UCHWAŁA NR Yl38|201'5

RADY GMINY Żnl'tzKow
z dnia3Omarca2015r.

w sprawie uchwalenia,,Programuusuwaniaazbestui wyrobów
zawierających azbestz terenu Gminy Że|azków.,,

Na podstawieart.18ust.2pkt 15ustawyz dtia 8 marca1990r.o samorządzie
gminnym(tj. Dz.U. z 20I3r.poz. 594ze rrr.) oruzart.18ust. 1 ustawyz dnia
27 llwietru.a200Ir. Prawo ochronyśrodowisk
a (Dz. U . z 20I3r. poz. t232 ze
zm.) uchwalasię co następuje:
$ 1. Uchwala się ,,Programusuwaniaazbestui wyrobów zawierającychazbestz
terenuGminy Że|azków '', stanowiącyzałącmikdo niniejszejuchwĄ.
$ 2. V/ykonanieuchwĄ powierzasię Wójtowi Gminy Żelazków .
$ 3. Uchwaławchodzi w Ęcie z dniempodjęcia.
Przewodąicz4c,i
Radr,r,GńinyZeLazklw
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Do UCHWAŁYNR vl38l2ot5
RADYGMINYirnzrów
Z dnia 30 marca2015
w sprawie przyjęcia,,Prograrnu
usuwaniawyrobów zawierajqcychazbest z
terenu G miny Że|azków,,
W dniu L4lipca2009 r. Rada Ministrów prryjęła,,Programoczaszczania Kraju
z Azbestu nalata2009 _2032". Główne cele Programuto:
1. Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawieraj4cych azbest,
2. Minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych
obecnościęazbestu na terytorium kraju.
3 . Likwidacj a szkodliwego oddziaĘw ania azbestuna środowisko.
Cele Programu będę realizowane sukcesywnie ai do roku 2032, w którym
zakładanejestoczyszczenie kraju z azbesb,l,.
Zadaniaptzewidziane w Programie
są realizowane na trzech szczeblach: centralnym, wojewódzkim i lokalnym
(samorzqdpowiatowy i samorzędgminny).
!V nvięzku z powyŻsrym na gminy, powiaty i województvla nał.ożzony
został.
obowiązek opracowania programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest. Do zadan samorządu gminnego naleĘ współpraca z marszałkiem
województwa w zakresie inwentaryzacji wyrobów zawierajęcych azbest.
W celu realizacji w/w celów zostat'opracowany ,,Program usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Żelazków ''. Dokument ten w sposób
przejrzysty ujmuje zagadnienia ściślenviqzane z realizacją nał.ożronych
na
gminę obowiązków. Wskazuje m.in. cele i zadania, a także ramy prawne w
odniesieniu do zagadniengospodarowaniaazbestem.Program wskazuje ponadto
aktualny stan w zakresie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy
Żelazków oraz określaharmonogram realizacji programu. Ponadto Program
wskazuje na środki finansowe, niezbędne do jego rea|izacji z jednoczesną
mozliwością pozyskania środków zewnęttzrrych na usuwanie wyrobów
azbestowych. Nadrzędnym celem Programu jest bezpieczne dla Ęcia i zdrowia
Iudzi usunięcie azbestu i wyrobów zawierajqcych azbest z terenu Gminy
Żelazków . Wójt Gpiny Że|azkow po uzgodnieniu
Z Regionalnym
Dyrektorem ochrony Srodowiska w Pozraniu i Wielkopolskim Państwowym
Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Poznaniu
odstąpił
od
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaĘwania na środowisko dla
wyrobów zawierajqcych azbest z terenu Gminy
,,Programu usuwania
Zelazków?,
Bioręc pod uwagę pov,tyższe,zasadne jest podjęcie niniejszej uchwĄ i
wdrozeniejej do realizacji.
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1. Wstęp
opracowanie,,Programu
usuwaniaWyrobóWzawierających
azbestz terenuGminy
Że|azkóvl,związanejestz rea|izaĄą,,Programu
oczyszczaniaKrajuz Azbestuna |ata20092032",któregoce|emjest:
1. usunięciei unieszkodliwienie
wyrobówzawierających
azbest,
2. minimalizacjanegatyrłnychskutków zdrowotnychspowodowanychobecnością
azbestuna terytorium
kĘu,
3' |ikwidacja
szkodliwego
oddziałt4trlania
azbestuna środowisko.

I

Na poziomie|oka|nymzadaniawynikającez krajowego,,Programuoczyszczania
powinnybyć realizowanepęez samoząd gminny,do
Krajuz Azbestuna lata 2009-2032"
któregoobowiązkównalezyw szczególnoŚci:
1. gromadzeniepzez wójta,burmistza,prezydentamiastainformacji
o i|ości,
rodzaju
i miejscachwystępowania
wyrobówzawierających
azbestoraz pzekazywaniejej do
marszałkawojewództwaz wykorzystaniem
dostępnegonarzędziainformatycznego
gov.pl,
www.bazaazbestowa.
2. przygotowywaniei aktua|izacjaprogramów usuwania azbestu i wyrobów
zawierającychazbest,
3. organizowanieusuwania wyrobów zawierającychazbest przy wykozystaniu
pozyskanychna tencel środkówfinansowych,
postawymieszkańcóww zakresieobowiązkowaliązanych
4. inspirowaniewłaściwej
z usuwaniemwyrobówzawierających
azbest,
5' współpracaz marszałkiemwojewództwaW zakresie inwentaryzacjiwyrobów
azbestowychoraz opracowywania
programówusuwaniawyrobów zawierających
azbest,
6. współpracaz mediamiw ce|upropagowania
odpowiednich
inicjahyru
społecznych
oraz rozpowszechniania
informacjidotyczącychzagrozeń powodowanychpŻez
azbest,
7. współpraca
z organizacjami
społecznymiwspierającymi
rea|izację
Programu,
8. współpracaz organamikontrolnymi
(inspekcjasanitarna,inspekcjapracy,inspekcja
nadzorubudow|anego,
inspekcja
ochronyśrodowiska).
Przygotowanie
usuwaniawyrobówzawierających
,,Programu
azbestz terenuGminy
'
Że|azkóul,popzedzone
zostałowykonaniem
inwentaryzacji
wyiooowzawierających
azbesi.
Zebranew bazie danychwynikiinwentaryzacji
pzygotowaniepzestzennego
umoz|iwiły
rozmieszczenia
wyrobówzawieĘącychazbestna terenieGminyZelazkówwraz z ana|izą
poglądowego
stopniapilności
usunięciaazbestu.Następnieoszacowanokosfy usunięcia
p|ytazbestowo-cementowych
z terenuGminyfe\azkóworaz wskazanopotencjalne
zrÓdła
finansowaniaprzedsięwzięó,polegającychna usuwaniui unieszkodliwianiu
azbestu.
opracowanezostaływskaŹnikimonitorowania
rea|izacji,,Programu
usuwaniawyrobów
zawierających
azbestz terenuGminyŻe|azkóvl,.
Niniejszydokument
zostałopracowany
na podstawie
umowyzawańejw dn. 31 marca
2014r. pomiędzyGminąŻe|azkow
a ECo-ART Sp. z o.o.
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2. Ce|e i zadania .,,Programu usuwania WyrobóW zawieraiących azbest
z terenu Gminy Ze|azków,,
usuwaniawyrobówzawierĄącychazbest z terenu
Celem opracowania
,,Programu
GminyZelazkó# jest:
.1.oczyszczenie terenu Gminy Żelazkow z azbestu poprzez usunięcie i
unieszkodIiwienie wyrobów zawierajqcychazbest,
oddzia|t4ł'ania
azbestuna człowieka,
negatywnych
skutkówzdrowotnych
2. e|iminacja
prawem
zgodniez obowiązującym
azbestuna środowisko
3. likwidacjaoddziah4uania
roku.
2032
końca
do
,,ProgramusuwaniawyrobówzawieĘących azbest z terenu Gminy Ze|azkóvł,
(zwany takŻe W dalszej części dokumentu ,,Programem")został przylgotowanyz
wyznaczonymi
aktówprawnychijest zgodnyz kierunkami
uwzg|ędnieniem
obowiązujących
krajowych
i wojewódzkich.
w dokumentach
Zgodnie z ,Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032'
wyrobówzawierających
azbestzap|anowano
do końca 2032r,
usunięciei unieszkodliwienie
Zadanianiezbędnedo oczyszczeniakrajuz azbestuzostałypodzie|onena: |egislacyjne,
realizacji ,,Programu"oraz
edukacyjno-informacyjne,
ochrony zdrowia, monitorowania
działania
w zakresieusuwaniaazbestuz obiektówbudowlanych,
budowysktadowiskoraz
insta|acji
|iwiania
wyrobówazbestowych.
do unieszkod
jest ok. 14,5mlnton wyrobów
oszacowano,iżna tereniekĘu nadalużytkowanych
proces
zawierających
azbest.Pzyjęto' iż
usuwaniaazbestubędzieprzebiegał
etapami.
Wskazanona koniecznoŚć
budowy56 składowisk
odpadów]ubkwaterpzystosowanych
do
składowania
odpadówzawierajqcych
azbest.
,,PlanGospodarkiodpadami dla WojewództwaWie|kopolskiegona lata 2012.
2017"zostałpzyjętyuchwałą
Nr XXV/440/12
SejmikuWojewództwa
Wie|kopolskiego
z dnia
27 sierpnia2012r.
W Planie w zakresie gospodarkiodpadamizawierajqcymi
azbest zakładasię
osiąganiece|ówokreś|onych
W p]zyjętym
w dniu 15 marca2010 r. pzez Radę Ministrów
Rzeczypospolitej
PolskiejProgramieOczyszczaniaKrajuz Azbestuna lata 200g-2032oraz
Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierającychazbest d|a województwa
wie|kopo|skiego.
Za zapisamiProgramuusuwaniaazbestui wyrobówzawierajqcychazbest
dla województwa wielkopolskiegoilośó wyrobów azbestowych w województwie
wielkopolskim
oszacowanona 804.358Mg (stanna 31 grudnia2010 r.).Ok. 94%tych
jestw budynkach
wyrobówzabudowanych
mieszkalnych
i inwentarskich.
Natomiastzgodniez wojewódzkąbaząwyrobów
i odpadówazbestowych
na terenie
województwawielkopolskiego
znajdujesię 274.121Mg wyrobówzawierającychazbest,
z.abudowanychjakopokryciadachoweielewacje(stanna31grudnia2o1or.)
ponad72,5o/o
Właścicielami
zinwentaryzowanych
wyrobówazbestowycń
są osoby flzyczne,
pozostałewyroby azbestowena|eżądo osób prawnych.Wśródzinwentaryzowanych
-rvlg
wyrobów,222.135Mg stanowiąpW azbestowo-cementowe
- ffi
fa|iste,a 7.680
płaskie'Ponadtozinwentaryzowano
34.210Mg rur i złączyazbestowo-cementowycn
biaź
10.096Mg pozostałych
wyrobówazbestowych.
W 2010 r. na tereniewojewództwa
wie|kopo|skiego
wyltworzono
ok. 5,6 tys. Mg
odpadówzawierających
azbest,natomiast
unieszkodliwiono
ok'6,2tys.Mg.
Prze
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dla zdrowiai Życia|udzi,odpady
na zagroŻenie
W Ptaniepodkreś|ono
, iŻze Wzg|ędu
zawierająceazbest, zgodnie z prawem,powinnybyÓ usuwaneprzez specja|istyczne
przedsiębiorstwaposiadającedecyzje zatv'ierdzĄąceprogram gospodarki odpadami
techniczneprzy
odpadóworaz wyposażenie
na Wytwarzanie
i pozwo|enie
niebezpiecznymi
unieszkodliwiane
sąprzez
składowanie'
podstawowych
te
BHP.
odpady
zasad
zachowaniu
jedno
na którym
składowisko,
funkcjonuje
Na terenie województwawie|kopolskiego
podkreślono,
w
azbest,zloka|izowane Koninie.WPlanie
są odpadyzawierające
składowane
Że pojemnośóskładowiskajest niewystarczającado unieszkodliwieniawszystkich
odpadów zawierających
na terenie województwawie|kopolskiego
zinwentaryzowanych
azbest.
prob|emy
W zakresiegospodarkiodpadamiazbestowymiuznaje
Za najwaŻniejsze
się:
ilości,
|okalizaĄiistanuwyrobówzawierających
azbest
wiedzydotyczącej
1. Brakpełnej
gmin
wie|kopolskiego.
województwa
na terenie
dofinansowania
usuwania
w wystarczającym
stopniumechanizmów
2. Brakwdrożonych
domowych.
nychgospodarstw
azbestudla indywidual
d|a zdrowiai życia|udzi
3. SłabaŚwiadomoŚómieszkańcówdotyczącaszkod|iwości
odpadów zawierającychazbest.
się,żew |atachobjętychP|anem,tj.do końca2023r. powinno
W Planieprognozuje
i|ości
wyrobówzawieĘącychazbest,czy|iokoło
zostaćusunięte50%zinwentaryzowanej
wyrobówzawieĘącychazbestz terenuwojewództwa
137 tys. Mg. Plan unieszkod|iwiania
wielkopo|skiego
realizację
niżejwymienionych
zadań:
obejmuje
1. Prowadzenie
nej.
akcjiinformacyjno-edukacyj
2. Rea|izacjazadań w zakresiegospodarowania
azbestem,zgodnie z Programem
usuwaniaazbestuiwyrobówzawierajqcychazbeststosowanych
na terytoiumPolski
oraz Programem usuwania azbestu i wyrobow zawierajqcych azbest dla
wojewÓdztwa wieIkopolskiego.
3. Wybudowaniekwater/składowisk
na odpadyzawierająceazbest oraz stosowanie
innych,dozwolonych
metodzagospodarowa
nia odpadówazbestowych.
,,Programusuwaniaazbestui wyrobów zawierającychazbest dla województwa
wielkopo|skiego'' został przyjętyuchwałąNr XXVIIl/389/08Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
z dnia27paŹdziernika
2008r.
W Programieusuwaniaazbestui wyrobowzawienjqcychazbestdla województwa
wielkopolskiegoiloŚÓ tego rodzaju wyrobów została ob|iczonaza pomocą metody
wskaŹnikowej,
szczegółowoopisanejw Programie.Dla dwÓch powiatów:poznańskiego
i konińskiegoprzyjętoi|ościwyrobów zawierającychazbest w ś|adza powiatowymi
programamiusuwaniaazbestu, opracowanymidla tych powiatówi nie dokonywano
szacunkówmetodąwskaŹnikową.
W Programieszacujesię i|ośÓazbestuna tereniewojewództwana 32112o Mg,
znajdujących
się na budynkachmieszkalnych
pub|icznĄoraz 363.674Mó,
i uŻlrteczności
zloka|izowanychna budynkach inwentarskich.Łącznie na terónie województwl
wie|kopolskiego
znajdujesię 815.926Mg azbestu,W tym na tereniepowiatukolskiego
36.314 Mg (1a.067Mg znajdujqcych
się na budynkachmieszka|nych
i użyteczności
pub|icznejoraz 22.247 Mg z|oka|izowanych
na budynkachinwent-arskich).
WskaŹnik
nagromadzenia
wyrobówazbestowych
w powiecie
wynosi35,9Mg/km"
(przynagromadzeniu
w wysokoŚci 27,4 Mg/km2 na poziomie wojewÓdztwa).Średnie sięzeńie włókien
azbestowych
w powietzud|awojewództwa
wynosi604,7wł/m3'
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Największe iloŚci wyrobÓw zawierających azbest, zabudowanych w budynkach
mieszkatnych, użytecznościpublicznej o|az inwentarskich, występują W powiatach:
poznańskim (91.387 Mg), ostrowskim(44.887 Mg), kaliskim (41.571 Mg) ikonińskim
(3e.145Mg).
W Programiewskazano,iż metodąunieszkodliwianiaodpadów azbestowychjest ich
składowanie,a także scharakteryzowanoskładowiska,na których składowanesą odpady
zawierająceazbest,z|okalizowanena tereniewojewództwawielkopolskiego.
Pzyjęto podzielenie okresu do 2032 roku na 3 podokresy z załoŻeniem,iż w
poszczegó|nychterminachzostaną usunięte następującei|ościmateriałówzawieĘących
azbest:
Okres l: lata2006-2012-163 186Mg.
Okres ll: lata2013-2022-326 370 Mg.
Okres lll: lata 2023-2032-326 370 Mg.
w zakresiegospodarkiodpadamiazbestowymipodzie|onona dwie
Strategiędziałania
grupy działańpozainwestycyjnychi inwestycyjnych.
Zadaniapozainwestycyjne
majqna celu osiągnięcienizejwymienionychrezultatów:
- zete|nego i kompletnegorozpoznaniai|ościi stanu wyrobów zawierającychazbest
na terenieposzczególnychgminwojewództwawie|kopolskiego,
- opracowania powiatowychprogramów usuwania wyrobów zawierających azbest
i unieszkodliwiania
odpadów azbestowychwraz z za\eceniamii wytycznymid|a gmin,
administracjiosied|imieszkaniowychi obiektÓwkomunalnych,dotyczącychsposobów
bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest,
_ podjęciainicjatpvi decyzjidotyczącychIokalizacjii budowyskładowiskd|a odpadów
azbestowych!ubrozbudowyistniejącychskładowiskd|aodpadówniebezpiecznych,
- kontro|itzw.'dzikichwysypiskodpadóu/',gdzie znajdujqsię takżeodpadyazbestowe,
_ organizacji kampanii informacyjnej o szkodliwoŚci azbestu i bezpiecznym
użytkowaniu
i usuwaniuwyrobówzawierającychazbest,
- weryfikacjiska|i problemuobecnoŚci materiałówzawieĘących azbest na obszaze
województwawie|kopolskiego
w oparciuo programypowiatowe,
_ usprawnieniamonitoringubezpiecznego usuwania wyrobów zawierajqcychazbest
i składowaniaodpadówazbestowych,
- wdrożenia monitoringu realizacji wojewódzkiego programu usuwania wyrobów
zawierającychazbest i unieszkod|iwiania
odpadówazbestowych,
_ intensyfikacjiprocesuposzukiwaniaśrodkówfinansowychze Źródełzewnętrznychdla
wsparciausuwaniawyrobówzawierającychazbest i ich unieszkod|iwiania.
Natomiast zadania inwestycyjnemają na celu usunięcie wszystkich wyrobów
azbestowychz terenu województwawielkopo|skiegodo końca 2032 r. oraz zapewnienie
wystarczającejpojemności
składowisk.
W obowiązującym,,Powiatowym programie usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbesf' priorytetowym
celem d|a powiatuka|iskiegojest usunięciez terenu
powiatuwyrobówzawierających
azbestdo końca 2032r.
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programowych
wojewódzkich
krajowych,
dokumentóW
zalpŻenia
Mającna Wzg|ędzie
Gminy
z
terenu
azbest
zawierających
w ,,Programieusuwaniawyrobów
i powiatowyóh
puj
qcych
ń
:
kierunków działa
realizację nastę
Że|azkóul,zalrelŻono
azbest,
bazydanycho wyrobachzawierających
i opracowanie
1. inwentaryzację
o szkod|iwoŚciazbestu oraz
2. organizaĄę działań edukacyjno-informacyjnych
azbest,
wyrobówzawierających
i usuwaniu
użytkowaniu
bezpiecznym
popzez ich usunięcie
terenuGminyfe|azkowz wyrobówazbestowych
3, oczyszczenie
i unieszkodliwienie,
azbest
usuwaniawyrobówzawierających
realizacji,,Programu
monitoringu
4. wdrożenie
z terenuGminyfe|azkóvl,,
5. podjęcie działań W kierunku pozyskania Środków finansowych ze Źrodelt
zewnętznych dla wsparcia usuwania wyrobów zawierającychazbest i ich
unieszkodliwiania,
w postacidotacji,kredytów
moŹ|iwych
Źródełdofinansowania
6. pomocw poszukiwaniu
dla osób
i pożyczekpreferencyjnychna wymianę p'lyt azbestowo-cementowych
fizycznych i wspó|notmieszkaniowych,
i aktualizację
7' okresowąweryfikację
,,Programu''.
Dokument,,Programusuwaniawyrobów zawierajqcychazbest z terenu Gminy
zapisów,,PlanuGospodarkiodpadamidla Województwa
fe|azkoufjest wynikiemrea|izacji
usuwania
azbestuiwyrobówzawierających
Wie|kopolskiego
na |ata2012-2017",,,Programu
programuusuwaniaazbestu i
azbest d|a województwawielkopo|skiegoo,
,,Powiatowego
azbest''oraz"Programu
oczyszczaniaKrajuz Azbestuna lata2009wyrobówzawierających
2032".
3. Właściwości
azbestu ijego wpływ na zdrowie człow.eka
Azbest jest nazwą handlowąwłóknistychminerałów,które pod względem
kzemianamimeta|i,
chemicznym
są uwodnionymi
zawierającymiw
swoimskładzie:
magnez,
1997 r. o zakaziestosowaniawyrobów
sód i wapń.Zgodniez ustawąz dnia 19 czenłrlca
zawierających
azbest(Dz.U.z 2004r. Nr 3, poz.20,z pożn.zm.),azbestemnazywanesą
następujące
włókniste
kzemiany:
1. azbestchryzotylowy,
nr CAS 12001-29-5,
2. azbestkrokidolitowy,
nr CAS 12001-28-4,
(gruenerytovvy),
3. azbestamozytowy
nr CAS 12172-73-5,
4. azbestantofilitowy,
nr CAS 77536-67-5,
5. azbesttremolitowy,
nr CAS 77536-68-6,
6. azbestaktynolitowy,
nr CAS 77536-66-4.
Wyróżnianesą dwie grupy azbestów:grupa serpentynówi grupa azbestów
amfibo|owych.
Do serpentynówna|ezyazbest chryzoty|owy
(azbest biały),który był
wydobynrany
i stosowanyw największych
ilościach.
W grupie azbestów amfibotowych
znaczeniemajądwie odmiany:azbestamozytowy
(azbestbrązowy)i azbestkrokidolitowy
(azbestniebieski).
Azbestchryzoty|owy
krysta|izuje
sięw postacirurek,a azbestyamfibolowe
pzyjmują
formęgrubszych,pręcikowatych
kryształów.
Włóknaazbestusą wiązkamizbudowanymi
z duŻĄ.|iczby(do kilku tysięcy,a niekiedynawet do ki|kudziesięciu
-spojone
Ęsięcy) włókien
elementa.rnych.
W tych wiązkachpojedynczekrysztatyazbestusą
za pomocą
węg|anuwapniowego.Największezastosowaniepzemysłowemiał azbest o giętkich
(do 0,1 pm grubości),
włóknach
odpornych
na działanie
czynnikówchemicznych,
wysokich
temperatur
oraznaścieranie,
atakŻeŹlepzewodzącychcieptoielektryw.nośp
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farb ogniotrwałych,
okładzinciernych,szczękhamu|cowych,
do wyrobutkaninogniotruałych,
1.
pat
nych
izo|acyjńychoraźnie nych materiałówbudowta
mate;iałóW
Jest znacznie mniej
Azbest amfibo|owycharakteryzujesię duzq kwasoodpornością'
rozpowszechniony W pzyrodzie. Wykozystywany był W pzemyŚ|e chemicznym.
Występowanie azbestu W przyrodzie jest stosunkowo powszechne, a|e tylko w kilku
miejscach na świecieprowadzonabyłaeksp|oataĄatego minerałuna skalę przemysłową.
przemysłowej.
Po|skanie posiadazłóŻazbestunadającychsię do eksp|oatacji
W za|eżnoŚci od zawańości azbestu, stosowanego spoiwa oraz gęstości
Wyrózniono dwie grupy wyrobów azbestowych:
objętościowej
- . .l
jest mniejsza niŻ1.000 kg/m3,
. klasal (wyrobymiękkie)'którychgęstośÓobjętościowa
zawierającepowyzej20% (do 1000ńazbestu)'Wyrobyte łatwoulegająuszkodzeniom
mechanicznYffi,W wyniku czego następuje znaczna emisja włókien azbestu do
otoczenia. Najczęściejstosowane w tej klasie były:wyroby tekstylne z azbestu,
używane przez pracowników w celach ochronnych, koce gaśnicze, szcze|iwa
p|ecione,tekturyuszczelkowe,materiał,y,
wykładziny
cierne'
2. klasa |t (wyrobytwarde),którychgęstośóobjętoŚciowajest większa niŻ1.ooo kg/m3,
zawierająceponiiej 20o/oazbestu.W wyrobachtych włóknaazbestowe są mocno
związane,a W przypadkumechanicznegouszkodzenia,np. pęknięcia,ma miejsce
stosunkowoniewie|kaemisja azbestudo otoczeniaw porównaniuz wyrobamiklasy l.
stwaza mechanicznaobróbka tych
Niebezpieczeństwod|azdrowialudzi i środowiska
wyrobów orazrozbijanie,np. w wynikuzrzucaniaw trakcieprac remontowych,.
W Po|sce wyroby twarde wykozystyruane były do produkcji płyt azbestowocementowychjako materiałbudow|anyw postaci płytpłaskich,falistychoraz rur azbestowocementowych. Płyty płaskie i fa|iste wykorzystyrranebyły do krycia dachów, rzadziej do
e|ewacji budynków gospodarczych i mieszkalnych czY przemysłowych.W znacznie
.tj.
mniejszychilościachprodukowanei stosowanebyłyinne wyrobyazbestowo-cementowe,
rury słuzącedo wykonyuania instalacjiwodociągowychi kana|izacyjnychoraz pzewody
kominoweczy zsypy w budynkachwielokondygnacyjnych.

Fot.1 F,}vtva2bgsto\,./o-(Ęmentov/e
fi}'iste
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Ekspozycjana pytazbestustanowipowaznezagrozeniedla zdrowialudzi.Problem
powodowanymi
zagroŻenia
howotworami
włóknamiazbestuistniejenadal,pomimocoraz
lepszej ochronypracy W kontakciez azbestem.Zapada|nośÓ
na nowotworyzłośliwe,

\Ąłal
szalila' nilzdzienlik 201.1

zawierajacyciiazbest Z teft,r|uGminy Za|azkÓw
f}tcęirarnusuvłćłnia
v,lyrtlbov,l

jest Ściślezwiązanaze stężeniem
opłucnej,
W szczegó|noŚciraka płucai międzybłoniaka
i stosowanych
i stanemzabudowanych
ilością
włókienazbestuw powietzudeterminowanym
ka.
azbestorazstopniemzanieczyszczeniaśrodowis
wyrobówzawierających
włókienazbestuw powietzu(imisja)na danymobszaze jest bezpośrednią
Stężenie
będącejpodstawąszacowaniaryzyka
miarąstosowanądo okreŚleniadawkikumulowanej'
Środowiskaazbestemna danymobszarze.
zdrowotnego
aniązanegozzanleczyszczeniem
wie|kopolskim
zostaływykonane
włókienazbestuw województwie
Pomiarystężenia
w 20 powiatachi 3 miastach
zostałyWyznaczone
w 2007,2oo8,2009r'3Punktypomiarowe
pobrano300 próbek
wie|kopo|skiego
na terenie77 gmin.Łączniena tereniewojewództwa
powietza. Rozkładwańościstężeńazbestu w powietzu atmosferycznym
na terenie
zostałpzedstawionyna wykresienr 1.
województwa
wie|kopo|skiego
na tereniewojewództwa
wielkopo|skiego
według
Wykresnr 1 Rozkładpunktówpomiarowych
wielkości
stężeń'
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niskie (G400)

(401-1000)wpokie ( 001-12000)
umiarkowane
Stężen|e
azbestu(u{/m3)

Głównymiskutkaminarażeniana pyłazbestu są: azbestoza, międzybłoniak
opłucnej
i rak płuca.Zachorowaniana azbestozępłucpojawiająsię p|zy znacznym narażeniuna pył
azbestu (rzędu setek tysięcy włókienna 1 m"). Na podstawie pzeprowadzonych badań
możnauznać,iŻ naraŻeniawystępującew środowisku
komuna|nym(do 1000włókien/m3)
są
niewystarczającedo wyrrołaniaazbestozy. Dla międzybłoniakapłuc oraz raka płuc
zaobsenłowanoWzrostzachorowańosób naraŻonychŚrodowiskowona pyłazbestu.a
Bio|ogicznaagresywnoŚÓpyłuazbestowegojest za|eżnaod stopniapenetracjii ilości
włókien, które zatrzymałysię w dolnej części układu oddechowego. Włókna cienkie
o Średnicy poniŻej3 mikrometrówpzenoszone są łatwieji docierajądo końcowychodcinków
dróg oddechowych,a włókna grube, o średnicypowyzej 5 mikrometrów,zatrzymująsię
w górnych odcinkachdróg oddechowych.SkręconewłóknachryzoĘluo dużejśrednicymają
tendencję do zatzymyrłania się wyzej w porównaniu z igłowymiwłóknami azbestów
amfibolowych, z łatwościqpzenikających do obwodowych częŚci płuc. Największe
zagrozenid d|a organizmu ludzkiego stanowią włókna respirabi|ne,dostające się
z powietzem do pęchezyków płucnych,
o średnicymniejszejod 3 mikrometrów'5
3 Szeszenia-Dąbrowska
Neoni|a,soba|a Wojciechi Zanieczyszczenieśrodowiska
azbestem.Skutki zdrowotne." Łódż.,2o1O
t lbidem
5 Na podst.awie..
Azbest' Ekspozycjazawodowai Środowiskowa.',pod red. Neoni|iSzeszeni-Dąbrowskiei,ŁÓdż'.2004
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badań6 znaczącegoWzrostu|iczby ptzypadkóW
Na podstawieprzeprowadzonych
po
należyspodziewaÓsię okoto50-60|atachod okresu,w którymzostało
międzybłoniaka
Podstawądo ocenystężeńbyłybadaniaprowadzone
środowisko.
znaczniezanieczyszcźone
|atachoszacowanezostałona
w latach 2oo4-żoo8,a narażenieWe wcześniejszych
Szacujesię, iŻ ekspozycja
produkcji
wyrobówazbestowych.
fodstawiedanycho wie|kości
ok. 100tys.zgonówrocznie.
ha pytazbestowypowodujena świecie
Policy,
EuropeanAsbestosConference:
pŻezuczestników
wyrażonym
W stanowisku
jest
m.in.7:
za|ecane
w
Brukseii)
r.
2005
wześnia
Status& Humannigńtś,(zz.z3
azbestu,
pzestzeganiepzepisówprawnych
1. rygorystyczn!
.dotyczących
materiały
publicznych
zawierających
budynków
z' óńewowadzenie inweńtaryzacji
do 2008r.
azbestowedo końca 2007r. orazpozostałych
zawierających
3' opracowanieregu|acjiprawnychdotyczącychusuwaniamateriałów
azbest,
dla poszkodowanych.
minimumpomocyfinansowej
4. określenie
4. Uwarunkowania prawne użytkowaniai usuwania wyrobów azbestowych
W usfawb z dnia 27 kwietnia2001r. - PrawoochronyŚrodowiska(Dz' U. z 2013 r,
do obrotulub
wprowadzania
poz. 1232i 12gBorazz 2014r. poz.40 t poz. 47)zabroniono
dla
zagrożenie
szczegó|ne
ponownego wykozystywania substancji stwazających
Wtymazbestu.
Środowiska,
4.1.Azbestjako substancjaszczególnieniebezpieczna
Substancje stwazające szczególne zagrożeniedla środowiskapowinny byĆ
przy zachowaniuśrodkówostrożności,
pzemieszczanei e|iminowane
wykozystyr,vane,
azbest,powinnyzostaÓ
W którychjest lub bytwykozystywany
a instalacjelub urządzenia,
Do instalacjilub uządzeń, co do których istnieje
oczyszczoneIub unieszkod|iwione.
substancjestwazająceszczególnezagrożenie
podejzenie,iż byływ nichwykozystyłlane
dla środowiska,stosuje się wymagania dotyczące postępowaniaz insta|acjami
i uządzeniami,w którychbyłylubsą wykozystyranete substancje.
Na mocy rozporzqdzeniaMinistraGospodarkiz dnia 13 grudnia2010 r, w sprawie
azbestoraz wykotzystywania
zawierajqcych
vvyrobów
wymagańw zakresiewykolzystywania
wyroby
były
lub
sq vtykotzystywane
w
których
lub
urzqdzeń,
instalacji
i oczyszczania
poz.
azbest
mogą
byó
wyroby
zawierające
31),
(Dz.
r.,
Nr
8,
z2011
U.
zawieĘqce azbest
|udzi
i
środowiska
zdrowia
zagroŻenia
dla
wykozystywaneW sposób niestwazający
do dnia 31 grudnia2032r.
w terminie
W rozponqdzeniu Ministra Środowiskaz dnia 27 września2001 r. w sprawie
odpadówzostałza|iczony
kataloguodpadów(Dz.U.nr 112,poz.1206)azbestjakoskładnik
(C25):
do kategoriiodpadówniebezpiecznych
z elektrolizy
06 07 01* Odpadyazbestowe
06 13 04" Odpadyzpzetvtazaniaazbestu
azbest
10 11 81* odpadyzawierające
10.1309- odpady zawierająceazbest z produkcjielementówcementowoazbestowych
porowateelementy
niebezpieczne
15 01 11* opakowaniaz metalizawierające
6 Szeszenia-DąbrowskaNeoniIa,Soba|aWojciech..,,Zanieczyszczenie
Środowiska
'lbidem

Vy'atszawa.naŹd:ientik20i 4

" ŁódŹ',2010
7dt,zkóvt

zawitrajacycłi azbestz lercnł:Gtniny Zelazltovł
Praę1rarnusutyaniau'lyrobóv.ł

16 01 11*
16 02 12*
17 06 0117 06 05-

(np. azbest), włączniez pustymi
Wzmocnieniakonstrukcyjnego
pojemnikami
ciśnieniowymi
zawiera1ące
azbest
okładzinyhamu|cowe
wo|nyazbest
ZuŻl1te
uządzeniazawierające
izolacyjne
zawierające
azbest
Materiały
zawieĘąceazbest
Materiały
konstrukcyjne

4.2.obowiązkiwłaścicieli
nieruchomości
Na mocy rozpotzqdzeniaMinistraGospodarkiz dnia 13 grudnia2010 r. w sprawie
wyrobÓwzawierajqcychazbestoraz wykotzystywania
wymagańw zakresiewykonystywania
i oczyszczania instalacjilub unqdzeń, w których byĘ lub sq wykotzystywanewyroby
zawierajqceazbest, wyroby zawierająceazbest, instalacje|ub urządzeniazawierające
azbest,drogiutwardzone
odpadamizawierającymi
azbest,ruryazbestowo-cementowe
oraz
poprzezsporządzenie
usuniętewyrobyzawierająceazbestpowinnybyó inwentaryzowane
spisuz natury.
Wykozystujący wyroby azbestowe powinien ująó wynik inwentaryzacji
w,,Informacji
o wyrobachzawierających
azbest,,(załącznik
2).Coroczniew terminiedo dnia
gospodarczej,
31 stycznia osobafzyczna,nieprowadząca
powinnaprzedłoŻyć
działa|ności
wynik inwentaryzacjiodpowiedniowójtowi, burmistzowi lub prezydentowimiasta,
a pzedsiębiorcyi osoby flzyczne,prowadzącedziała|nośÓ
gospodarczą- właściwemu
marszałkowi
województwa.
Zgodniez rozporzqdzeniem
MinistraGospodarki,Pracy iPoliĘki Społecznej
z dnia 2
kwietnia2004 r. w sprawiesposobówi warunkówbezpiecznegoużytkowania
i usuwania
wyrobówzawierajqcych
azbest(Dz'U'nr 71, poz.649),właścicie|,
użytkownik
wieczysty|ub
zarządcanieruchomoŚci,
a takżeobiektu,urządzenia
budowlanego,
instalacjipzemysłowej
lub innegomiejscazawierającego
azbest,powinienpzeprowadziókontro|e
stanurnn7robów
azbestowychw terminachwynikających
z oceny stanutych wyrobów.Z przeprowadzonej
kontroliokresowejpowinnazostaÓ spozqdzona,,ocenastanui moz|iwości
bezpiecznego
użytkowania
wyrobówzawierających
azbest''(załącznik
nr 4)' Wyrobyzakwa|ifikowane,
na
podstawiepzeprowadzonejoceny, do usunięcia,powinnyzostaÓ usunięte,a wyroby
niezakwa|ifikowane
do usunięcia. winnybyó odpowiedniozabezpieczone.
Po dokońaniu
ponownie
zabezpieczenia
na|eży
wykonaóocenęw ciągu30 dni.
lnsta|acjelub uządzeniazawierające
azbest oraz użzl1tkowane
bez zabezpieczenia
drogi i pozostawioneW ziemi, wyłączonez użytkowania,
rury azbestowo-cementowe
powinnyzostaó oznakowane.W pzypadku braku możliwości
tnruałego
umieszczenia
oznakowaniana insta|acji
|ubuządzeniuzawierającym
azbest,oznakowJniepowinnobyÓ
umieszczone
w widocznymmiejscu,w każdympomieszczeniu,
W którymtaka instalac;a|ub
uządzeniesię znajdują,
dodającostzezenie,,Pomieszczenie
zawieraizbest'''
oznakowanierur azbestowo.cementowych
umieszczasię na stałyche|ementach
nadpoziomowych
instalacji.
4.3.obowiązkijednosteksamorząduterytoria|nego
Jednostkisamorząduterytorialnego
powinnycoroczniew terminiedo 31 sĘcznia
pzedkładaÓmarszałkowi
województwa,,lnformacje
o wyrobachzawierającychazbest''
(załącznik
2) spoządzonedla obiektów,stanowiących
ich MasnośÓ,
w któryc.h,użytkowane
są qlyrobyazbestowe'
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azbestz terenuGniny Zelazkow
zavłierających
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powinnyoznakowaÓ
odpadami
drogiutwardzone
JednostkisamoŻąduterytorialnego
po
drogi,
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zawierajqcych
z
odpadów
azbestu
wtókien
potwierdzeniubraku emisji
wykozystanych do utwardzeniadrogi zabezpieczonej'Wzór oznakowania został
nr 1.
zamieszczonywzałączniku
uzędu powinnabyó ogólniedostępna
W uzędziegminyołazna stronieinternetowej
oraz dróg utwardzonychodpadami
dróg zabezpieczonych
informacjao rozmieszczeniu
azbest.
zawierĄącymi
Wójt, burmistrz |ub prezydent miasta powinien pzedkładaÓ marszałkowi
województwado 31 marca za poprzednirok ka|endazowy(załqczniknr 3), informację
szczegó|nezagrożenie
stwazających
substancji
i miejscachwystępowania
o rodzaju,i|ości
nośnikach
danychw rozumieniu
informatycznych
na
e|ektronicznej,
w formie
dla środowiska
podmiotów
działalnoŚci
informatyzacji
2005
r.
o
lutego
pK
17
1 ustawyz dnia
ań. 3
poz.
(Dz.
1114),
publiczne
z2014
r.,
U'
zadania
reatizujqcych
W oparciuo zapisy $4 ust.2 RozpotzqdzeniaMinistraŚrodowiskaz dnia 20 grudnia
marszałkowi
2012 r. zmieniajqcegorczpoŻqdzeniew sprcwie sposobu przedkładania
występowania
substancjistwarzajqcych
informacjiorodzaju,ilościimiejscach
województwa
(Dz. U. z 2013 r,, poz.24) informacjedoĘczące
szczególne zagrcżeniedla śrcdowiska
pzez wójta, burmistrza,
wprowadzane
azbest sq bezpośrednio
wyrobówzawierających
pzez ministra
właściwego
do spraw
administrowanej
prezydenta
miastado bazyazbestowej
Bazy
sieci |nternetw senuisieinternetowym
gospodarki,dostępnejza pośrednictwem
RozpotzqdzenieMinistraŚrodowiskaz dnia 20
Aebestowej:www.baz.aazbestówa'gov.pl.
grudnia2012 r. w sprawiesposoóu prowadzeniapŻez marszałkawojewództwarejestru
iz rejestrten iest
vryrobówzawieĄqcych azbeś(Dz. U. z 2013 r., poz. 25) określa,
prowadzony przez marszałkówW formie e|ektronicznejprzy użyciu systemu
z dnia 17 lutego 2005 r.
w rozumieniuart. 3 pkt 3 vrw. ustav,ty
teleinformatycznego
publiczne
podmiotÓw
zadania
i stanowiintegra|ną
realizujqcych
działalności
o informatyzacji
g
p|.
pod
www.
bazaazbestowa.
ov'
ad
resem
dostępn
ej
częśóbazy azbestowej

a-'
4.4. O bowi4zkiwyko nawcy p rac po|egającychna us uwani u wyrobów azbestowych
po|egajqcqna świadczeniuusług
Wyhłórca odpadów, ktory pro*.dzi działa|ność
w zakresie budowy,rozbiórki,remontuobiektów,czyszczeniazbiornikówlub uządzeń oraz
usługiwzakresie usuwania
i napraw,a więctakżefirmyświadczące
spzątania, konsen,vacji
grudnia
14
w
z
dnia
2012 r. o odpadach (Dz. U.
świet|e
ustawy
azbestu(pozainsta|acjami)
,
do uzyskaniadecyzjizatwierdzającejprogram
z2013 r', poz. 21), nie jest juŻ.zobowiązany
gospodarkiodpadami,a takfd programgospodarkiodpadaminiebezpiecznymi.
Na mocy ,
nowej ustawy ww. decyzje, wy.danena podstawie pzepisów dotychczasowych vvygasły,
natomiast pozwolenia na Wytwarzanieodpadów, wydane na podstawie pzepisów.
zachowująwainośóna czas, na jaki zostaływydane.Firmy świadczqce
dotychczasowych,
usługiw zakresie usuwaniaazbestuzobowiązanesq jednak do przestzegania pzepisów
ustawyo odpadachw zakresie]postępowaniazwytluorzonymi
odpadami.Ponadto,zgodniez.
zapisamiań. 66 oraz 75 ustawyz dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadachfirmy te mają
obowiązekprowadzeniaewidencjiodpadów, a takŻe rokrocznegoskładaniawłaŚciwemu
marszałkowi
sprawozdaniao wytwazanychodpadach i gospodarowaniuodpadami (do 15
marcaza popzedni rok ka|endarzowy.)
Ewidencjęodpadówprowadzisię z zastosowaniem
kartewidencjiodpadów
i kań pzekazaniaodpadów.
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MinistraGospodarki,Pracy i PolitykiSpołecznejz dnia2
Zgodniez rozporzqdzeniem
i usuwania
kwietnia2004 r, W sprawiesposobóWi warunkówbezpiecznegoużytkowania
MinistraGospodarkiz dnia 5 sierpnia
azbest(zm' rozporządzeniem
zawierajqcych
WyrobÓW
2o1o r.), wykonawca prac po|egającychna zabezpieczaniui usuwaniu Wyrobów
zawierającychazbest, zobowiązanyjest ponadtodo pzeszko|eniapŻez uprawnioną
pracew zakresie
pracowników,
lub nadzorujących
osób kierujących
ins$tucjęzatrudnianych
bezpieczeństwai higieny pracy p|zy zabezpieczaniui usuwaniutych wyrobów oraz
postępowania,
posiadanianiezbędnego
pzestrzeganiaprocedurdotyczących
bezpiecznego
wyposazeniatechnicznegoi socja|negooraz opracowaniaprzed rozpoczęciemprac
szczegółowegoplanu prac usuwaniawyrobów zawierającychazbest, obejmującego
w szczególnoŚci:
a) iden$fikacjęazbestuw pzewidzianychdo usunięciamateriałach,
na podstawie
|ub zauądcy obiektu albo teŻ na
udokumentowanej
informacjiod właścicie|a
podstawiebadań pzeprowadzonychpŻez |aboratorium
Wyposazonew spzęt
umoż|iwiający
ich prawidłową
analizęi zdo|nedo stosowaniaodpowiedniej
techniki
identyfikacyjnej,
planowanych
prac,
b) informacje
o metodach
wykonywania
pzed narazeniem
c) zakres niezbędnych
zabezpieczeńpracowników
oraz środowiska
na szkodliwość
emisjiazbestu,
powietrza.
d) ustalenieniezbędnego
d|arodzajuwykonyranychpracmonitoringu
Wykonawca prac po|egającychna zabezpieczeniu|ub usunięciu wyrobów
zawierającychazbest z miejsca, obiektu, urządzenia budow|anegolub insta|acji
pzemysłowej,a takie zterenu prac obowiązanyjest takze do zgłoszenia zamiaru
pzeprowadzeniatych prac właściwemu
organowinadzoru budowlanego,właściwemu
pracyorazwłaściwemu
państwowemu
okręgowemu
inspektorowi
inspektorowi
sanitarnemu
prac.
w terminieco najmniej
7 dnipzed rozpoczęciem
W ce|u zapewnieniawarunkówbezpiecznegousuwaniawyrobówzawierających
jestdo:
pracobowiązany
azbestz miejscaichwystępowania,
wykonawca
1' izo|owaniaod otoczeniaobszaruprac pzez stosowanieosłonzabezpieczających
przenikanie
azbestudo środowiska,
2. ogrodzenia terenu prac z zachowaniembezpiecznejod|egłoŚciod traktów
komunikacyjnych
d|aosób pieszych,nie mniejszejniż1 m, pzy zastosowaniu
osłon
przedpzenikaniemazbestudo środowiska,
zabezpieczających
3. umieszczenia w strefie prac w widocznym miejscu tablic informacyjnych
o następującej
treści:"Uwaga!Zagrożenieazbestem'';
w pzypadku prowadzenia
prac z wyrobamizawierającymi
krokido|it
treśótablicinformacyjnych
powinnabyÓ
następująca
:,,Uwaga! ZagroŻenie
azbestem- krokidolitem'',
4. zastosowaniaodpowiednich
środków
technicznych
ograniczających
do minimum
emisjęazbestudo środowiska,
5. zastosowania
w obiekcie,gdzieprowadzone
są prace,odpowiednich
zabezpieczeń
pzed pyleniemi narażeniem
na azbest,w tym uszcze|nienia
otworówokiennych
i drzwiowych,
a takżeinnychzabezpieczeń
przewidzianych
w p|aniebezpieczeńsiwa
i ochronyzdrowia,
6. codziennegousuwania pozostałości
pyłu azbestowegoze strefy prac przy
podciśnieniowego
zastosowaniu
spzętu odkuzającego
lub metodączyszczeniana
mokro,
7' izo|owaniapomieszczeń,w którychzostałypzekroczonedopuszcza|newańości
stężeńpyłuazbestowego
dla obszaruprac,W szczegó|ności
pomieszczeń
izo|owania
prowadzenia
w przypadku
pracz wyrobamizawierającymi
krokido|it,
8. stosowaniazespołuszczelnychpomieszczeń,w którychnastępujeoczyszczenie
pracownikówz azbestu, przy usuwaniu pyłu azbestowegopzekraczającego
dopuszczalnewartości
stęzeń,
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p|zy pracachz wyrobami
9. zapoznaniapracownikówbezpoŚredniozatrudnionych
z planemprac, a W szczegó|ności
azbest lub ich przedstawicie|i
zawierajqcymi
i higienypracyW czasie wykonywania
bezpieczeństwa
z Wymogamidotyczqcymi
prac.
azbeststosujesię pzepisy:
wyrobówi odpadówzawierających
Do transpońu
(Dz. U., Nr
1. ustawyz dnia19 sierpnia2011r, o pzewozietowarówniebezpiecznych
227,poz.1367z póŹn.zm.),
i GospodarkiMorskiejz dnia 15
Budownictwa
2, RozpoządzeniaMinistraTransportu,
pojazduADR (Dz. U. z2012 r.,
dopuszczenia
lutego2012r' w sprawieświadectwa
poz.192zpÓŹn.zm.),
i GospodarkiMorskiejz dnia 15
MinistraTransportu,
Budownictwa
3. Rozporzqdzenia
pzewożącychtowary
kierowców
egzaminów
dla
r.
W
sprawie
lutego 2012
poz.
(Dz.
304).
niebezpieczne U. 22014r.,
Prace an'ńązanez usuwaniemwyrobów zawierajqcychazbest powinny być
prowadzone
Po wykonaniuprac,
emisjęazbestudo środowiska.
w sposóbuniemoi|iwiający
właŚcicielowi,
wieczystemu
złożenia
użytkownikowi
|ub zarządcy
wykonawcama obowiązek
p|aco|azo oczyszczeniu
pisemnegooświadczenia
o prawidłowoŚci
wykonania
terenuz pyłu
azbestowego,z zachowaniemwłaŚciwychpzepisów technicznychi sanitarnych.
pzez okresco najmniej5
|at.
oświadczenie
to powinnobyćpzechowywane
azbest stosuje się przepisy
Do transpońuwyrobów i odpadówzawierających
Wyrobyi odpadyzawierajqce
azbestpowinnyzostaó
o pzewozietowarówniebezpiecznych.
odpowiednio
oznakowane'a transportwyrobówi odpadówzawierajqcych
azbest, naleiy
wykonaów sposób uniemoż|iwiający
emisjęazbestudo środowiska.
Pzed załadoWaniem
przygotowanychodpadów zawierajqcychazbest środektranspońu powinien być
oczyszczonyz e|ementówumożliwiających
uszkodzenieopakowańw trakcietransportu.
powinien
Ładunek odpadówzawierających
azbest
być tak umocowany,
aby w trakcie
nawstząsy,płzewracanie
transportu
nie byłnarażony
lubwypadnięci'e
zpo1azdi,
4.5.SktadowanieodpadówąawieĘącychazbest
Zgodniez rozponqdzeniemMinistraGospodarki,
Pracy i PolitykiSpołecznej
z dnia 2
2004 r. w sprawie sposobówi warunkówbezpiecznegoużytkowania
I<wietnia
i usuwania
wyrobowzawieĄqcych azbest,-odpady
zawierająceazbest powinnybyó składowanena
. częściach
.składowisk
składowiskach
odpadów niebeżpiecznych
|ub na wydzielonych
odpadówinnychniżniebezpieczńe
i obojętne
a|bona podzibmnych
składowiskach
odpadów
niebezpiecznych.
Składowiska
odpadównielezpiecznych
|ubwydzie|one
części
ha terenieskładowisk
przeznaczone
odpadówinnychniz niebezpieczne
i obojętne,
do wyłącznego
sktadowania
pochodzącychz budowy,remontu i rozbiórki..obiektóW
odpadów niebezpiecznych,
budow|anych
orazinfrastruktury
drogowej,
wymienionych
w kata|ogu
odpadów,oznaczonych
kodami: 1706 01" materiałyiżo|acyjne
zawierająceazbest lub 17 06 05- .-materiały
konstrukcyjne
zawieĘqce azbest, powinnybyÓ budowaneW specja|niewykonanych
zagłębieniach
terenuze ścianami
pzed osypyłvaniem
bocznymizabezpieczonymi
się.
odpady składowane
sq w opakowaniu,
w którymzostałydostarczonena składowisko
odpadów. Każdorazowopo umieszczeniuodpadów na składowiskuodpadów ich
jest zabezpieczanapzed emisjąpyłÓwprzez przykrycieizolacjąsyntetycznq
powierzchnia
lubwarstwąziemi.Na składowisku
odpadówlubkwatezeniesą prowadzone
robotymogące
powodować
uwolnienie
wtókien.Składowanie
odpadówna|eiy'$Pł...({t$,%łoo.z1omie
zm
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odpadÓw powinnozostaó
poniżejpoziomuterenu otoczenia,a następnieskładowisko
ziemiądo poziomuterenu.
wypełnione
Zgodniez rozponqdzeniemMinistraŚrodouska z dnia30 kwietnia2013r. w sprawie
składowiskodpadów (Dz' U. z 2013 r., poz. 523), na składowiskachodpadów
odpadówinnych
na terenieskładowisk
częściach
lub na ich wydzie|onych
niebezpiecznych
p|zeznaczonych
odpadów,o
wyłącznego
składowania
do
niż niebezpiecznei obojętne,
warstwąziemi,nie mogąbyć budowane
składowiska
którychmowaWŻej,po wypełnieniu
budynki,wykonywaneWykopy,insta|acjenaziemnei podziemneani nie mogą byÓ
prowadzone
strukturę
tegoskładowiska
odpadów.
robotynaruszajqce
5. Wyroby azbestowe na terenie Gminy Że|azków
5.1.

Gminy Że|azków
ogólna charakterystyka

w województwiewielkopo|skim,
Gmina Że|azkowjest gminą wiejską położoną
w powieciekaliskim.obszar gminyznajdujesię w ŚrodkowejczęŚci powiatu.Na północy
graniczy ze Stawiszynemi Mycielinem,na pofudniowym-wschodzie
z opatówkiem
zachodziez miastemKa|iszem,na wschodziez Cekowem,
i KoŹminkiem,
na południowym
natomiastnazachodziez Blizanowem.
W gminieznajdujesię 35 miejscowościwchodzących
Witoldów,2. F|orentyna
Biernatki,
3. BorkówNovny,
1' Anielin,Michałów,
w skład25 sołectw:
4. BorkówStary,5, Czańki,6. Dębe,7. Gazew,8. Goliszew,9. Helenów,10. llno, 11.
NiedŹwiady,
14.KoloniaSkarszewek,
15.Pó|ko,
Janków,12.KoloniaKokanin,13.Kokanin,
19. Szosa Turecka,20.Tykadłów,21.
16. Russów, 17. Skarszew,18. Skarszewek,
Wojciechówka,
22. Złotniki
Wielkie,Strugi,23. ZłotnikiMałe,Góry Złotnickie,
24. Zborów,
Góry Zborowskie,
25.Żdazkóuf.
gminęw 2012
Powiezchniagminyzajmuje11'367ha,liczba|udnoŚci
zamieszkująca
feminizacji
rokuwynosiła
9.312,W tym4.755kobiet,co dajewspółczynnik
o wyniku1,04.
pzyrost naturalnyi dodatniesaldo migracji,podobniejak cały
Że|azkówcharakteryzuje
powiat.w 2012rokuzaĘestrowano248 osób bezrobotnych,
ich udział
w |iczbieludnoŚciw
jest niŻszyniżdla całegopowiatu.Udział|udności
wieku produkcyjnym
kozystającejze
pomocyspołecznej
środowiskowej
w |udnoŚciogółemw ciąguostatnichlat przewyższał
ten
wskaŹnikdla powiatui województwa,
a|ew 2012rokujegowańoścznacząco
spadła.
w 2012rokuwpisano741 podmiotówgospodarczych
do rejestruREGON, z czego
17 należącychdo sektora publicznegooraz 724 do sektora prywatnego.Na |iczbę
podmiotówz sektoraprywatnego
składasię 576 podmiotówprowadzonych
przez osobę
fizyczną,59spółekhandlowych,
7 spółekhand|owych
zudziałemkapitału
zagranicznego,
6
spółdzie|
ni oraz25 stowazyszeń i organizacj
i społecznychg.
SieÓ wodociągowa
w Zelazkowiema długość
154,9km i obejmuje85,2o/o
|udności,
sieó kana|izacyjna
71,1km (53,9%
ludności),
a sieÓ gazowa72,384km(40,4%
ludności).
oś
komunikacyjną
twozą dwiegłównedrogi(wojewódzka
nr 470(Kalisz- Turek. Koło),droga
krajowanr 25 (Ka|isz- Konin))oraz sieć dróg powiatowych
i gminnych,z czego łączna
długośó
dróg gminnychwynosi88 km. Powiezchnia|asóww gminieobejmuje873 ha'
wskaźnik
lesistoŚciwynosi7,7o/o.
Użytkirolnezajmują9 492ha,z czego8 637 ha to grunty
orneto.
Pi:zewoc1nic7ąC}*,
Rad'y GĘ{ry Zeiazkow
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przez
TerengminyŻe|azkównależydo z|ewnizeki ProsnyiWarty,jest odwadniany
powierzchni.
Na
terenach
zajmują
ok'
8%
|eśne
Stugę.
obszary
i
czarną
zeki Swędrnię
RejestruZabytkóworaz
Wpisanedo Państwowego
gminyznajdująsię parkikrajobrazowe
gminywchodziw skład
terenów
Zabytków.CzęŚÓ
Konseruvatora
EwidencjiWojewódzkiego
w okresie
obszaru ChronionegoKrajobrazu,,Dolinazeki Swędrni'''Dolina,która powstała
prezentujeunikatowew skali krajuwa|orynaturalnego
środkowopolskiego,
z|odowacenia
ptaków11.
oraz|icznestanowiska
Występujetu714gatunkówroś|in
krajobrazu.
Czasy historycznegminyŻelazkowsięgają
Gmina ma równieżbogatąpzeszłośÓ.
na północny-wschód
od Kalisza
WczesnegoŚredniowiecza,kiedy to tereny położone
stanowiłyzap|eczeosłaniającesam Kalisz. W tym czasie ukształtowa!się tzw. osady
usfugina |zecz księcia.Jedną z takich osad były
świadczyła
służebne,
którychludnośĆ
(obecne
Wie|kie).
WedługtekstówŹródłowych
z 1388roku
Małe
iZłotniki
Złotniki
Złotniki
się obróbkqzłotai srebra,a takŻewyrobemozdób i innych
ówczesne Słotnikitrudniły
potopu
przedmiotów.Podczas
szwedzkiegoi toczącejsię wojnytereny obecnejgminy
XV|ll wiekunastąpił
rozkwitgospodarczyupadlch
zostałyzniszczone,dopierow 2 połowie
posiadanie
któzy objęliw
większośÓ
oko|icznych
Wsi,a to za sprawąrządówRado|ińskich,
okolice ziemi ka|iskiejweszływ skład
miejscowoŚci.Po pierwszejwojnie światowej
łódzkiego,aŻe|azkówi okolicznewioskina\eŻalry
do gminyZborów.Z koteil1
województwa
pzyniosłanastępnezmiany. Dekreto reformiero|nejdoprowadził
wojna światowa
do
rozparcelowania
wielkichmajątkówziemskichi podziałuziemi międzychłopów.Gmina
się w Zborowie,póŹniejw
kilkakrotniezmieniałaswoją siedzibę,początkowomieściła
Tykadłowie, aż wreszcie pzeniosłasię do zabytkowegopałacykuRado|ińskichw
felazkowielz.
Swojekozenie w gminieŻe|azków
ma pisarkaMariaDqbrowska,
któĘ poświęcone
jest muzeumw Russowiezałożone
prezentuje
W 1971 roku.Muzeum
stałąekspozycję
ukazującqbiografięi twÓrczoŚópisarki,historię'Nocy i Dni'''a takŻeżycieziemiańskiego
dworkuz pzełomuXlx i XX wieku.Murowany
dwórpochodziz połowy
X|X wieku,albowiem
po zniszczeniachz lat || wojnyświatowej
zostałodbudowanyw odmiennymkształcie
architektonicznym.
obok dworkumieścisię park krajobrazowy,
który z innymiobiektami
tworzy ekspozycjęetnograficzną
dawnego,drewnianegobudownictwaludowegoZiemi
Ka|iskiej' W skład ekspozycji wchodzą: zagroda kaliska trójbudynkowa(chałupa
wąskofrontowa
z 1870r.stodoła
z 2 połowy
X|X w. i oboraz końcaXlXw.),spichlez tzw.
sołek,chałupa
wyrobnika
z połowy
XlX w. orazspich|ezdworskizbudowany
w 1800113.
5.2. lnwentaryzacja
wyrobówazbestowychna terenieGminy Że|azków
Źródłemdanycho rozmieszczeniu
i ilości
wyrobówzawierających
azbestna terenie
Gminy felazklw byia inwentaryzaĄawyrobówazb.estowych'
Zostiła'ona przeprowadzona
w trakciewizytterenowych
w okresie|ipiec-sierpień
2014r' lnwentaryzacją
objętowyłącznie
użytkowanena zewnątz budynkówwyroby zawieĘące azbest, stanowiącepokrycia
dachowei elewacjebudynków.
Zastosowano
następujące
metodypozyskania
danych:
1. wywiadterenowy,
2. zapytaniaankietowe.
Wywiadterenowyzastosowano
w odniesieniu
do osób fizycznych,
posesji
właścicieli
oraz pzedsiębiorstwprowadzących
gospodarczą,
działalnośó
a metodąankietowąobjęto
Uząd Gminy.Że|azków.
W wyniku pzeprowadzo
nychpracinwenta
stwierdzono,
że:
ryzacyjnych
pońa|
gminyfe|azkóva
p|
wWW.
ze|azkow
l13BlL?'#'
lbidem

paz<lzienrik
/tarszavra,
2014

zawiaraiqcychazbąs|z tereni:GłrliriyZe|ezkótu
Prłgrarn usuv'laniav,,,;lls!:Óv,l

1. w 1.400 budynkachmieszkalnychwraz z zabudowągospodarcząoraz innych
o łącznejpowierzchni
zostałypłytyazbestowo-cementowe
obiektachzamontowane
265.759m2,
jest ptytamiazbestowo-cementowymi
pub|icznej
pokrytych
2. 5 obiektówużyteczności
powieŻchni
103
m2,
o
płytazbestowo.cementowych,
371m2magazynowanych
3. na posesjachstwierdzono
wykonanych
z wyrobówzawierających
4. na terenieGminynie ma rurwodociągowych
azbest,
zawierajqcymi
azbest.
5. brakjestdróg utwardzonych
odpadami
5.2.1.Metodologiaprzeprowadzen
ia i nwentaryzacj
i
lnwentaryzacjawyrobów azbestowych na terenie Gminy fe|azkow została
pzeprowadzonap|zezpracowników
w okresielipiec-sierpień
terenowych
2014 r' W terenie
produkcyjnych
gdzie
gospodarstw
i
wykonanospis
domowych,obiektów
usługoun7ch,
jako
plyt
pokrycia
stwierdzonowykozystywanie azbestowo-cementowych
dachowe.
I

obiekty pokrytepłytamizawierającymi
azbest zostałyopisane przez pracowników
terenowych
zgodniezwytycznymizawańymiw
na stroniebazyazbestowej.
okreś|ony
zostat
dokładnyadres występowaniaazbestu,tj. miejscowoŚÓ,u|ica,numer,jak równieżtyp
azbestuw podzia|ena płytyfa|iste(W02)i pW płaskie(W01).WykonanatakŻezostała
pog|qdowa
ocenastopniapilnoŚciusunięcia
azbestuw podzialena:1,2 i 3 z zastosowaniem
kryteriówzgodnych z rozporuqdzeniem
Ministra Gospodarkiz dnia 5 sierpnia 2010 r.
zmieniajqcymrozpotzqdzeniew sprawiesposobówi warunkÓwbezpiecznegouiytkowania
i usuwaniawyrobówzawierujqcych
azbest.Uzyskanedanezostałynastępnieodniesionedo
mapewidencyjnych.
Każdemuzinwentaryzowanemu
obiektowipzypisanazostałafunkcjaw podzia|ena:
gospodarczą,
produkcyjną
mieszkalną,
mieszka|no-gospodarczą,
i inną.
Pokryciadachowez obiektów,ktÓre uzyskałyocenę 1 powinnyzostać usunięte
natychmiast.Uzyskanieoceny 2 oznacza,że w ciągu kolejnegoroku powinienzostaÓ
wykonanykolejnypzegląd,a ocena3 stanowi,że wyrobyazbestowewymagająponownej
ocenyw terminie
do 5 lat.
llośówyrobówzawierających
azbestszacowanabytapzez pracowników
terenowych
w tereniepowzez |iczeniepłytazbestowo-cementowych
znajdujących
się na budynkach'
Następnieilośóazbestuzostałazweryfikowana
z wykorzystaniem
zdjęćlotniczychi innych
podkładów
mapowych.
Dane te zostałypzygotowanew odpowiednim
formaciezgodniez informacjami
zawańymina stroniebazy azbestowej:
1. miejscewystępowania
wyrobówazbestowych
(u|ica,numerposesji),
2.typ płytazbestowo-cementowych
w podzialena płytyfaliste(Wo2)i płytypłaskie
(w01),
3. stopieńpi|noŚciusunięciaazbestuocenionyw trakciewizyt terenowychzgodnie
z Wymaganiami
,,ocenystanu i moz|iwoŚcibezpiecznegoużytkowania
wyrobów
zawierającychazbest'',
płytazbestowo-cementowych
4. i|ośó
(wm'),
płytazbestowo-cementowych
5. i|ośÓ
W Mg,
6. numerobrębuewidencyjnego,
7. numerdziałki
PrzewodnlcZący'
ewidencyjnej,
Rady ti1n1ny ZelazkÓw
8. funkcjaobiektów.
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Programtłsuułttnia
vłyrcbóu,l
azbes!z terenuGniny Żeiazkouł
zawierajacych

5,2.2.Płyty azbestowo.cementowe stanowiące pokrycia dachów
budowlanych

obiektów

ptytazbestowo-cementowych
i|ość
zinwentaryzowanych
Całkowita
na terenieGminy
fe|azków stanowiqcychpokrycia dachów wynosi 265.744m2. Powiezchnia pokryó
dachowychwykonanych
z pfit azbestowo-cementowych
zostałapzeliczonaz Im2!na [Mg]
pzy załoŻeniu,
żeśrednia
masa1 m2płytazbestowo-cementowych
wynosi0,011Mgla
pokrycia
Tabe|anr 1 Zinwentaryzowana
iloŚÓ płytazbestowo.cementowych
stanowiących
dachowebudynkówna terenieGminyfe|azków

Łącznie zinwentaryzowano
1'399 obiektów z wyrobamiazbestowymi.Liczbę
obiektów W poszczegó|nychmiejscowoŚciachgminy pzedstawionoW tabe|i nr 2.
Szczegółowezestawienieobiektów,w którychzinwentaryzowane
zostałypfiy azbestowocementowezostałozamieszczonew załączn
iku nr 5.
Tabe|a nr 2 Liczba zinwentaryzowanych
budynkówz pokryciemazbestowymna terenie
GminyŻe]azków

1

2
3
4

5
6
7
I
9

Anielin

Biernatki
BorkówNowy
BorkówStary
Czańki
Dębe

Florentyna
Gazew
Goliszew
1 0 Góry Zborowskie
1 1 Góry Złotnickie
12 He|enów
1 3 llno
1 4 Janków
1 5 Kokanin
1 6 Kolonia Kokanin
1 7 KoloniaSkarszewek
1 8 Koronka
1 9 Michałów
20 NiedŹwiady
1.

3
10
11
12
13
16
16
17
18

20
20
20
21
21
27
27
30
31
33
39

831
1 770
2140
't 893
1 970
3 025
2 548
2442
3 997
2 030
3 423
6 352
4 356

48

4 385
6 793
4 347
7 114

48
75
48

6 591
7 754

73

26/9
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19
24
21
22
29
33
28
27
44
22
38
70

78
85

