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4. MOŻLIWOŚCI I SPOSOBY USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

4.1. SZKOLENIA I AKCJE INFORMACYJNO-EDUKACYJNE

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z dachów i elewacji, przez przypadkowe i
nieprofesjonalne firmy, zwiększa zagrożenie pyłem azbestowym dla mieszkańców gminy.
W trakcie prac terenowych dotyczących inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest
na obszarze miasta Jarosław, stwierdzono, że powstające w trakcie wymiany pokryć
dachowych odpady zawierające azbest są niekiedy złożone bezpośrednio na terenie posesji
bez żadnych zabezpieczeń. W trakcie prac stwierdzono niewystarczającą świadomość
ekologiczną dotyczącą szkodliwości azbestu dla zdrowia ludzi oraz zagrożeń dla środowiska,
a także możliwości usuwania materiałów zawierających azbest.

W ramach realizacji „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu
miasta Jarosławia wraz ze szczegółową inwentaryzacją”, celowym jest przeprowadzenie
szkoleń oraz akcji informacyjno-edukacyjnych mających na celu rozpowszechnienie wśród
społeczności lokalnej wiarygodnych informacji o skutkach dla zdrowia i środowiska
powodowanych przez azbest oraz wyroby i odpady zawierające azbest. Szkolenia i akcje
informacyjno-edukacyjne należy przeprowadzać zarówno wśród młodzieży szkolnej, jak i
dorosłych mieszkańców. Akcje powinny obejmować szkolenie z zakresu:
-

podstawowych

rodzajów

wyrobów

zawierających

azbest

powszechnie

stosowanych w budownictwie;
-

obowiązków dotyczących postępowania z wyrobami zawierającymi azbest;

-

sposobów bezpiecznej eksploatacji obiektów (szczególnie budowlanych), w
których zastosowano wyroby azbestowe;

-

zagrożeń i skutków dla zdrowia ludzi i środowiska przyrodniczego w przypadku
niewłaściwego użytkowania i usuwania;

-

możliwości finansowego wsparcia i właściwego postępowania w przypadku prac
remontowych obejmujących wymianę wyrobów zawierających azbest;

-

dostęp do specjalistycznych firm działających na terenie gminy, a posiadających
stosowne uprawnienia i zezwolenia do prowadzenia prac obejmujących usuwanie,
zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.
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Wskazane jest również przekazywanie informacji o możliwościach uzyskiwania
pomocy finansowej na prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest
i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest.

Akcje informacyjno-edukacyjne w szkołach mogą się odbywać w ramach odrębnych
zajęć lekcyjnych wyodrębnionych tematycznie, w ramach istniejących kół, jak również
konkursów.

Prowadzenie powszechnych akcji edukacyjno - ekologicznych, w procesie efektywnej
realizacji zadań wynikających z założeń przyjętych w programie usuwania wyrobów
zawierających azbest, stanowi istotny element działań, którego powodzenie umożliwia
uzyskanie jak największej akceptacji społecznej, koniecznej dla realizacji programu
azbestowego.
Świadomość

ekologiczna

społeczeństwa

w

zakresie

zagrożeń,

jakie

niesie

użytkowanie i nieostrożne obchodzenie się z produktami zawierającymi włókna azbestowe,
jest mimo nagłośnienia w mediach, niewystarczająca. O ile ogólna znajomość szkodliwości
azbestu jest już dość dobrze rozwinięta wśród mieszkańców, to jednak w dalszym ciągu
większość z nich posiada skromną wiedzę na temat mechanizmów niekorzystnego
oddziaływania azbestu na organizm ludzki. Wynikiem tego jest całkowity brak przestrzegania
przepisów BHP przy pracach związanych z bieżącymi remontami poszyć dachowych i
elewacyjnych. Niska świadomość ekologiczna mieszkańców jest przyczyną deponowania
niezabezpieczonych odpadów azbestowych bezpośrednio na terenie gospodarstwa lub w
miejscach do tego nie przeznaczonych tzw. „dzikich wysypiskach”. Zadaniem edukacji
ekologicznej o tematyce „azbestowej”, prowadzonej przez Gminę jest między innymi
doprowadzenie do stanu, kiedy usuwanie azbestu odbywać się będzie w sposób profesjonalny
i nie spowoduje zagrożenia dla mieszkańców.
„Jest źle, gdy właściciel z braku pieniędzy lub świadomości nie wymienia
kruszejącego eternitu na dachu, ale jest jeszcze gorzej, gdy sam zdejmuje eternit i nie wie, co
z nim dalej robić”.

Wyroby zawierające azbest stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia ludzi
wówczas, gdy włókna azbestowe uwalniają się i wraz z powietrzem przedostają się do układu
oddechowego (np. w trakcie prac demontażowych, podczas ich szlifowania, cięcia lub
łamania). Problem utylizacji azbestu znalazł osobne miejsce w rządowym „Programie
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usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” z 2002
roku oraz w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032 z 2009 roku,
stanowiącym aktualizację Programu z 2002 roku. Zgodnie z tym programem, przyjmuje się
oczyszczenie do roku 2032, terytorium Polski z azbestu i usunięcie stosowanych od wielu lat
wyrobów zawierających azbest. Program ten między innymi, nakłada na gminy obowiązek
współpracy z lokalnymi mediami celem rozpowszechniania informacji dotyczących zagrożeń
powodowanych przez azbest oraz wyroby go zawierające. Głównym źródłem odpadów
zawierających azbest są stosowane w budownictwie do roku 1997 płyty azbestowocementowe. Na obszarze miasta Jarosław, znajduje się stosunkowo duża ilość nieruchomości
(ok. 40%), w przeważającej liczbie będących własnością gospodarstw indywidualnych, na
terenie, których znajdują się wyroby zawierające azbest. Są to przeważnie poszycia dachowe
w postaci falistych płyt eternitowych.

Osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity, Dz. U. z dnia 23 stycznia 2008 r.
nr 25 poz. 150) są zobowiązane do przedkładania Wójtowi, Burmistrzowi lub Prezydentowi
miasta informacji o posiadanych wyrobach zawierających azbest, a Wójt, Burmistrz lub
Prezydent miasta okresowo przedkłada przedmiotowe informacje Marszałkowi województwa,
który prowadzi ich rejestr.

Po kilku latach obowiązywania ustawy z dnia 19 czerwca 1997 roku (tekst jednolity,
Dz. U. z 2004 r. Nr 3 poz. 20 ze zm.), o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest,
stwierdza się nikłą znajomość przepisów przez właścicieli i administratorów obiektów
budowlanych.

Jednocześnie

obserwuje

się

usuwanie

bez

żadnego

zabezpieczenia

uszkodzonych wyrobów azbestowo-cementowych i kierowanie nielegalnie na „dzikie
wysypiska”.

Stwarza

to

konieczność

szybkiego

podjęcia

działań

edukacyjno

–

informacyjnych, które mogłyby skutecznie uświadomić mieszkańców, co do potrzeby
współdziałania z jednostkami gminnymi w celu eliminacji azbestu. Edukacja taka powinna
być prowadzona zarówno w lokalnych środkach masowego przekazu (prasa, radio
ewentualnie telewizja) jak też i przy okazji lokalnych zgromadzeń czy też nawet imprez
kulturalno – oświatowych. Dobre wyniki może również odnieść powtarzana akcja
informacyjna w postaci ulotek, plakatów, rozprowadzanych w szkołach. Szkoły są także
dobrym miejscem prowadzenia akcji uświadamiających charakter zagrożenia powodowanego
przez azbest. Edukacja młodzieży może przynieść w najbliższych latach znacznie lepsze
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efekty niż edukacja dorosłych. Należy rozważyć możliwość zaangażowania lokalnych
autorytetów do propagowania akcji usuwania wyrobów azbestowych z otoczenia.

Warunkiem powodzenia działań jest zapewnienie środków finansowych na odbiór
odpadów zawierających azbest z gospodarstw indywidualnych i z innych zasobów
mieszkaniowych. Obietnice dawane mieszkańcom chcącym usunąć azbest ze swoich posesji
muszą być bezwzględnie dotrzymywane. W przeciwnym razie, utrata zaufania może być
przyczyną zaniechania działań ze strony właścicieli budowli lub prowadzenia przez nich prac
„na własną rękę” bez zastosowania koniecznych środków ostrożności. Istnieje duże
prawdopodobieństwo, że w takim przypadku azbest trafi na nielegalne składowisko odpadów.

Jako istotny element działań edukacyjnych należy rozważyć opublikowanie poprzez
ulotki, prasę lub plakaty, instrukcji dla właścicieli gospodarstw, zarządców nieruchomości,
firm wykonawczych i transportowych, podającej sposób bezpiecznego obchodzenia się
z wyrobami zawierającymi azbest we wszystkich fazach prac związanych z jego
unieszkodliwianiem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa ochrony
środowiska.

4.2. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRZY USUWANIU WYROBÓW I ODPADÓW
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r.
w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206), materiały zawierające
azbest należą do grupy odpadów niebezpiecznych. Odpadem stają się wyroby zawierające
azbest usunięte z miejsca ich wykorzystania. Na podstawie dostępnej literatury [Zbiór
Przepisów i Procedur dotyczących bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi
azbest, Ministerstwo Gospodarki, stan prawny na 31 grudnia 2000], 30 lat użytkowania
szarej, niemalowanej płyty dachowej zawierającej azbest oraz malowanej płyty elewacyjnej
zawierającej azbest, stanowi graniczny okres ich bezpiecznego użytkowania. Usuwanie z
dachów i elewacji wyrobów zawierających azbest przez przypadkowe i nieprofesjonalne
firmy, zwiększa zagrożenie pyłem azbestowym dla mieszkańców.

Najczęściej powstające odpady należą do dwóch grup:
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Grupy 17 06 01* - materiały izolacyjne zawierające azbest
Grupy 17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawierające azbest

Wprowadzona Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów
zawierających azbest (tekst jednolity, Dz. U. z 2004 r. Nr 3 poz. 20 ze zm.)
i towarzyszące jej rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania
wyrobów zawierających azbest oraz zmieniające z roku 2010 (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz.
649 oraz z 2010 r. nr 162, poz. 1089) nakazuje konieczność kontroli wbudowanych wyrobów
zawierających azbest i ewentualnie usuwania uszkodzonych.

Zgodnie z wymienionym rozporządzeniem właściciele lub zarządcy obiektów
budowlanych z zabudowanymi wyrobami zawierającymi azbest, które posiadają gęstość
powyżej 1000 kg/m3, dokonują ich przeglądu technicznego. Na podstawie tego przeglądu
powinna zostać sporządzona ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania obiektu.
Wszystkie wyroby zakwalifikowane zgodnie z tą oceną do wymiany oraz wszystkie wyroby
azbestowe o gęstości poniżej 1000 kg/m3 powinny być usuwane na koszt właściciela obiektu.
Niemniej jednak, zgodnie z Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032
„koszt transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest powinien zostać
pokryty ze środków własnych gminy, przy udziale środków właścicieli nieruchomości,
dotacji i pożyczek funduszy ochrony środowiska lub innych źródeł dostępnych dla gminy”.
Gmina powinna zapewnić ponadto wywóz odpadów zawierających azbest na składowisko
odpadów lub zapewnić ich dostarczenie do przewoźnego urządzenia do przetwarzania
odpadów zawierających azbest.

Sposób zbierania i usuwania odpadów zawierających azbest zależy od rodzaju
odpadów i źródeł ich powstawania. Generalną zasadą przy tego rodzaju działalności jest
maksymalne zabezpieczenie przed możliwością emisji włókien azbestu do atmosfery. Można
to osiągnąć przez utrzymywanie odpowiednich wymogów techniczno – organizacyjnych.

W tym celu zapewnić należy:
− nawilżanie wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem lub demontażem
i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez cały czas pracy,
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− dokonywanie demontażu całych wyrobów (płyt, rur, kształtek) bez jakiegokolwiek
uszkadzania, tam gdzie jest to technicznie możliwe,
− dokonywanie rozdzielania (odspajania) materiałów trwale związanych z podłożem przy
stosowaniu

wyłącznie narzędzi

ręcznych

lub

wolnoobrotowych,

wyposażonych

w miejscowe instalacje odciągające powietrze.

Sposób rozbiórki lub remontów obiektów budowlanych zawierających azbest został
sprecyzowany w wyżej wymienionych rozporządzeniach (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649
oraz z 2010 r. nr 162, poz. 1089). Prace polegające na usuwaniu lub naprawie tych wyrobów
mogą być wykonywane wyłącznie przez Wykonawców posiadających odpowiednie
wyposażenie techniczne do prowadzenia takich prac oraz przez pracowników przeszkolonych
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy usuwaniu i wymianie materiałów
zawierających azbest. W tym zakresie nowy Program wprowadza zmiany i przewiduje, że
właściciel nieruchomości (budynków jednorodzinnych i gospodarskich) będzie mógł
legalnie zdemontować wyroby zawierające azbest z terenu posesji bez korzystania z usług
wyspecjalizowanych firm, o ile osoby usuwające wyroby azbestowe zostaną odpowiednio
przeszkolone i będą dysponować środkami technicznymi eliminującymi narażenie na
kontakt z włóknami azbestu oraz będą to prowadzić incydentalnie.
Zgodnie z rozporządzenie rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego
użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest oraz zmieniające z roku 2010 (Dz. U.
z 2004 r. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010 r. nr 162, poz. 1089) wykonawca prac polegających na
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest, obowiązany jest do:
1. Uzyskania odpowiednio zezwolenia(*), pozwolenia(*), decyzji

(*)

zatwierdzającej

program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albo złożenia organowi
informacji o sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi;
2. Przeszkolenia przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników, osób
kierujących lub nadzorujących prace polegające na zabezpieczaniu i usuwaniu
wyrobów zawierających azbest w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz przestrzegania procedur dotyczących
bezpiecznego postępowania;
3. Opracowania przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu prac usuwania wyrobów
zawierających azbest, obejmującego w szczególności:
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a) identyfikację azbestu w przewidzianych do usunięcia materiałach, na podstawie
udokumentowanej informacji od właściciela lub zarządcy obiektu albo też na podstawie
badań przeprowadzonych przez laboratorium wyposażone w sprzęt umożliwiający ich
prawidłową analizę i zdolne do stosowania odpowiedniej techniki identyfikacyjnej,
b) informacje o metodach wykonywania planowanych prac,
c) zakres niezbędnych zabezpieczeń pracowników oraz środowiska przed narażeniem na
szkodliwość emisji azbestu, w tym problematykę określoną przepisami dotyczącymi planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
d) ustalenie niezbędnego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza;
4. Posiadania niezbędnego wyposażenia technicznego i socjalnego zapewniającego
prowadzenie określonych planem prac oraz zabezpieczeń pracowników i środowiska
przed narażeniem na działanie azbestu.

Powyższe wymagania określa rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego
użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest oraz zmieniające z roku 2010 (Dz. U.
z 2004 r. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010 r. nr 162, poz. 1089), wydane na podstawie
obowiązującej ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów
zawierających azbest (tekst jednolity, Dz. U. z 2004 r. Nr 3 poz. 20 ze zm.). Punkt pierwszy
powyższych wymagań uchylone są przez art. 231 ust.1 i 2 nowej ustawy o odpadach.

(*) Ustawa o odpadach [Dz.U. z 14 grudnia 2012, poz. 21] reguluje obowiązki wytwórców i
posiadaczy odpadów oraz organów administracji publicznej. Ponadto, według art. 231.1.
wymienionej ustawy o odpadach decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami
niebezpiecznymi wydane na podstawie przepisów dotychczasowych wygasają z dniem wejścia
w życie ustawy. Według art. 231.2. wymienionej ustawy, złożone informacje o wytwarzanych
odpadach i o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami wygasają z dniem wejścia
w życie ustawy.
Zgodnie z art.66.1. ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 [Dz.U.,2013, nr 0, poz. 21],
wykonawca prac polegających na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest
jest wytwórcą odpadów, więc posiadaczem odpadów, przez co jest obowiązany jest do
prowadzenia na bieżąco ewidencji ilościowej i jakościowej powstałych odpadów. Ewidencję
można

prowadzić

w

systemie

teleinformatycznym,

umożliwiającym

poświadczenie

dokumentów ewidencji odpadów za pomocą podpisu elektronicznego. Pozwolenie na
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wytwarzanie odpadów, wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują
ważność na czas, na jaki zostały wydane.
Do dnia 31 grudnia 2014 r. do ewidencji odpadów stosuje się przepisy dotychczasowe.

Wykonawca prac, przed przystąpieniem do prac polegających na zabezpieczeniu lub
usunięciu wyrobów zawierających azbest z obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji
przemysłowej, a także z terenu prac, obowiązany jest do zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia
tych prac właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu
inspektorowi pracy oraz właściwemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni
przed rozpoczęciem prac. Ponadto zobowiązany jest do:
−

izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie odpowiednich osłon,

−

ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów
komunikacyjnych dla osób pieszych, nie mniej niż 1 m przy stosowaniu osłon,

−

umieszczenia tablic ostrzegawczych o treści: Uwaga zagrożenie azbestem,

−

zastosowania odpowiednich środków technicznych umożliwiających zmniejszenie
emisji włókien azbestu,

−

codziennego usuwania pozostałości pyłu azbestowego ze strefy prac przy
zastosowaniu podciśnieniowego sprzętu odkurzającego lub metodą czyszczenia
na mokro.

Odpady czy wyroby o gęstości właściwej większej niż 1000 kg/m3 (definiowane jako
„twarde”, zawierające poniżej 20% azbestu) należy zbierać do trwałych i mocnych worków
polietylenowych. Pyły azbestowe, luźno związane fragmenty odpadów, wyroby i odpady
o gęstości właściwej mniejszej niż 1000 kg/m3 (definiowane jako „miękkie”, zawierające
powyżej 20% do 100% azbestu), powinny być umieszczane w workach z folii polietylenowej
szczelnie zamykanych, które następnie należy umieścić w opakowaniu zbiorczym z folii.
Zinwentaryzowane wyroby azbestowe w mieście Jarosław należą w większości do
materiałów twardych, czyli zawierające poniżej 20 % azbestu. W wyrobach tych włókna
azbestowe są mocno związane, a w przypadku mechanicznego uszkodzenia (np. pęknięcia),
ma miejsce stosunkowo niewielka emisja azbestu do otoczenia w porównaniu z wyrobami
miękkimi. Niewielka ilość należy do grupy miękkich wyrobów ( tynk zawierający azbest i
izolacja rur w budynkach Huty Szkła Jarosław.
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Opakowania z odpadami lub wyrobami zawierającymi azbest powinny być
odpowiednio oznakowane w formie etykiety trwale przytwierdzonej do opakowania lub
bezpośredniego nadruku na opakowaniu. Oznakowanie powinno posiadać wymiary: co
najmniej 5 cm wysokości (H) i 2.5 cm szerokości. Składa się on w górnej części (h1= 40%H)
z litery „a” w białym kolorze na czarnym tle, a w dolnej (h2=60%H) z napisu czarnego lub
białego na czerwonym tle: UWAGA! ZAWIERA AZBEST! Wdychanie pyłu azbestu stanowi
niebezpieczeństwo dla zdrowia. Postępuj zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i
higieny pracy. Jeżeli produkt lub odpad zawiera krokidolit (odmiana azbestu) należy
zaznaczyć na etykiecie w formie napisu ZAWIERA KROKIDOLIT/AZBEST NIEBIESKI.
Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2
kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania
wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010 r. nr 162, poz.
1089) przedstawia wzór etykiety do oznakowania wyrobów i odpadów zawierających azbest.

Wzór etykiety do oznakowania wyrobów i odpadów zawierających azbest, zgodnie z załącznikiem
do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w
sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest
(Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649).

Przy pracach związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów azbestowych pracownicy
powinni stosować wydzielone narzędzia i sprzęt ochronny. W strefie prowadzonych prac
obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania posiłków. Ubrania ochronne należy
przechowywać w wydzielonych miejscach. Nie wolno ich wynosić oraz pracować
w ubraniach do tego nieprzeznaczonych. Zużyta odzież może być prana w pralni
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z zachowaniem procedur postępowania z odpadami azbestu. Zaleca się stosować sprzęt
ochraniający

układ

oddechowy

(maski

i

półmaski)

w

przypadku

przekraczania

dopuszczalnego stężenia włókien azbestu w powietrzu strefy roboczej. Jest on również
zalecany przy stężeniach mniejszych od wartości dopuszczalnych. Sprzęt jednorazowego
użytku traktować należy jako odpad zawierający azbest. Ochrona przed włóknami azbestu
wymaga stosowania filtrów I lub II stopnia ochronnego.

Narzędzia i urządzenia używane w czasie pracy powinny pozostawać w strefie pracy
do całkowitego zakończenia przewidywanych czynności. Następnie należy je dokładnie
odkurzyć i wytrzeć na mokro. Sprzęt, którego nie można oczyścić, należy szczelnie
zapakować i przenieść do następnej strefy pracy.

W tabeli 4.1. przedstawiono najwyższe dopuszczalne stężenia pyłów zawierających
azbest w środowisku pracy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2002 r. Nr 217, poz. 1833
ze zm.). Rozporządzenie to określa wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń
chemicznych i pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Dyrektywa Rady Wspólnoty Europejskiej (91/382/EWG) z 24 czerwca 1991 r. ustala
stężenie włókien azbestu w powietrzu na stanowiskach pracy bez użycia środków ochrony dla:
- azbestu chryzotylowego

< 0,2 włókna/cm3

- innych odmian azbestu

< 0,1 włókna/cm3

Zagadnienie dopuszczalnego stężenia włókien azbestu w powietrzu budynków
przeznaczonych dla stałego pobytu ludzi nie jest jednoznacznie określona. Według
interpretacji Państwowego Zakładu Higieny (pismo z dnia 24 sierpnia 1995 r.
l.z. III-9/1430/95) do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej (Monitor Polski
z 1996r. Nr 19, poz. 231) poziom zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach
przeznaczonych do stałego pobytu ludzi nie powinien przekraczać 1000 włókien/m3, co
odpowiada wartości dopuszczalnego stężenia substancji w powietrzu atmosferycznym
w odniesieniu do 24-godzinnego okresu pomiarowego.
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Tabela 4.1. Najwyższe dopuszczalne stężenia pyłów zawierających azbest w środowisku pracy,
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
29 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 217, poz. 1833 ze zm.)

Nazwa czynnika szkodliwego dla zdrowia

−
−
−
−
−
−

Najwyższe dopuszczalne stężenie
mg/m3
włókien w 1 cm3

pyły zawierające azbest i inne materiały
włókniste z wyjątkiem krokidolitu i antygorytu
pył całkowity
włókna respirabilne 1)
pyły zawierające krokidolit
pył całkowity
włókna respirabilne 1)
pyły zawierające antygoryt włóknisty
pył całkowity
włókna respirabilne 1)

1,0
---

--0,2

0,5
---

--0,2

1,0
---

--0,2

1) włókna o długości powyżej 5µm, o maksymalnej średnicy poniżej 3 µm i o stosunku długości do średnicy
powyżej 3 : 1
--- oznacza „nieokreślone”

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2
kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania
wyrobów zawierających azbest ze zmianami z roku 2010 (Dz. U. Nr 71 z roku 2004, poz. 649
oraz z roku 2010 Nr 162, poz. 1089), wykonawca prac, przed przystąpieniem do prac
polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest z obiektu,
urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, a także z terenu prac, obowiązany jest
do zgłoszenia tego faktu właściwemu organowi nadzoru budowlanego oraz właściwemu
okręgowemu inspektorowi pracy. Zgodnie rozporządzeniem z 2010 roku zmieniającym
rozporządzenie z 2004 roku koniecznie jest ponadto zgłoszenie prac inspektorowi
sanitarnemu.

Zgodnie z ustawą o odpadach z 14 grudnia 2012 roku (Dz. U. poz. 21) transport
odpadów odbywa się z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie materiałów
niebezpiecznych. Zgodnie z art. 50.1. wymienionej ustawy, marszałek województwa
dokonuje wpisu do rejestru na wniosek transportujących odpady. Rejestr zawiera następujące
informacje:
− imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby;
− numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany,
− numer REGON, o ile został nadany;
− kod i nazwę rodzajów transportowanych odpadów.
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W zakresie ewidencji odpadów, transportujący odpady ma obowiązek prowadzenia
uproszczonej ewidencji odpadów w formie karty przekazania odpadów.
Zgodnie z art. 233.1.ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 roku (Dz. U. 2013, nr 0,
poz. 21) zezwolenia na transport odpadów wydane na podstawie przepisów dotychczasowych
zachowują ważność na czas na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do czasu upływu
terminu do złożenia wniosku o wpis do rejestru lub z dniem uzyskania wpisu do tego rejestru.

Do czasu utworzenia rejestru, transportujący odpady są obowiązani do uzyskania
zezwolenia na transport odpadów lub wpisu do rejestru na podstawie przepisów
dotychczasowych.
Do wydawania zezwoleń na transport odpadów, do czasu utworzenia rejestru, stosuje
się przepisy dotychczasowe.
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