11_i9:::::'a
b. w pzypadku, gdy Wykonywan: 'roboty
przyznanie dofinansowania może nastąpió
administracyjnemu,
czni,o
architektoni
organowi

(uzupełnienie jak pkt' a)'
bez prawomocnych decyzji administracyjńych
stoiowane będą"Zasady udzielania
W sprawach nieuregulowanych ninie5zń,,Programem"
Warszawie''
aotacji ze środków WFoŚiGW w
udzietania
oraz
pozyJzek
umarzania
o dofinansowaniu'
obowiązujące na dzień podjęcia decyzji

i

s14

udzielania
będą
"Zasady
ninieiszvm ,,irogr"*"m" stosowane
nieuregulowanych
sprawach
W
środków WFoŚiGW w Warszawie''
aotńi
umazania pozyćzew oraz udziel"ni'
decyzji o dofinansowaniu'
obowiązujące na ozien podjęcia

'e

i

s15
realizację zadania
W przypadku uzyskania dofinansowania na
unieszkodliwianiaazoestuWnioskodawcazobowiązanybędziedo
n ansowani u'
poprzez zamieszcze

n

i

e

i

nf o rm acj i
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Data obowiąywania 06'06'201

1

z

zakresu usuwania

promowania Funduszu

o uzyska nym dofi

s16

r

PRZEWODN
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Ącv

ozD

Zaczek
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39

i

