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UCHWAŁA NR XLI/267/10
RADY GMINY I MIASTA BŁASZKI

z dnia 11 listopada 2010 r.

w sprawie: przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy i Miasta Błaszki 
na lata 2010-2016 z perspektywą do roku 2032" 

Na podstawie art. 7, ust.1, pkt 1 i 3 i art.18, ust.2, pkt 15 oraz art.40, ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, 
poz.1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, 
poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, 
poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz 675, Nr 157, 
poz1241) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 21.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 
150, Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz.865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz 1464, 
Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Dz.U. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz 106, Nr 79, poz 666, Nr 130, poz 1070, Nr 215, 
poz. 1664; z 2010 r. Dz.U. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 76, poz 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 
i 1019) w związku z art. 14 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2010 r. o odpadach (Dz.U. z 2010 r. Nr 185, 
poz.1243 i Nr 203, poz. 1351) Rada Gminy i Miasta Błaszki uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Błaszki na lata 
2010-2016 z perspektywą do roku 2032" wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko dla Programu usuwania 
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Błaszki na lata 2010-2032". 

§ 2. 1. "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Błaszki na lata 2010-2016 
z perspektywą do roku 2032" stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. "Prognoza oddziaływania na środowisko dla Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu 
Gminy i Miasta Błaszki na lata 2010-2032" stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Błaszki. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
i Miasta Błaszki 

Agnieszka Bieńkowska
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Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały z dnia 11 listopada 2010 r.

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Błaszki na lata 2010-2016
z perspektywą do roku 2032

Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały z dnia 11 listopada 2010 r.

Prognoza oddziaływania na środowisko dla Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z
terenu Gminy i Miasta Błaszki na lata 2010-2032

Zalacznik2.pdf
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1. Wstęp 


W myśl rozporządzenia Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2009 


jednostki samorządu terytorialnego zostały zobligowane do opracowania programów 


usuwania wyrobów zawierających azbest. Zgodnie z w/w  rozporządzeniem przyjmuje się 


oczyszczenie terytorium Polski z azbestu i usunięcie stosowanych od wielu lat wyrobów 


azbestowych z terenu Polski do roku 2032. 


Realizacja zadań przewidzianych w "Programie usuwania wyrobów zawierających azbest 


z terenu Gminy i Miasta Błaszki" wymaga zaangażowania administracji publicznej i różnych 


instytucji działających na poziomach: centralnym, wojewódzkim i lokalnym. 


 


„Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Błaszki” 


zawiera informacje dotyczące zastosowania i występowanie wyrobów azbestowych. 


Wskazane zostały metody unieszkodliwiania odpadów azbestowych oraz sposób 


postępowania z odpadami. Ponadto program zawiera informacje dotyczące postępowania przy 


usuwaniu wyrobów azbestowych. Przedstawiono również  informacje o wpływie azbestu na 


zdrowie człowieka.  


W „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Błaszki” 


zostały wskazane akty prawne w zakresie użytkowania i usuwania wyrobów zawierających 


azbest. Przedstawiono także źródła finansowania. 


Z uwagi na fakt, iż realizacja całościowa programu jest procesem długoterminowym 


należy brać pod uwagę potrzebę jego aktualizacji w celu dostosowania do zmieniających się 


warunków i wymogów prawnych, technicznych i technologicznych oraz finansowych. 


Niezbędna aktualizacja następować będzie w razie stwierdzenia niezgodności z w/w 


warunkami. 
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1.1. Cel i zakres programu. 


 
Celem opracowania Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy i 


Miasta Błaszki na lata 2010-2032 jest poprawa warunków życia mieszkańców poprzez 


doprowadzenie do stopniowej eliminacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy oraz 


likwidację negatywnych skutków oddziaływania azbestu na środowisko. Opracowanie to jest 


jednocześnie skutkiem przyjęcia przez Polskę Rezolucji z dnia 19 czerwca 1997 w sprawie 


przyjęcia programu wycofywania azbestu z gospodarki (M.P. nr 38 poz. 373), realizacji 


ustawy z dnia 19 czerwca 1997 o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tj. 


Dz.U. z 2004 Nr 3 poz. 20 z późn. zm.) oraz programów usuwania azbestu na poszczególnych 


szczeblach samorządowych, od krajowego, poprzez wojewódzki do powiatowego.  


Zakres programu obejmuje przyczyny i podstawy do konieczności ustalenia programu, 


opis sytuacji związanej z obecnością azbestu na terenie gminy oraz plan działań naprawczych 


łącznie z ofertą pomocową gminy w stosunku do mieszkańców decydujących się na usunięcie 


szkodliwego materiału z pokryć dachowych. Pomoc ta ma na celu podwyższenie 


świadomości oraz powinna stanowić zachętę do podejmowania tego typu działań. 


 


 
1.2. Charakterystyka Gminy 


 
Gmina Błaszki położona jest w zachodniej części województwa łódzkiego w powiecie 


sieradzkim. Gmina zajmuje powierzchnię 201,63 km 2 co stanowi 13,52% powiatu 


sieradzkiego.  


Gmina ma charakter rolniczo-przemysłowy. W gminie użytki rolne stanowią 84%, a 


użytki leśne: 9%. Siedzibą władz lokalnych jest miasto Błaszki. Sieć dróg w gminie jest 


bardzo dobrze rozwinięta. Gminę zamieszkuje 15347 osób, w tym w mieście Błaszki 2506 


osób, na wsi 12804 osoby. 
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Rys. Położenie Gminy Błaszki na mapie powiatu.  


 W skład gminy wchodzi 55 sołectw Adamki, Borysławice, Brończyn, Brudzew, Bukowina, 


Chabierów, Chociszew, Chrzanowice, Cienia, Domaniew, Garbów, Golków, Gorzałów, 


Gruszczyce, Grzymaczew, Gzików, Jasionna, Kalinowa, Kamienna-Kolonia, Kamienna-


Wieś, Kije Pęczek, Kobylniki, Kociołki, Kołdów, Korzenica, Kwasków, Lubanów, Łubna-


Jakusy, Łubna-Jarosłaj, Maciszewice, Morawki, Mroczki Małe, Nacesławice, Niedoń, 


Orzeżyn, Romanów, Równa, Sarny, Sędzimirowice, Skalmierz, Smaszków, Stok Nowy, Stok 


Polski, Sudoły, Suliszewice, Tuwalczew, Włocin-Kolonia, Włocin-Wieś, Wojków, Woleń, 


Wójcice, Wrząca, Zawady, Żelisław, Żelisław-Kolonia. Gmina Błaszki od południa graniczy 


z gminą Brąszewice, od północy z gminami Goszczanów, od zachodu z gminami Brzeziny i 


Szczytniki, a od wschodu z gminami Warta, Wróblew . 


 


 


2. Podstawy prawne w zakresie użytkowania i usuwania wyrobów 


azbestowych 


 
Podstawą do ograniczania ilości wyrobów zawierających azbest stała się Dyrektywa Rady 


76/769/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, 


wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń 


we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych 


(Dz.Urz. WE L 262 z 27.09.1976, str. 201) oraz wprowadzane w niej kolejne zmiany w latach 


1983-1999, jak również drugi akt europejski: Dyrektywa Rady 83/477/EWG z dnia 19 


września 1983 r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem 
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na działanie azbestu w miejscu pracy (Dz. Urz. WE 263 z 29.09.1983, str. 25) z kolejnymi 


zmianami, z których najświeższa nastąpiła w roku 2003. Z powyższych przepisów unijnych 


wynikło kolejnych kilka krajowych wprowadzających unijne wytyczne do prawa polskiego. 


 


 Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających 


azbest (Dz.U.2004.3.20. z późn. zm.). Ustawa zakazuje wprowadzania na obszar kraju 


azbestu, wyrobów zawierających azbest oraz obrotu azbestem i wyrobami 


zawierającymi azbest. 


 


 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U.2006.156.1118. tekst 


jednolity z późn. zm.) zgodnie z art. 30 ust. 3 stanowi: Właściwy organ może nałożyć, 


w drodze decyzji, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego 


obiektu lub robót budowlanych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w 


ust. 1, jeżeli ich realizacja może naruszyć ustalenia miejscowego planu 


zagospodarowania przestrzennego lub spowodować: zagrożenie bezpieczeństwa ludzi 


lub mienia, pogorszenie stanu środowiska lub dóbr kultury, pogorszenie warunków 


zdrowotno-sanitarnych, wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub 


uciążliwości dla terenów sąsiednich 


 


 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2008.25.150 –


tekst jednolity.). Ustawa ta wprowadziła m.in. obowiązek składania przez wójtów, 


burmistrzów, a także osoby prawne stosownych informacji o rodzaju, ilości i 


miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla 


środowiska (w tym również azbest) 


 


 Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach i niektórych innych 


ustaw (Dz.U.2010 nr 28 poz.145.). Ustawa ta podtrzymuje m.in. obowiązek uzyskania 


przez wytwórcę odpadów niebezpiecznych (wykonawcę prac usuwania wyrobów 


zawierających azbest)zatwierdzenia – przez właściwy organ– programu gospodarki 


odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest 


 


 Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów 


niebezpiecznych (Dz.U.2002.199.1671. z późn. zm.). 


 







Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Błaszki 


 


Data opracowania:                                               Sierpień 2010 rok          7 
 


Ponadto liczne akty wykonawcze w formie rozporządzeń do w/w ustaw m.in.: 


 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. – w sprawie katalogu 


odpadów (Dz.U.2001.112.1206) zamieszcza rodzaje odpadów zawierających azbest na 


liście odpadów niebezpiecznych w wymienionych poniżej grupach i podgrupach z 


odpowiednim przypisanym kodem klasyfikacyjnym: 


- 06 07 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 produkcji elementów cementowo 


azbestowych, 


- 15 01 11* - opakowania z metali zawierających niebezpieczne, porowate elementy 


wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie z pustymi 


pojemnikami ciśnieniowymi, 


- 16 01 11* - okładziny hamulcowe zawierające azbest, 


- 16 02 12* - zużyte urządzenia zawierające wolny azbest, 


- 17 06 01* - materiały izolacyjne zawierające azbest, 


- 17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawierające azbest. 


 


 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2003 r. w sprawie 


rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny 


(Dz.U.2002.191.1595). W sposób nieselektywny mogą być składowane odpady o 


następujących kodach: 


- 17 06 01* - materiały izolacyjne zawierające azbest 


- 17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawierające azbest 


Odpady te mogą być składowane wspólnie, na tym samym składowisku odpadów 


niebezpiecznych zawierających azbest. Nie można natomiast mieszać tych odpadów i 


składować z innymi odpadami niebezpiecznymi. 


 


 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 


października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i 


przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, 


w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192 poz. 1876 z późn. zm.) 


określające wymagania dotyczące wykorzystywania i przemieszczania wyrobów 


azbestowych, oznaczania miejsc, instalacji i urządzeń, w których występują takie 
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wyroby, technicznych wymagań oczekiwanych przy oczyszczaniu instalacji w których 


był stosowany oraz wykorzystywaniu i przemieszczaniu go. Również jest to kilka 


związanych ściśle z bezpieczeństwem pracy przy wyrobach azbestowych, 


stosowanych, produkowanych oraz usuwanych i utylizowanych m.in. 


 


 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 (Dz. U. Nr 71 poz. 649) 


 


 Rozporządzenie Ministra gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie 


zasad bezpieczeństwa higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów 


zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania 


takich wyrobów (Dz.U. Nr 216 poz. 1824) określające warunki i wymagania, jakie 


powinny być spełnione podczas użytkowania, usuwania, przemieszczania i 


zabezpieczania wyrobów zawierających azbest, aby zapewnić jak największe 


bezpieczeństwo ludziom wykonującym w/w czynności. 


 
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie 


szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, 


25 jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów 


(Dz.U.2003.61.549). Określa m.in. wymagania dotyczące składowania odpadów 


zawierających azbest. 


 
 Rozporządzenie Ministra Gosp., Pracy i Polityki Społ. z dnia 23 października 2003 r. 


w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz 


wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest 


wykorzystywany azbest (Dz.U.2003.192.1876). (oraz zmiana- Dz.U.2008 z dnia 10 


listopada) Rozporządzenie wprowadza obowiązek inwentaryzacji przez właściciela 


lub zarządzającego (osobę fizyczną) miejsc, gdzie był lub jest wykorzystywany 


azbest – oraz składania corocznie stosownych informacji do właściwego wójta, 


burmistrza lub prezydenta miasta. Osoby prawne składają sprawozdania do wojewody 


 


 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu i 


sposobu stosowana przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. 
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U. Nr 236, poz. 1986 z późn. zm.). Przepisy o przewozie drogowym materiałów 


niebezpiecznych stosuje się odpowiednio do transportu odpadów niebezpiecznych 


spełniających określone w tych przepisach kryteria klasyfikacyjne dla zaliczenia ich 


do jednej z klas towarów niebezpiecznych. Przy przewozach materiałów 


niebezpiecznych w kraju obowiązują przepisy zawarte w załącznikach A i B do 


Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów 


niebezpiecznych ADR - jednolity tekst umowy ADR (Dz. U. Nr 30, poz. 287, z 1999 


r.). 


Odpady zawierające azbest pochodzące z budowy, remontu i demontażu obiektów 


budowlanych oraz odpady izolacyjne zawierające azbest zgodnie z ADR zaliczone 


zostały do klasy 9 - różne materiały i przedmioty niebezpieczne, z czego wynikają 


określone wymagania przy ich transporcie. Posiadacz odpadów zawierających azbest, 


który prowadzi działalność w zakresie zbierania lub transportu odpadów, obowiązany 


jest do uzyskania zezwolenia na prowadzenie tej działalności. Zgodnie z ustawą o 


odpadach zezwolenie wydaje, w drodze decyzji starosta, właściwy ze względu na 


miejsce siedziby lub zamieszkania posiadacza odpadów. Transportujący odpady 


niebezpieczne obowiązany jest do posiadania karty ewidencji odpadu, dokumentu 


obrotu odpadami niebezpiecznymi i dokumentu przewozowego materiałów 


niebezpiecznych wg wymagań ADR. 


 
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości 


odniesienia d/a niektórych substancji w powietrzu (Dz. U z 2003 r. Nr 1, poz. 12). 


Określa limity stężenia azbestu w powietrzu. Wartość odniesienia dla azbestu (włókna 


na m3) wynosi uśredniona 2350 ug/m3 w ciągu godziny i 250 ug/m3 dla roku 


kalendarzowego 


 


 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 (Dz. U. z 2004 Nr 71, poz. 649). Określa obowiązki 


wykonawcy prac polegających na bezpiecznym użytkowaniu i usuwaniu wyrobów 


zawierających azbest sposoby i warunki bezpiecznego użytkowania oraz usuwania 


wyrobów zawierających azbest; warunki przygotowania do transportu i transportu 


wyrobów i odpadów zawierających azbest do miejsca ich składowania; wymagania, 


jakim powinno odpowiadać oznakowanie wyrobów i odpadów zawierających azbest. 
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 Rozporządzenie 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. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824) Określa obowiązki 


pracodawcy zatrudniającego pracowników przy usuwaniu wyrobów zawierających 


azbest 


 


 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2008 r. zmieniające 


rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania 


azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był 


lub jest wykorzystywany azbest 


 


 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za 


korzystanie ze środowiska (Dz. U. 2008 nr 196 poz. 1217): 


- 06 07 01* - odpady azbestowe z elektrolizy    45,91 zł/Mg 


- 06 13 04* - odpady z przetwarzania azbestu    45,91 zł/Mg 


- 10 13 09* - odpady zawierające azbest z produkcji elementów azbestowo 


cementowych         45,91 zł/Mg 


- 10 11 81* - odpady zawierające azbest     45,91 zł/Mg 


- 15 01 11* - opakowania z metali zawierające niebezpieczne, porowate elementy 


wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie z pustymi pojemnikami 


ciśnieniowymi        45,91 zł/Mg 


- 16 01 11* - okładziny hamulcowe zawierające azbest   45,91 zł/Mg 


- 16 02 12* - zużyte urządzenia zawierające wolny azbest   45,91 zł/Mg 


- 17 06 01* - materiały izolacyjne zawierające azbest   0 zł/Mg 


- 17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawierające azbest   0 zł/Mg 


 


 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu 


przedkładania marszałkowi województwa informacji o występowaniu substancji 


stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz.U.2009.124.1033) określa 


termin oraz formę składania informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania 


substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska. 
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 Uchwała Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia programu 


wieloletniego pod nazwą „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 


 


 


2.1. Zadania samorządu lokalnego 
Program Oczyszczania Kraju z azbestu określa zadania na poziomie centralnym, 


wojewódzkim i lokalnym. Swoje zadania na poziomie lokalnym realizują samorządy 


powiatowy i gminny.   


Samorząd gminny: 


 gromadzenie przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta informacji o ilości, rodzaju i 


miejscach występowania wyrobów zawierających azbest oraz przekazywanie jej do 


marszałka województwa z wykorzystaniem dostępnego narzędzia informatycznego 


www.bazaazbestowa.pl; 


 przygotowywanie i aktualizacja programów usuwania azbestu i wyrobów 


zawierających azbest, także w ramach planów gospodarki odpadami; 


  organizowanie szkoleń lokalnych w zakresie usuwania wyrobów zawierających 


azbest z terenu nieruchomości bez korzystania z usług wyspecjalizowanych firm; 


 organizowanie usuwania wyrobów zawierających azbest przy wykorzystaniu 


pozyskanych na ten cel środków krajowych lub unijnych z uwzględnieniem zasad 


zawartych w Programie; 


  inspirowanie właściwej postawy obywateli w zakresie obowiązków związanych z 


usuwaniem wyrobów zawierających azbest; 


 współpraca z marszałkiem województwa w zakresie inwentaryzacji wyrobów 


zawierających azbest oraz opracowywania programów usuwania wyrobów 


zawierających azbest, w szczególności w zakresie lokalizacji składowisk odpadów 


zawierających azbest oraz urządzeń przewoźnych do przetwarzania odpadów 


zawierających azbest; 


 współpraca z mediami w celu propagowania odpowiednich inicjatyw społecznych 


oraz rozpowszechniania informacji dotyczących zagrożeń powodowanych przez 


azbest; 


  współpraca z organizacjami społecznymi wspierającymi realizację Programu; 


  współpraca z organami kontrolnymi (inspekcja sanitarna, inspekcja pracy, inspekcja 


nadzoru budowlanego, inspekcja ochrony środowiska). 
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Samorząd powiatowy 


 przygotowywanie i aktualizacja programów usuwania azbestu i wyrobów 


zawierających azbest, także w ramach planów gospodarki odpadami; 


 współpraca z gminami oraz marszałkiem województwa w zakresie opracowywania 


programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, w szczególności w 


zakresie weryfikacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, lokalizacji 


składowisk odpadów zawierających azbest oraz urządzeń przewoźnych do 


przetwarzania odpadów zawierających azbest; 


 organizowanie usuwania wyrobów zawierających azbest przy wykorzystaniu 


pozyskanych na ten cel środków krajowych lub unijnych z uwzględnieniem zasad 


zawartych w Programie; 


 inspirowanie właściwej postawy obywateli w zakresie obowiązków związanych z 


usuwaniem wyrobów zawierających azbest; 


 współpraca z mediami w celu propagowania odpowiednich inicjatyw społecznych 


oraz rozpowszechniania informacji dotyczących zagrożeń powodowanych przez 


azbest; 


 współpraca z organizacjami społecznymi wspierającymi realizację Programu; 


 współpraca z organami kontrolnymi (inspekcja sanitarna, inspekcja pracy, inspekcja 


nadzoru budowlanego, inspekcja ochrony środowiska). 


 


 


3. Ogólna charakterystyka wyrobów zawierających azbest 


 
W Polsce od wielu lat stosowano azbest w różnych dziedzinach gospodarki do wielu 


wyrobów, które do dziś są użytkowane. Przeprowadzono szereg badań, które wykazały 


jednak, że azbest ma groźne dla człowieka oddziaływanie. Drobne pyłki azbestu 


umiejscowione w płucach człowieka drażnią ścianki powodując trwały stan zapalny 


prowadzący w końcu do stanu nowotworowego pęcherzyków płucnych. Problem z azbestem 


wywołał zakaz jego stosowania i potrzebę usunięcia już wyprodukowanych wyrobów 


zawierających azbest. Niniejszy „Program usuwania wyrobów zawierających azbest” 


organizuje bezpieczne usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych. 
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3.1.  Azbest- zastosowanie i występowanie 


 
Popularny „azbest” jest ogólną nazwą handlową szerokiej grupy minerałów w formie 


włóknistej, do której należeć mogą: 


 chryzotyl (azbest biały);  


 krokidolit (azbest niebieski); 


 azbest gruenerytowy (amozyt, azbest brązowy); 


 azbest aktynolitowy; 


 azbest antofilitowy; 


 azbest tremolitowy. 


 


Chemicznie są to uwodnione krzemiany metali, w zależności od jego rodzaju wyróżnić 


można kilka rodzajów, charakteryzujących się różnym stopniem szkodliwości dla organizmu 


człowieka. Najgroźniejszy jest azbest niebieski (krokidolit), natomiast największe 


zastosowanie przemysłowe ma azbest biały (chryzotyl), następnie azbest niebieski oraz 


brązowy (amosyt). Obecnie używane greckiego pochodzenia nazwa „azbest”, odzwierciedla 


cechy związane z jego odpornością na ogień. 


Azbest, czyli „niegasnący” jest nazwą stosowaną w języku angielskim, niemieckim i 


wielu innych. Azbest ma też bogatą historię. Ze wglądu na swoje cenne cechy jak miękkość, 


giętkość, odporność na ogień, postrzegany był w czasach starożytnych jako jedwab 


tajemniczego świata minerałów. Nadawano mu wiele nazw, znany był m.in. jako kamień 


bawełniany, czy len kamienny, skalny oprzęd, płótno niepalne. W średniowieczu alchemicy 


przypisywali mu właściwości magiczne twierdząc, że stanowi on owłosienie ogniotrwałych 


salamander.  


Stosowanie azbestu określono już na ok. 4500 lat temu na podstawie wykopalisk 


dokonanych w Finlandii. W Europie Południowej znany jest od ponad 2500 lat. Wzmianki w 


różnego rodzaju kronikach świadczą, że azbest od XV do XIX wieku był dodawany do 


różnorodnych surowców w celu uzyskania m.in., knotów do świec, niepalnego papieru, skóry, 


a także do wyrobów tekstylnych np. tkanin na płaszcze wojskowe.  


W końcu XIX wieku rozpoczęto wydobywanie azbestu na skalę przemysłową, 


początkowo w Kanadzie, następnie w Rosji. Dalsze kopalnie powstawały w Afryce na 


obszarach obecnej RPA. Po roku 1910 nastąpił szereg dalszych odkryć i eksploatacji złóż w 


różnych rejonach świata. 
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W latach 60 – tych ubiegłego stulecia przełomem było wykorzystanie azbestu do wyrobu 


niepalnej papy, zwłaszcza w okresie, gdy pożary budynków były prawdziwą plagą. W 


pierwszych latach ubiegłego stulecia mieszaniny azbestu i cementu wkroczyły do przemysłu 


materiałów budowlanych w postaci lekkich i wytrzymałych płyt, znanych jako eternit. 


Znajdowały one też zastosowanie jako okładziny ścienne oraz wytłaczane panele do dekoracji 


ścian i sufitów. 


Minerał stał się jeszcze bardziej popularny dzięki silnikom parowym, których niezbędnym 


elementem, poddanym działaniom gorącej pary były różnego typu szczeliwa i uszczelki. 


Azbest w połączeniu z gumą w pełni spełniał oczekiwania konstruktorów. 


Dzięki wspomnianym niepowtarzalnym właściwościom azbest był wykorzystywany jako 


surowiec w ponad 3000 opisanych technologii. Początkowo, stosowany był do produkcji 


wyrobów azbestowo – cementowych, wyrobów włókienniczych, przędzy, sznurów, szczeliw, 


wyrobów ciernych, takich jak klocki hamulcowe, tarcze sprzęgłowe, wyrobów 


hydroizolacyjnych: lepiki, papy dachowe, płytki podłogowe, do filtrów w przemyśle 


piwowarskim i farmaceutycznym oraz masek przeciwgazowych i przeciwpyłowych. 


Pomimo udowodnionego działania chorobotwórczego uznawany za mniej szkodliwy od 


krokidolitu nadal pozostaje, np. w USA, ważnym elementem wielu technologii o kluczowym 


znaczeniu m.in. jest stosowany w amerykańskim programie wahadłowców kosmicznych, 


których silniki rakietowe pokrywane są osłoną impregnowaną azbestem, a także w przemyśle 


okrętowym. 


Historia azbestu zatoczyła więc koło począwszy od zachwytu połączonego z 


przypisywaniem mu właściwości magicznych w czasach starożytnych, różnorodnego 


wykorzystywania ogromnych ilości surowca na skalę przemysłową w pierwszej połowie 


poprzedniego wieku, do całkowitego zakazu jego zastosowań w wielu krajach świata w latach 


90-tych. 


W Polsce zużycie azbestu do celów przemysłowych w latach 70-tych XX wieku wynosiło 


około 100 tys. ton w ciągu roku, z czego 90% importowane głównie ze Związku 


Radzieckiego, a około 10% RPA. Liczbę osób zatrudnionych w zakładach przerabiających 


azbest szacowano w tym okresie na około 10 tys. W latach 80-tych poprzedniego stulecia 


zużycie azbestu wynosiło około 60 tys. ton rocznie, a zatrudnienie zmniejszyło się do około 4 


tys. osób, aby w 1991 r. zmniejszyć się do 30 tys. ton. W połowie lat 80-tych ubiegłego wieku 


zużycie azbestu w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiło w Polsce 1,7 kg (16 miejsce w 


świecie), a największe zużycie było w ZSRR - 8,3 kg na mieszkańca. Około 65% azbestu 


zużywano do produkcji wyrobów azbestowo-cementowych. W latach 60-tych w Polsce 
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rozpoczęły produkcję cztery duże zakłady wyrobów azbestowo-cementowych, co 


spowodowało wzrost jego zużycia. Głównym surowcem stosowanym do produkcji wyrobów 


azbestowo-cementowych był azbest chryzotylowy, jednakże do połowy lat 80-tych do 


produkcji rur ciśnieniowych stosowane były także inne odmiany. Łączne zużycie azbestu do 


produkcji wyrobów azbestowo-cementowych w Polsce po II wojnie światowej do 1993 r. 


szacowano na około 1,4 mln ton. Prawie 72% (około 60 tys. ton) ogólnej ilości azbestu 


krokidolitowego stosowanego w Polsce w latach 1959-1984 zużywał tylko jeden zakład 


produkujący rury ciśnieniowe o dużej średnicy. 


W Polsce zaprzestano od 1985 r. stosowania azbestu krokidolitowego. Natomiast od dnia 


19 czerwca 1997 r. obowiązujące ustawa o zakazie stosowania wyrobów zawierających 


azbest (Dz. U. z 2004 r Nr 3 poz.20 z późn. zm.)  


 


 


 


3.2. Szkodliwość azbestu dla zdrowia człowieka. 


 
Azbest jest szeroką grupą minerałów w formie włóknistej. Ze względu na swoje 


doskonałe właściwości, przede wszystkim odporność na czynniki chemiczne (kwasy, zasady, 


sole) i fizyczne (skrajne temperatury), wytrzymałość (ogniotrwały oraz elastyczność i 


sprężystość był popularnym materiałem stosowanym od wielu lat głownie jako element 


materiałów budowlanych, przede wszystkim pokryć dachowych oraz rur, wcześniej również 


jako okładziny szczęk hamulcowych, a nawet w środkach ochrony układu oddechowego 


przed pyłami.  


Od kilkudziesięciu już lat znana jest szkodliwość azbestu, stąd liczne wymagania prawne 


zabraniające produkcji i użytkowania wyrobów z zawartością azbestu oraz nakazy usuwania i 


zamiany na bezpieczniejsze materiały.  


Również usuwanie obecnego jeszcze azbestu nie jest kwestią łatwą. Należy stosować 


odpowiednie środki ochrony, trzymać się określonych procedur i zachowywać ostrożność. 


Usunięty azbest musi być również zagospodarowany w odpowiedni, bezpieczny sposób. W 


chwili obecnej najczęściej jest składowany na składowiskach odpadów niebezpiecznych, ale 


znaczenia nabiera również nowoczesna metoda utylizacji oparta na unieszkodliwianiu 


różnych rodzajów odpadów niebezpiecznych w wysokiej temperaturze. Metoda ta jest 


jednocześnie bezpieczna dla ludzi i środowiska. Pozwala też na utylizację odpadów 
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azbestowych zanieczyszczonych olejami z PCB, farbami czy lakierami, których składowanie 


jest zabronione.  


Szkodliwość azbestu dla zdrowia ludzkiego wiąże się wyłącznie z wdychaniem włókien 


zawieszonych w powietrzu. W związku z tym, dopóki włókna są związane i nie następuje ich 


uwolnienie do powietrza, wyroby z zawartością azbestu nie powinny wywierać negatywnego 


wpływu na zdrowie człowieka. Jednocześnie na możliwość i rodzaj wywołanej patologii ma 


wpływ rodzaj azbestu oraz wymiary i stężenie włókien, jak również czas narażenia.  


Rzeczywista agresywność biologiczna zgromadzonego w płucach azbestu zależy od 


stopnia penetracji, liczby włókien oraz ich fizycznych cech, przede wszystkim średnicy. Za 


średnice graniczne uważa się 3 μm i 5 μm. Włókna cienkie, poniżej 3 μm przenoszą się 


łatwiej i dalej w układzie oddechowym, a grubsze, powyżej 5 μm osadzają się wyżej w tym 


układzie. Największe zagrożenie stanowią włókna o średnicy poniżej 3 μm i długości 


powyżej 5 μm, przy stosunku długość: grubość przynajmniej 3:1. Są to tzw. Włókna 


respirabilne, trwale występujące w powietrzu i przedostające się z nim do pęcherzyków 


płucnych. Narażenie na wpływ azbestu może mieć skutek w postaci: 


 azbestozy (pylicy azbestowej), 


 zmian opłucnowych, 


 nowotworowych zmian płuc, 


 międzybłoniaków opłucnej i otrzewnej. 


Najczęściej występującym w przypadku narażenia przemysłowego najczęściej występują 


azbestozy. W latach 1976-96 zanotowano ich 1314 przypadków. W Europie już w XXI w. 


rocznie odnotowuje się nadal wiele tysięcy przypadków śmiertelnych w wyniku 


wcześniejszych kontaktów z azbestem. Jednak jeżeli weźmie się pod uwagę czas dojrzewania 


choroby określany wg różnych źródeł na 30 a nawet na 60 lat, można założyć, iż liczba 


zachorowań będzie rosła jeszcze przez długi czas.  


Poza osobami narażonymi na wpływ azbestu z zanikającego przemysłu, istnieje wciąż 


zagrożenie komunalne: z uszkodzonych pokryć dachowych i elewacyjnych oraz z „dzikich” 


wysypisk odpadów. Wtedy najczęstszym efektem są zmiany międzybłoniakowe i inne 


nowotworowe. Dodatkowo zagrożenie to może się zwiększać poprzez przeprowadzanie 


procesu usuwania azbestu przez nieprofesjonalne, wręcz przypadkowe firmy. W związku z 


tym utworzony został Krajowy Program Usuwania Azbestu, przewidujący m.in. utworzenie 


Ośrodka Referencyjnego badającego zagrożenie i skutki zdrowotne związane z azbestem. 


Jeżeli chodzi o azbest stosowany w instalacjach do przesyłu wody, mimo wcześniejszych 


podejrzeń, nie ma większego zagrożenia, ponieważ wg oficjalnego raportu WHO oraz PZH 
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azbest spożyty w wodzie pitnej nie ma negatywnego wpływu na zdrowie człowieka, dlatego 


też należy stopniowo wymieniać podobne rury, ale nie jest to zadanie priorytetowe. 


 


 


3.3. Warunki BHP podczas usuwania azbestu 


 
Pracownikom zatrudnionym przy pracach związanych z zabezpieczaniem i usuwaniem 


azbestu należy zapewnić bezpieczne warunki wykonywania pracy, w szczególności na 


podstawie oceny ryzyka zawodowego, stosować odpowiednie środki zapobiegawcze i 


ochronne np. zwilżać oraz kontrolować stopień narażenia w środowisku pracy. Należy 


również zapewnić szkolenie zawierające w swoim programie tematykę bezpiecznego 


użytkowania wyrobów zawierających azbest, (wg załącznika z Rozporządzenia Ministra 


Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa higieny 


pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu 


szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów - Dz.U. Nr 216 poz. 1824). 


Ponadto należy sporządzić plan prac zawierający informacje dotyczące określenia 


stosowanych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, sposobów eliminowania lub 


ograniczania uwalniania włókien azbestowych oraz informowania pracowników i innych osób 


mogących zostać narażonymi na ekspozycję na azbest podczas prowadzenia wspomnianych 


prac, a także konieczności usunięcia materiałów azbestowych przed rozpoczęciem prac 


rozbiórkowych, chyba, że wiązałoby się to z większym narażeniem niż w przypadku sytuacji 


odwrotnej. Pracodawca zatrudniający pracowników do prac związanych z usuwaniem azbestu 


jest również obowiązany do zapewnienia liczby pracowników ograniczonej do niezbędnego 


minimum, w zależności od zakresu prac, jak również maszyn i urządzeń zapewniających 


eliminowanie lub przynajmniej ograniczanie do minimum powstawanie pyłu azbestowego, 


szczególnie jego emisji do środowiska, a także stosowania odpowiednio dobranych środków 


ochrony indywidualnej, zwłaszcza odzieży ochronnej i ochron układu oddechowego. 


Maszyny i urządzenia powinny być wyposażone w odciągi miejscowe, zaopatrzone w wysoko 


efektywne filtry, muszą być też okresowo poddawane przeglądom i konserwacjom. Odzież 


ochronna powinna być wykonania z materiałów uniemożliwiających przenikanie pyłu azbestu 


oraz łatwe czyszczenie, a ściągacze w rękawach i nogawkach muszą ściśle przylegać do ciała. 


Środki ochrony układu oddechowego powinny być wymieniane po każdej zmianie roboczej 


lub gdy opory oddychania odczuwalnie wzrosną. Zmiana filtrów, spożywanie posiłków, picie 
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napojów, palenie tytoniu, przechowywanie rzeczy osobistych są dozwolone wyłącznie po 


przemieszczeniu się do strefy niezagrożonej wpływem azbestu, nigdy w strefie 


zanieczyszczonej. 


Należy również zapewnić odpowiednie przerwy na odpoczynek w warunkach 


nienarażenia na wpływy azbestu, a w przypadku przekroczenia wartości stężeń 


dopuszczalnych wstrzymać prace i podjąć działania zmierzające do obniżenia stężenia do co 


najmniej dopuszczalnego. Jeżeli działania takie nie odnoszą skutków, można prowadzić prace 


z zastosowaniem środków ochrony układu oddechowego, jednak tylko w zakresie 


ograniczonym do minimum, nigdy stale. Środki ochronne tego typu nie mogą być jedynym 


rozwiązaniem zabezpieczającym, ani zastępować technicznych rozwiązań ograniczających 


narażenia pracowników na wpływ pyłu azbestu. 


Pracodawca powinien po zakończeniu omawianych prac zapewnić oczyszczenie 


wysoko skutecznymi urządzeniami filtracyjno-wentylacyjnymi lub na mokro, w sposób 


uniemożliwiający przedostanie się pyłu do powietrza, odzieży, obuwia roboczych oraz 


środków ochrony indywidualnej oraz przechowywania ich w sposób wykluczający kontakt z 


prywatna odzieżą pracowników. Nie mogą one być stosowane poza miejscem pracy. Odzież 


zanieczyszczona pyłem azbestu przeznaczona do prania powinna być pakowana i 


oznakowana w sposób określony w przepisach dot. zakazu stosowania azbestu (wzór w 


załączniku). 


Podczas wykonywania prac przy usuwaniu i zabezpieczaniu wyrobów zawierających 


azbest należy ograniczać do niezbędnego minimum ilość odpadów, zwłaszcza drobnych i 


słabo związanych. Odpadów zawierających azbest nie wolno mieszać z innymi rodzajami 


odpadów. Stanowiska pracy, na których występuje ekspozycja na azbest i wysiłek fizyczny 


należy ograniczać do minimum oraz zapewnić brak jednoczesnego narażenia na inne czynniki 


rakotwórcze. Po zakończeniu prac należy uprzątnąć teren prac z odpadów zawierających 


azbest oraz pyłu azbestowego w sposób zapewniający niemożność przenikanie ich do 


środowiska. Stanowiska pracy, maszyny i urządzenia oraz drogi komunikacyjne powinny być 


czyszczone pod koniec każdej zmiany roboczej, a czynności te wykonywane z maksymalną 


starannością, z wykorzystaniem podciśnieniowego sprzętu filtracyjno-wentylacyjnego z 


wysoko skutecznym filtrem lub metodą „na mokro” niedopuszczalne jest ręczne zamiatanie 


na sucho lub czyszczenie przy użyciu sprężonego powietrza. Worki i filtry wykorzystane w 


urządzeniach stosowanych przy omawianych pracach powinny być jednorazowego użytku, a 


po przepełnieniu należy czyścić je z zachowaniem ostrożności, stosując odpowiednie środki 


ochrony indywidualnej, a zużyte traktować jak odpad zawierający azbest. 
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3.4. Postępowanie z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest 


 
Sposób postępowania z odpadami po demontażu azbestowych pokryć dachowych i innych 


wyrobów zostało określone w Rozporządzeniu 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. Nr 71 poz. 649). Do ich 


transportu stosuje się przepisy dot. przewozu towarów niebezpiecznych. Należy je oznakować 


zgodnie z rozporządzeniem (wzór – załącznik 1). Powinny być one ponadto szczelnie 


opakowane, utrzymywane w stanie wilgotnym i zabezpieczone przed dostępem osób 


niepowołanych. W czasie transportu należy zwracać szczególną uwagę na szczelność i 


odpowiednie umocowanie. Odpady tego typu powinny być umieszczane na składowiskach 


odpadów niebezpiecznych lub wydzielonych kwaterach na składowiskach innych odpadów. 


(Zestawienie firm, posiadających pozwolenie do usuwania i transportu azbestu znajduje się w 


załączniku nr. 5. W myśl ustawy z dnia 22 stycznia 2010 decyzje zatwierdzające program 


gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwórcy odpadów wydane przed dniem wejścia w 


życie ustawy zachowują ważność na czas na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż do 31 


grudnia 2010). Mają one obowiązek zadbać o bezpieczne wywiezienie i zutylizowanie 


odpadów zawierających azbest usuniętych z terenu gminy. 


Szczególną uwagę należy również zwrócić na proces przekazywania informacji o 


sposobie unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Głównym celem informowania o 


ryzyku jest dostarczenie informacji o zagrożeniu osobom i społecznościom narażonym na 


szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiskowe zgodnie z zasadami wynikającymi z 


odpowiednich przepisów prawnych. 


 


 


 


3.5. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest 


 
Podczas przeprowadzania prac związanych z usuwaniem azbestu. należy stosować 


odpowiednie środki ochrony, trzymać się określonych procedur i zachowywać ostrożność. 


Należy pamiętać również, że  prace mogą przeprowadzać przedsiębiorcy posiadający 


decyzję starosty na prowadzenie tego typu prac. Wykonawcy powinni także posiadać 
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niezbędne wyposażenie techniczne i odpowiednio przeszkolonych pracowników Wymagania 


w zakresie usuwania tych wyrobów określone zostały szczegółowo w odpowiednich 


rozporządzeniach. Usunięty azbest musi być również zagospodarowany w odpowiedni, 


bezpieczny sposób. W chwili obecnej najczęściej jest składowany na składowiskach odpadów 


niebezpiecznych, ale znaczenia nabiera również nowoczesna metoda utylizacji oparta na 


unieszkodliwianiu różnych rodzajów odpadów niebezpiecznych w wysokiej temperaturze.  


 


 


4. Aktualny stan gospodarowania wyrobami zawierającymi azbest na 


terenie Gminy i Miasta Błaszki 


 
Na terenie Gminy i Miasta Błaszki występują wyroby zawierające azbest głównie w 


postaci pokryć dachowych. Są to płyty azbestowo-cementowe zwane eternitem. Występują 


płyty faliste i płaskie. 


 


 


4.1. Informacja o ilości i stanie wyrobów azbestowych 


 
Dane dotyczące ilości wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie Gminy i 


Miasta Błaszki pochodzą z przeprowadzonej przez wyspecjalizowaną firmę szczegółowej 


inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Wyniki inwentaryzacji zawarte są w postaci 


tabeli usystematyzowanej według miejscowości. 
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Tabela nr 1. 


Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy i Miasta Błaszki. 


 


 
Lp. Miejscowość 


Powierzchnia 
zawierająca azbest 


 m 2 


Masa powstających 
odpadów azbestowych Mg 


 
1. Adamki 6141 92,115 


 
2. Miasto Błaszki 3259 48,885 


 
3. Borysławice 7430 111,45 


 
4. Brończyn 13387 200,805 


 
5. Brudzew 10325 154,875 


 
6. Bukowina 17395 260,925 


 
7. Chabierów 6562 98,43 


 
8. Chociszew 3295 49,425 


 
9. Chrzanowice 5404 81,06 


 
10. Cienia 9632 144,48 
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11. Domaniew 10324 154,86 


 
12. Garbów 2937 44,055 


 
13. Golków 3457 51,855 


 
14. Gorzałów 3330 49,95 


 
15. Gruszczyce 15832 237,48 


 
16. Grzymaczew 11881 178,215 


 
17. Gzików 6288 94,32 


 
18. Jasionna 14983 224,745 


 
19. Kalinowa 7496 112,44 


 
20. Kamienna 


Kolonia 10616 159,24 


 
21. Kamienna Wieś 10969 164,535 


 
22. Kije Pęczek 10796   161,94 
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23. Kobylniki 10148 152,22 


 
24. Kołdów 8397 125,955 


 
25. Korzenica 7127 106,905 


 
26. Kwasków 7134 107,01 


 
 27. Lubanów 4048 60,72 


 
28. Łubna Jakusy 10639 159,585 


 
29. Łubna Jarostaj 13575 203,625 


 
30. Maciszewice 4549 68,235 


 
31. Morawki 15013 225,195 


 
32. Mroczki Małe 3158 47,37 


 
33. Nacesławice 8286 124,29 


 
34. Niedoń 14516 217,74 
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35. Orzeżyn 14669 220,035 


 
36. Romanów 7584 113,76 


 
37. Równa 11114 166,71 


 
38. Sarny 7055 105,825 


 
39. Sędzimirowice 8383 125,745 


 
40. Skalmierz 13945 209,175 


 
41. Smaszków 8040 120,6 


 
42. Stok Nowy 9002 135,03 


 
43. Stok Polski 18606 279,09 


 
44. Sudoły 8252 123,78 


 
45. Suliszewice 8074 121,11 


 
46. Tuwalczew 7154 107,31 
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47. Włocin Kolonia 18648 279,72 


 
48. Włocin Wieś 9650 144,75 


 
49. Wojków 11032 165,48 


 
50. Woleń 4006 60,09 


 
51. Wójcice 12863 192,945 


 
52. Wrząca 38669 580,035 


 
53. Zawady 11250 168,75 


 
54. Żelisław Wieś 14154 212,31 


 
55. Żelisław Kolonia 10253 153,795 


 


RAZEM 


 


550732 


 


8260,98 


 


 


 


 


 


 


 







Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Błaszki 


 


Data opracowania:                                               Sierpień 2010 rok          26 
 


4.2. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 


zawierających azbest 


 


W myśl Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 


kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania 


wyrobów zawierających azbest (Dz.U.2004.71.649) na właścicieli lub zarządców obiektów, 


urządzeń budowlanych, instalacji przemysłowych lub innych miejsc zawierających azbest – 


nałożony został obowiązek okresowej kontroli stanu tych wyrobów oraz sporządzenia oceny 


stanu i możliwości użytkowania wyrobów zawierających azbest. Wzór Oceny stanu i 


możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest został załączony do 


niniejszego programu (zał. nr.2). 


Bezpieczne użytkowanie wyrobów z azbestem jest możliwe po stwierdzeniu braku 


widocznych uszkodzeń mogących stwarzać warunki dla emisji azbestu do środowiska. 


Natomiast niedopuszczalne jest wykorzystywanie wyrobów zawierających azbest w sposób 


umożliwiający emisję azbestu do środowiska. Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego 


użytkowania wyrobów właściciel wyrobów azbestowych sporządza w dwu egzemplarzach, 


zachowując jeden, a drugi egzemplarz. oceny przekazuje właściwemu organowi. Jeżeli z 


oceny wynika, że wyroby z azbestem otrzymały stopień pilności I – należy bezzwłocznie 


przystąpić do organizowania ich usunięcia i zakończenia ich wykorzystywania. Wyroby z 


azbestem, które otrzymały stopień pilności II – należy w czasie do 1 roku ponownie dokonać 


przeglądu i oceny stanu i możliwości dalszego bezpiecznego użytkowania. W przypadku 


otrzymania III stopnia pilności - należy w czasie do 5 lat ponownie dokonać przeglądu i 


oceny stanu i możliwości dalszego bezpiecznego użytkowania. 


W wyniku przeprowadzonej w gminie Błaszki inwentaryzacji oraz sporządzeniu ocen 


stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest wykazano, że 


większość pokryć dachowych została określona na II stopień pilności, stanowi ona około 


98.8% zinwentaryzowanych wyrobów. III stopień pilności został określony w 0,2%, 


natomiast  1% stanowią wyroby dla których został określony I stopień pilności.  


Na poniższym rysunku został przedstawiony graficznie procentowy rozkład stopnia pilności 


określony dla wyrobów azbestowych w gminie Błaszki. 
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Rys.1  


Rozkład graficzny stopnia pilności wyrobów azbestowych w gminie Błaszki 


 


 


4.3. Harmonogram realizacji programu 


 
W pierwszej kolejności należy usunąć wyroby azbestowe dla których został określony 


pierwszy stopień pilności. Należy również pamiętać że zgodnie z dyrektywami Unii 


Europejskiej w pierwszej kolejności należy usunąć materiały azbestowe z obiektów 


użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, urzędy). Obowiązuje bezwzględny nakaz 


natychmiastowego usunięcia materiałów azbestowych z obiektów przetwórstwa rolno-


spożywczego. 


Proces usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Błaszki powinien zostać 


zakończony do 2032 roku. Ze względów organizacyjnych z myślą, aby nie nastąpiło 


spiętrzenie prac utylizacyjnych odpadów zawierających azbest przy końcu tego okresu, 


podzielono ten okres na trzy podokresy: 


 - okres I: lata 2010 – 2015 usunięcie 20% odpadów azbestu 


 - okres II: lata 2016 – 2024 usunięcie 40% odpadów azbestu 


 - okres III: lata 2025 – 2032 usunięcie 40% odpadów azbestu 


 


 


1%


98,8%


0,2%


I STOPIEŃ


II STOPIEŃ


III STOPIEŃ
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4.4. Źródła finansowania 
Podstawowym kosztem usunięcia wyrobów azbestowych z terenu gminy jest zdjęcie 


pokrycia dachowego i wywóz na składowisko. Składa się on z trzech pozycji: 


- - demontaż płyt azbestowo-cementowych wraz z zapakowaniem w folię na paletach, 


- - transport na składowisko odpadów azbestowych, 


- - utylizacja płyt azbestowo-cementowych na składowisku. 


Do dokonania szacunkowej kalkulacji kosztów całości przedsięwzięcia został przyjęty koszt 


demontażu, odbioru i utylizacji 1 m2 zdemontowanego pokrycia dachowego zawierającego 


azbest na poziomie  


20 zł +7%VAT 
Szacunkowy koszt usunięcia aktualnie zinwentaryzowanej ilości azbestu wynosi więc łącznie   


550732 x  20 zł/m2  = 11014640 zł (netto) 


Należy pamiętać, że prace z azbestem mogą wykonać tylko specjalistyczne firmy posiadające 


odpowiednie uprawnienia, specjalistyczne przeszkolenie, techniczny sprzęt, ubiór ochrony 


osobistej oraz zezwolenie na demontaż i transport wyrobów z azbestem na terenie danego 


powiatu. 


Finansowanie zadań niniejszego programu ma być realizowane ze środków własnych 


właścicieli nieruchomości. Ponadto możliwe jest uzyskanie pomocy kredytowych m.in. 


środków pomocowych Unii Europejskiej. 


W Polsce występują najczęściej następujące formy finansowania inwestycji w zakresie 


gospodarki odpadami: 


 fundusze własne inwestorów; 


 pożyczki, dotacje i dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów udzielane 


przez Narodowy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki 


Wodnej; 


 kredyty preferencyjne udzielane np. przez Bank Ochrony Środowiska (BOŚ S.A.) z 


dopłatami do oprocentowania lub ze środków donatorów, kredyty komercyjne, 


kredyty konsorcjalne; 


 zagraniczna pomoc finansowa udzielana poprzez fundacje i programy pomocowe;  


 kredyty międzynarodowych instytucji finansowych  


 kredyty i pożyczki udzielane przez banki komercyjne; 


 leasing. 
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5. Okresowa aktualizacja 


 
Z uwagi na fakt, iż realizacja całościowa programu jest procesem długoterminowym 


należy brać pod uwagę potrzebę jego aktualizacji w celu dostosowania do zmieniających się 


warunków i wymogów prawnych, technicznych i technologicznych oraz finansowych. 


Niezbędna aktualizacja następować będzie w razie stwierdzenia niezgodności z w/w 


warunkami. 


 
6. Podsumowanie 


 
W związku ze znanymi od dłuższego czasu, niezwykle negatywnymi skutkami 


oddziaływania azbestu na zdrowie ludzkie, oraz, co za tym idzie, wymienionymi wcześniej 


licznymi wymogami prawnymi na szczeblu europejskim i krajowym przewiduje się 


stopniowe usuwanie i neutralizację tego typu wyrobów z terenu gminy Błaszki. 


Przedsięwzięcie to zostanie przeprowadzone w latach 2010-2032 wg wcześniej ukazanego 


harmonogramu. Finansowanie planu zapewnione zostanie przez środki własne właścicieli 


nieruchomości, ewentualnie fundusze unijne czy też fundusze pomocowe i kredytowe. 


Niezbędne jest rozpowszechnianie informacji o negatywnych skutkach zdrowotnych oraz 


szkodach środowiskowych powodowanych przez wyroby zawierające azbest wśród 


społeczności lokalnej. Wskazane jest także zorganizowanie fachowej pomocy przez samorząd 


lokalny dla wszystkich właścicieli obiektów przy wypełnianiu arkuszy ocen oraz udzielanie 


informacji o możliwościach uzyskania pomocy kredytowej i innych. 
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8. Załączniki 
8.1. Wzór oznaczenia wyrobów zawierających azbest, w tym odpadów. 


8.2. Wzorcowy arkusz oceny stanu wyrobów zawierających azbest na podstawie 


Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 


2004 w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania 


wyrobów zawierających azbest 


8.3 Wzór formularza zawierającego informację o wyrobach zawierających azbest wg 


Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 


października 2003 w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i 


przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i czyszczenia instalacji lub urządzeń, 


w których był lub jest wykorzystywany azbest; 


8.4 Program szkolenia bhp pracowników biorących udział w pracach związanych z 


usuwaniem i zabezpieczaniem azbestu. 


8.5 Firmy, wytwarzające odpady zawierające azbest, które uzyskały decyzje w latach 


2002-2009. 


8.6 Wykaz istniejących i przygotowywanych składowisk odpadów zawierających azbest. 
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Załącznik nr . 1 


OZNAKOWANIA INSTALACJI, URZĄDZEŃ LUB POMIESZCZEŃ ZAWIERAJĄCYCH 
AZBEST LUB WYROBY ZAWIERAJĄCE AZBEST 


 


 


 


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


a) oznakowanie zgodne z podanym wzorem powinno posiadać wymiary: co najmniej 5 cm 
wysokości (H) i 2,5 cm szerokości, 
b) oznakowanie powinno składać się z dwóch części: 
- części górnej (h1 = 40 % H) zawierającej literę "a" w białym kolorze na czarnym tle, 
- części dolnej (h2 = 60 % H) zawierającej standardowy napis w białym lub czarnym kolorze 
na czerwonym tle; napis powinien być wyraźnie czytelny, 
c) jeśli wyrób zawiera krokidolit, standardowo stosowany zwrot "zawiera azbest" powinien być 
zastąpiony zwrotem "zawiera krokidolit/azbest niebieski". 
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 Załącznik nr. 2 


OCENA STANU I MOŻLIWOŚCI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA 
WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 


Miejsce/ obiekt/ urządzenie budowlane/ instalacja przemysłowa: 


Pokrycie dachowe budynku mieszkalnego / gospodarczego* pokryte  płytami eternitowymi 
 


Adres miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej: 


 
…............................................................................................................................ 
Pomieszczenie: 


Rodzaj/ nazwa wyrobu1): Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,  


      Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa 


Ilość wyrobu2): ………………….. m2 


 


Grupa 
/ Nr 


Wyrób – rodzaj Ocena Przyjęta  


punktacja 


I.           Sposób zastosowania azbestu 


1. Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)  30 


2. Tynk zawierający azbest  30 


3. Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1000 kg/m3)  25 


4. Pozostałe wyroby z azbestem  10 


II.          Rodzaj azbestu 


5. Azbest chryzotylowy  5 


6. Inny azbest (np. krokidolit)  15 


III.        Struktura powierzchni wyrobu z azbestem 


7. Rozluźniona (naruszona) struktura włókien  30 


8. Mocna struktura włókien, lecz bez albo z niewystarczającą powłoką 
farby zewnętrznej 


 10 


9. Pomalowana i nienaruszona powłoka zewnętrzna  0 
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IV.        Stan zewnętrzny wyrobu z azbestem 


10. Duże uszkodzenia  303) 


11. Małe uszkodzenia  104) 


12. Brak  0 


V.         Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestu 


13. Wyrób jest przedmiotem jakiś prac  15 


14. Wyrób przez bezpośrednią dostępność narażony na uszkodzenia (do 
wysokości 2 m) 


 10 


15. Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne  10 


16. Wyrób narażony na wstrząsy i drgania  10 


17. Wyrób narażony na działanie czynników atmosferycznych   10 


18. Wyrób znajduje się w zasięgu silnych ruchów powietrza  10 


19. Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne  0 


VI.        Wykorzystanie pomieszczeń  


20. Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców  35 


21. Trwałe lub częste przebywanie w pomieszczeniach innych osób  30 


22. Czasowo wykorzystywane pomieszczenie  20 


23. Rzadko wykorzystywane pomieszczenie  10 


VII.       Usytuowanie wyrobu 


24. Bezpośrednio w pomieszczeniu  30 


25. Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem  25 


26. W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)  25 


27. Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad 
pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem 
wentylacyjnym 


 10 
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       Suma punktów oceny: ........................ 


 


 


       Stopień pilności: ................................ 


 


 


 


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


 


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


Oceniający nazwisko i imię               Właściciel/Zarządca 


 


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


                            Adres 


 


 


Data:  …. - …..  2009 r.  


 


 


1) Według klasyfikacji wyrobów przyjętych w sprawozdaniu rocznym - załącznik nr 2 do rozporządzenia 
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań w 
zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji 
lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876). 


2) Zgodnie z inwentaryzacją i sprawozdaniem rocznym - § 7 wymienionego w odnośniku 1 rozporządzenia. 
3) Duże uszkodzenia - widoczne pęknięcia lub ubytki na powierzchni równej lub większej niż 3 % 


powierzchni wyrobu. 
4) Małe uszkodzenia - brak widocznych pęknięć, a ubytki na powierzchni mniejszej niż 3 % powierzchni 


wyrobu. 
 
Stopień pilności I (wymiana lub naprawa wymagana bezzwłocznie) 65 i więcej punktów 


Stopień pilności II (ponowna ocena wymagana w czasie do I roku) powyżej 35 do 60 pkt 


Stopień pilności III (ponowna ocena w terminie do 5 lat) do 35 punktów 
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Załącznik nr . 3 


Wzór formularza wg rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 
października 2003 roku w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu 
oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany 
azbest (Dz. U. 03.192.1876) 
 
 
INFORMACJA  O  WYROBACH  ZAWIERAJĄCYCH  AZBEST  I MIEJSCU  ICH 


WYKORZYSTYWANIA 


 


1. Miejsce, adres 


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


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


2. Właściciel/zarządca/użytkownik*): 


   a) osoba prawna - nazwa, adres ............................................................................................ 


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


   b) osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres ............................................................................ 


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


3. Tytuł własności ..................................................................................................................... 


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


4. Nazwa, rodzaj wyrobu (2) .................................................................................................... 


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


5. Ilość (m2, tony) (3) ............................................................................................................... 


6. Przydatność do dalszej eksploatacji (4) ............................................................................... 


7. Przewidywany termin usunięcia wyrobu:. 


   a) okresowej wymiany z tytułu zużycia wyrobu (5) ............................................................. 


   b) całkowitego usunięcia niebezpiecznych materiałów i 


      substancji ............................................................................................................................ 


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


8. Inne istotne informacje o wyrobach (6) 


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


 


Data ................................                                                                ........................... 


                                                    (podpis) 
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________ 


Objaśnienia: 
*) Niepotrzebne skreślić. 
1) Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % 


azbestu. 
2) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację: 
- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie, 
- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa, 
- rury i złącza azbestowo-cementowe, 
- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest, 
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe, 
- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione, 
- szczeliwa azbestowe, 
- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki, 
- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych, 
- papier, tektura, 
- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura. 
3) Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, pomiar z natury). 
4) Według "Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" - 


załącznik nr 1 do rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie sposobów 
bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest.  


5) Na postawie corocznego rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie 
dopuszczenia wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar 
celny. 


5) Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym terenu instalacji lub urządzenia zawierającego 
azbest 
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Załącznik nr .4   
 
PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA WYROBÓW 
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 


Program szkolenia, tj. instruktażu stanowiskowego oraz szkolenia okresowego pracowników, którzy w związku 
z wykonywanymi pracami są lub mogą być narażeni na działanie pyłu azbestu, oraz pracodawców i osób 
kierujących takimi pracownikami, powinien zapewnić wystarczające informacje dotyczące: 


1)  potencjalnego zagrożenia zdrowia wynikającego z narażenia na działanie pyłu azbestu; 


2)  dopuszczalnych i faktycznych stężeń pyłu azbestu w środowisku pracy oraz potrzeby monitorowania 


zanieczyszczeń powietrza; 


3)  przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do organizowania i wykonywania 
pracy na określonym stanowisku oraz związanych z tym stanowiskiem obowiązków i odpowiedzialności w 
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy; 


4)  organizowania i wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, w tym: 


-     środków ostrożności związanych ze stosowaniem odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony 
indywidualnej, 


-     specjalnych środków ostrożności minimalizujących narażenie na działanie pyłu azbestu, 


-     zachowania przy wykonywaniu pracy wymagań higienicznych, w tym powstrzymywania się od palenia 
tytoniu w miejscu pracy; 


  5)  postępowania w sytuacjach awaryjnych, a także udzielania pierwszej pomocy osobom, które uległy 
wypadkom. 


  


    Minimalny czas szkolenia* 


Lp. Temat szkolenia 
pracowników na 


stanowiskach 
robotniczych 


pracodawców i 
osób kierujących 


pracownikami 


1 2 3 4 


1 
Regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu prac w kontakcie z azbestem, 
w tym: 


    


  a) przepisy działu dziesiątego Kodeksu pracy 
oraz aktów wykonawczych dotyczących:     


  
- najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń 
czynników szkodliwych dla zdrowia w 
środowisku pracy, 


    


  - czynników rakotwórczych w środowisku pracy,     


  b) przepisy w zakresie stosowania wyrobów 
zawierających azbest,     


  


c) przepisy dotyczące ochrony i kształtowania 
środowiska naturalnego, z uwzględnieniem 
przepisów w zakresie wymagań, jakim powinny 
odpowiadać wyroby ze względu na potrzebę 
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ochrony środowiska 1,0 2,0 
2 Zastosowanie azbestu:     
  a) właściwości azbestu,     


  b) rodzaje wyrobów (materiałów) mogących 
zawierać azbest:     


  - budownictwo (z uwzględnieniem wyrobów 
azbestowo-cementowych),     


  - przemysł (z uwzględnieniem materiałów 
izolacyjnych, uszczelek),     


  - inne     


3 
Identyfikacja wyrobów i innych materiałów 
zawierających azbest; metody identyfikacji (pobieranie 
próbek i ich analiza) 


    


4 


Przypadki, w których należy zabezpieczyć wyroby z 
zawartością azbestu, oraz przypadki, w których 
konieczne jest usuwanie takich wyrobów; ocena stanu 
technicznego wyrobów i innych materiałów z 
zawartością azbestu 


    


5 
Zagrożenia dla zdrowia związane z pracami 
wykonywanymi w styczności z materiałami 
zawierającymi azbest i działania profilaktyczne: 


    


  a) źródła narażenia na pył azbestowy,     
  b) oddziaływanie azbestu na zdrowie człowieka: 1,5 1,5 
  - sposób przenikania azbestu do organizmu,     
  - wpływ azbestu na stan zdrowia,     


  c) choroby wywołane oddziaływaniem pyłu z 
zawartością azbestu,     


  d) profilaktyka zdrowotna:     
  - badania lekarskie,     


  - zmniejszenie czasu ekspozycji na działanie 
azbestu i liczby narażonych osób,     


  


- kontrola narażenia na działanie pyłu 
azbestu, w tym dopuszczalne i faktyczne 
stężenia pyłu azbestu w środowisku pracy 
oraz potrzeba monitorowania zanieczyszczeń 
powietrza, 


    


  
- utrzymywanie stężenia pyłów azbestu na 
odpowiednio niskim poziomie lub stosowanie 
środków ochrony indywidualnej, 


    


  e) postępowanie w sytuacjach awaryjnych     


6 


Sprzęt techniczny, narzędzia i wyposażenie stosowane 
podczas prowadzenia prac związanych z 
zabezpieczeniem lub usuwaniem wyrobów z zawartością 
azbestu 


    


7 


Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania prac w kontakcie z azbestem lub 
wyrobami zawierającymi azbest, w tym podczas 
zabezpieczania lub usuwania wyrobów zawierających 
azbest: 


    


  
a) prace w kontakcie z azbestem lub wyrobami 
zawierającymi azbest (podczas zabezpieczania 
lub usuwania tych wyrobów): 


    


  - właściwa organizacja pracy podczas 
prowadzenia prac z materiałami     
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zawierającymi azbest (w tym plan prac), 


  


- stosowanie maszyn i sprzętu eliminujących 
lub ograniczających do minimum wydzielanie 
się pyłów azbestu (urządzeń odpylających, 
narzędzi zaopatrzonych w urządzenia 
odpylające itp.), 


3,0 2,0 


  
- izolowanie stref pracy, w których występują 
pyły azbestu, i ich znakowanie znakami 
ostrzegawczymi, 


    


  


- stosowanie metod pracy i specjalnych 
środków ostrożności uniemożliwiających lub 
ograniczających emisję pyłów azbestu do 
środowiska pracy lub środowiska 
naturalnego, 


    


  b) zabezpieczanie wyrobów zawierających azbest:     


  - materiały stosowane do zabezpieczania 
wyrobów i ich wpływ na zdrowie pracowników,     


  


- zasady bezpieczeństwa i higieny pracy 
związane ze stosowaniem określonych 
materiałów do zabezpieczania wyrobów 
zawierających azbest, 


    


  
c) zasady znakowania wyrobów i innych materiałów 
zawierających azbest (znajdujących się w 
opakowaniach i nieopakowanych), 


    


  d) stosowanie odzieży i obuwia roboczego oraz 
środków ochrony indywidualnej:     


  


- dobór odpowiednich do cech 
antropometrycznych użytkownika oraz do 
poziomu narażenia na pyły azbestu środków 
ochrony indywidualnej (m.in. ubrań 
ochronnych, środków ochrony układu 
oddechowego), 


    


  
- właściwe używanie środków ochrony układu 
oddechowego i ograniczenia w ich 
stosowaniu, 


    


  


- środki ostrożności związane ze stosowaniem 
środków ochrony indywidualnej oraz odzieży 
i obuwia roboczego, w szczególności: 
oczyszczanie i przechowywanie 
uniemożliwiające zanieczyszczenie 
środowiska naturalnego pyłami azbestu, 
zakaz przechowywania odzieży stosowanej na 
stanowisku pracy obok odzieży własnej 
(domowej), 


    


  e) utrzymanie porządku i czystości w miejscach 
pracy:     


  


- oczyszczanie terenu pracy przy usuwaniu lub 
zabezpieczaniu wyrobów zawierających azbest 
z odpadów i pyłów azbestu, wykluczające 
uwalnianie się pyłów do środowiska pracy 
lub środowiska naturalnego; utylizacja 
odpadów zawierających azbest, 


    


  


- zasady pakowania i transportu odpadów 
zawierających azbest, z uwzględnieniem 
ochrony środowiska pracy i środowiska 
naturalnego przed pyłami azbestu 


    


8 Zasady higieny osobistej i profilaktyki zdrowotnej     
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związane z pracą w kontakcie z azbestem: 


  
a) zakaz spożywania posiłków, picia napojów i 
palenia tytoniu w miejscach wykonywania prac 
w kontakcie z pyłem azbestu, 


    


  


b) utrzymywanie higieny osobistej (kąpiel po 
zakończonej pracy, utrzymywanie w czystości 
odzieży i obuwia oraz środków ochrony 
indywidualnej) 


    


  Razem 5,5 5,5 
*  W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut. 
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Załącznik nr. 5 


FIRMY, WYTWARZAJĄCE ODPADY ZAWIERAJĄCE AZBEST, KTÓRE UZYSKAŁY 


DECYZJE W LATACH 2002-2009. 


 


Lp Nazwa Adres 


1. Zakład Remontowo Budowlany – Stanisław Karolczak  


Łódź, ul.  Przełajowa    10 m. 56 


 


2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SKORTECH” - Marek Skoraczyński 


Łódź, ul. Hubala 4 m 38 


 


3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „MARK-BUD” – Sp. z o.o.  


Sieradz, ul. Paderewskiego 2A 


 


4. Centrum Gospodarki Odpadami Azbestu i Recyklingu „CARO” 


Zamość, ul. Bohaterów Monte Cassino 4/12 


 


5. Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane „BUDOMAL” – Artur Leśniak 


Łódź, al. Włókniarzy 221/225 


 


6. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „PROJNAD” Sp. z o.o.  


Sieradz, ul. Wojska Polskiego 73 


 


7. Usługi Ogólnobudowlane, Blacharsko – Dekarskie – Wacław Jeżak  


Sieradz, ul. Widawska 19 


 


8. SINTAC - POLSKA Sp. z o.o. – joint venture Warszawa –  


Wesoła, ul. Armii Krajowej 86 


 


9. Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego MJ – Sp. z o.o.  


Michałowice, ul. Graniczna 6 


 


10. „GAJAWI”- P.P.H.U. - Gabriel Rogut  


Łódź, ul. Kopernika Mikołaja 56/60 
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11. Zakład Produkcyjno - Usługowo – Han-dlowy oraz Remontowo – Budowlany Kluki – 


Nowy Janów 40 


 


12. ALGADER – HOFMAN – Sp. z o.o.  


Warszawa, ul. Wólczyńska 133 bud. 11B 


 


13. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „ABBA-EKOMED”  


Toruń, ul. Moniuszki 11/13 


 


14. Zakład Blacharsko - Ślusarski – Duszyński Piotr  


Zduńska Wola , ul. Główna 6 


 


15. Transport – Metalurgia Sp. z o.o.  


Radomsko, ul. Reymonta 62 


 


16. Zakład Remontowo Budowlany „AM-BROŻY” Spółka Jawna – Wiesława Śliwińska 


& Kazimierz Ambroży Warszawa, ul. Meissnera 1/3 lok. 222 


 


 


17. RAMID – Radosław Dec Sp jawna  


Raszyn, ul.Na Skraju 109a 


 


18. Zakład Usług Komunalnych „HAK” – Stanisław Burczyński 


Piotrków Trybunalski, ul. Adama Próchnika 25 


 


19. WIKI – Firma Handlowo – Usługowa – Agnieszka Majda  


Jelenia Góra, ul. Sobieszowska 10A 


 


20. ALTER – TECTUM - Zakład Remontowo - Budowlany – Marek Niewola Łódź,  


ul. Kostki Napierskiego 3/36 


 


21. R&M Plettac – Sp. z o.o.  


Ostrzeszów, ul. Kościuszki 19 
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22. Firma Remontowo - Budowlana „UTIL” – Stanisław Zacłona Klucze,  


Ryczówek, ul. Dolna 8 


 


23. Blacharstwo - Dekarstwo Wideofilmowa-nie - Mikołajczyk Jacek  


Sieradz, ul. Reymonta 95 


 


24. SPE-BAU - Sp. z o.o.  


Wrocław, ul. Mielecka 21/1 


 


25. P.H.U. „EKO-GRUZ” - Maciej Trojanow-ski  


Łódź, ul. Ketlinga 25/38 


 


26. P.P.H.U. „EKO-MIX” - Spurek Konstanty Andrzej  


Wrocław, ul. Grabiszyńska 163 


 


27. Firma Handlowo – Budowlana - „POL-BUD” – Podsiadły Andrzej  


Sieradz, ul. Braterstwa Broni 14/4 


 


28. P.P.U. – TEMIPOL” Sp. z o.o.  


Katowice, ul. Konduktorska 42 


 


29. Firma handlowo – Usługowa „PROJEKT – BUD” – Edyta Psut 


Warszawa, ul. Podwale 17 


 


30. Przedsiębiorstwo „EL-IN” –Tomasz Wach i Wspólnicy – Spółka Jawna  


Skierniewice, ul. Kościuszki 8 


 


31. „CLIMBEX” Kaczmarek, Kantorski 


Brzezie, 46-021 Brzezie 


 


32. P.W. - TAKO – Sp. z o.o.  


Tarnowskie Góry, ul. Batalionów Chłopskich 2 
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33. Jacek Sroka Ostrzeszów, ul. Zuchów 10 


 


34. Przedsiębiorstwo Komunalne – Sp. z o.o.  


Sieradz, ul. Wojska Polskiego 102 


 


35. POLONICA - Sp. z o.o. Kielce, ul. 1 Maja 191 


 


36. Centrum Ekologicznego „HYDRO- GEO- PLAST” 


 Opatówek, ul. Łódzka 40 


 


37. INFINITY POLAND – Sp. z o.o.  


Warszawa, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 1 


 


38. BUDOMAL – Rafał Leśniak  


Łódź, al. Włókniarzy 221/225 


 


39. PPUH – DACHPOL” – Leszek Szypuła  


Młynów 7 (63-410 Ostrów Wielkopolski – 2) 


– realizacja robót tylko na terenie m. Siradz 


 


40. Usługi stolarsko-ciesielskie i dekarstwo- Roman Pawlak  


Poniatów 1A, gm. Goszczanów 


 


41. Zakład Budowlany ”Rem-A-Bud”  


Sieradz, ul. P.O.W. 52 


 


42. PPHU ”JAN-BUD” Chojne, ul. Stawowa 1 


 


43. ”AM Trans Progres” Sp. z o.o.  


Poznań, ul. Sarmacka 7 
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Załącznik nr 6 


Wykaz istniejących i przygotowywanych składowisk odpadów zawierających 


azbest. 


 
 


Lp Nazwa składowiska 


Lokalizacja 


Nazwa i adres 
zarządzającego 
składowiskiem 


Wolna 
pojemność 


składowiska 


[m3] Województwo dolnośląskie 


1 Składowisko Odpadów Przemysłowych, Mo-Bruk 105 796 
 ul. Górnicza 1 Korzenna 214  
2 58-303 Wałbrzych 33-322 Korzenna  


Składowisko odpadów przemysłowych –Zakład Dolnośląska Korporacja 500 
 w Godzikowicach Ekologiczna  
 ul. Stalowa 12 ul. Kopalniana 7  
3 55-200 Oława 59-101 Polkowice  


Składowisko odpadów w Marcinowie, Urząd Miasta Trzebnica, 10 000 
 gm. Trzebnica ul. Piłsudskiego 1  
4  55-100 Trzebnica  


Teren KGHM „Polska Miedź” w Lubinie KGHM „Polska Miedź” S.A. w Wykorzystywan
 Oddział Huta Miedzi Głogów Lubinie przez właściciela 
 ul. śukowicka 1 Oddział Huta Miedzi Głogów  
 67-200 Głogów   


Województwo kujawsko-pomorskie 


5 Składowisko Odpadów Niebezpiecznych „ECO-POL” Sp. z o.o.  
 Małociechowo, ul. Św. Jana 18 D 13 840 
 gm. Pruszcz 87-140 ChełmŜa  


Województwo lubelskie 


6 Składowisko Odpadów Niebezpiecznych Przedsiębiorstwo Gospodarki  
 Poniatowa Wieś Komunalnej Sp. z o.o. 1 500 
 gm. Poniatowa ul. MłodzieŜowa 4  
7  24-320 Poniatowa  


Składowisko Piaski Zarzecze II WOD-BUD Sp. z o.o. 149 930 
 Kraśnik ul. Piłsudskiego 


14 23-200 
Kraśnik 


 


Województwo lubuskie 


8 Składowisko Odpadów Azbestowych Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z 29 320 
 ul. Małaszyńska 180 o.o., ul. Teatralna 49  
 Chróścik 66-400 Gorzów Wielkopolski  
 gm. Gorzów Wielkopolski   


Województwo łódzkie 


9 Składowisko Odpadów Niebezpiecznych Metalurgia S.A. 28 960 
 Jadwinówka ul. Reymonta 62  
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10 gm. Radomsko 97-500 Radomsko  


„Bagno-Lubień” - teren Elektrowni Bełchatów Elektrownia Bełchatów S.A. z/s Wykorzystywan
 S.A. Rogowcu 


ul. Wyzwolenia 30 


97-406 Rogowiec 


przez 
właściciela 


Województwo małopolskie 


11 Składowisko Komunalne w Ujkowie 
Starym gm. Bolesław 


Zakład Gospodarki 
Komunalnej „Bolesław” Sp. z 
o.o., ul. Osadowa 1 32-329 
Bolesław 


60 540 


 


12 Składowisko odpadów „Za rzeką Białą” Jednostka Ratownictwa 13 780 
 ul. Kwiatkowskiego 8 Chemicznego Sp. z o.o.  
 33-101 Tarnów ul. Kwiatkowskiego 


8 33-101 Tarnów 
 


Województwo mazowieckie 


13 Składowisko odpadów komunalnych w 
Rachocinie 


Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej ul. Traugutta 33 
09-200 Sierpc 


45 000 


 Województwo opolskie  
B r a k  s k ł a d o w i s k 


 Województwo podkarpackie  
14 


15 


P 


Składowisko Odpadów w 
Młynach gm. Radymno 


Zakład Gospodarki 
Komunalnej Gminy Radymno 
z/s w Skołoszowie 341 37-
550 Radymno 


36 828 


Składowisko Odpadów 
Pysznica gm. Pysznica 


Gminny Zakład 
Komunalny ul. Wolności 
295 37-403 Pysznica 


969 


Kozodrza 
gm. Ostrów 


Zakład Usług Komunalnych 
w Ostrowie 


[17 740] 


 Województwo podlaskie  


16 


P 


Składowisko Odpadów 
Miastkowo pow. ŁomŜa 


MPGKiM 


ul. Poznańska 141 


700 


Składowisko odpadów budowlanych 
zawierających azbest na terenie składowiska 
odpadów komunalnych w m. Korytki gm. 
Jedwabne 


Komunalny Zakład 
BudŜetowy ul. Mickiewicza 
4 18-420 Jedwabne 


[I etap - 20 000] 
[II etap - 21 500] 


Województwo pomorskie 


17 Zakład Unieszkodliwiania Odpadów 


w Bierkowie 


Bierkowo 120 


Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. w 
Słupsku, ul. Szczecińska 112 
76-200 Słupsk 


14 380 
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18 


P 


Składowisko Odpadów w Gilwie 
Małej Gilwa Mała 8 82-500 
Kwidzyn 


Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z 


o.o. 


58 360 


Kwatera na odpady zawierające azbest Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w 


Gdańsku 


ul. Jabłoniowa 55 


[b.d.] 


Województwo śląskie 


19 


P 


20 


21 


Sektor III na odpady azbestowe, 
wydzielony w ramach składowiska 
odpadów innych niŜ niebezpieczne i 
obojętne w Knurowie Szybowa 44, 
Knurów 


PPHU „Komart” Sp. z 
o.o. ul. Szpitalna 7 44-
194 Knurów 


284 740 


Składowisko odpadów komunalnych 


Świętochłowice – teren po eksploatacji hałdy 
Huty 


Miejskie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej Sp. z 
o.o. ul. Łagiewnicka 76 41-608 
Świętochłowice 


[30 000] 


Kwatera X na odpady azbestowe w ramach 
składowiska odpadów innych niŜ 
niebezpieczne i obojętne w Dąbrowie 
Górniczej 


Koksownia „Przyjaźń” Sp. z 
o.o. ul. Koksownicza 1 42-523 
Dąbrowa Górnicza 


186 


Składowisko odpadów azbestowych na terenie 
Oczyszczalni Ścieków Deszczowo-
Przemysłowych Huty Katowice Dąbrowa 
Górnicza 


ARCELOR MITTAL POLAND 


S.A. Oddział w Dąbrowie 


Górniczej, 


Wykorzystywan
e przez 
właściciela 


22 Wydzielona subkwatera na odpady 
zawierające azbest w ramach sektora III 
składowiska odpadów innych niŜ 
niebezpieczne i obojętne w Jastrzębiu Zdroju 


Cofinco-Poland Sp. z 
o.o. ul. Graniczna 29 
40-956 Katowice 


16 000 


 Województwo świętokrzyskie  
23 Składowisko Odpadów Niebezpiecznych 


Dobrów 


Środowisko i Innowacje Sp. z 
o.o. Dobrów 8 28-142 Tuczępy 


163 440 


 Województwo warmińsko-mazurskie  


24 


25 


Składowisko odpadów zawierających azbest 


Półwieś 


gm. Zalewo 


Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych 
Sp. z o.o. ul. 3-go 
Maja 8 14-100 
Ostróda 


19 500 


Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z 
o.o. ul. Szańcowa 1 82-300 Elbląg 


Zakład Utylizacji Odpadów Sp. 
z 


o.o. 


3 984 


 Województwo wielkopolskie  
26 Składowisko odpadów 


niebezpiecznych, ul. Sulańska 11 62-
510 Konin 


Zakład Utylizacji Odpadów Sp. 
z 


o.o. 


162 990 


 Województwo zachodniopomorskie  


27 


28 


Zakład odzysku 
odpadów ul. Łubuszan 
80 Sianów 


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


15 685 


Składowisko odpadów 
Dalsze gm. Myślibórz 


„Eko-Myśl” Sp. z 
o.o. Dalsze 36 74-
300 Myślibórz 


1 800 


 RAZEM – 
ISTNIEJĄCE 


1 258 728 


RAZEM - 69 240 
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1. Wstęp 


W myśl zapisów ustawy z dnia 21 maja 2010r . o udostępnianiu informacji o środowisku i 


jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 


na środowisko(Dz.U. 2010 nr 119 poz. 804) projekt Programu usuwania wyrobów 


zawierających azbest wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 


środowisko. Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przez właściwy 


organ administracji odbywa się w oparciu o „Prognozę oddziaływania na środowisko”. 


Głównym celem niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko jest określenie 


możliwych skutków w środowisku, jakie mogą wystąpić w wyniku realizacji „Programu 


usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy i Miasta Błaszki”. 


Zakres Prognozy jest zgodny z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 21 maja 2010r. o 


udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 


o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2010 nr 119 poz. 804). 


 


 


2. Zakres merytoryczny prognozy 


Prognoza oddziaływania na środowisko została sporządzona na podstawie art. 51 ust. 2 


ustawy z dnia 21 maja 2010r. o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale 


społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 


2010 nr 119 poz. 804), zgodnie, z którym: 


 zawiera informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz 


jego powiązaniach z innymi dokumentami;  


 określa, analizuje i ocenia istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego 


stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu;  


 określa, analizuje i ocenia stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym 


znaczącym oddziaływaniem;  


 określa, analizuje i ocenia istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu 


widzenia projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów 


podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 


przyrody;  
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 określa, analizuje i ocenia cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu 


międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia 


projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy 


środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu;  


 określa, analizuje i ocenia przewidywane znaczące oddziaływania, w tym 


oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, 


średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na 


środowisko, a w szczególności na:  


a. różnorodność biologiczną,  


b. ludzi,  


c. zwierzęta,  


d. rośliny,  


e.  wodę,  


f.  powietrze,  


g.  powierzchnię ziemi,  


h.  krajobraz,  


i.  klimat,  


j. zasoby naturalne,  


k.  zabytki  


l. dobra materialne 


z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami 


na te elementy; 


 przedstawia rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację 


przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem 


realizacji projektowanego dokumentu, 


 przedstawia rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym 


dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny 


prowadzącej do tego wyboru, w tym także wskazania napotkanych trudności 


wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, 


 zawiera informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 


 zawiera informacje o przewidywanych metodach analizy realizacji postanowień 


projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, 
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 zawiera informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 


 zawiera streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym. 


3. Analiza Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu 


gminy Błaszki 


Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Błaszki zawiera 


informacje dotyczące zastosowania i występowanie wyrobów azbestowych. Wskazane zostały 


metody unieszkodliwiania odpadów azbestowych oraz sposób postępowania z odpadami. 


Ponadto program zawiera informacje dotyczące postępowania przy usuwaniu wyrobów 


azbestowych. Przedstawiono również  informacje o wpływie azbestu na zdrowie człowieka.  


W „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Błaszki” 


zostały wskazane akty prawne w zakresie użytkowania i usuwania wyrobów zawierających 


azbest. Przedstawiono także źródła finansowania.  


Celem opracowania Programu jest poprawa warunków życia mieszkańców poprzez 


doprowadzenie do stopniowej eliminacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy oraz 


likwidację negatywnych skutków oddziaływania azbestu na środowisko. Spowodowanie 


sukcesywnej likwidacji oddziaływania azbestu na środowisko i doprowadzenie w określonym 


horyzoncie czasowym, do spełnienia wymogów ochrony środowiska. Stworzenie 


odpowiednich warunków do wdrożenia przepisów prawnych oraz norm postępowania z 


wyrobami zawierającymi azbest. 


Opracowanie to jest jednocześnie skutkiem przyjęcia przez Polskę Rezolucji z dnia 19 


czerwca 1997 w sprawie przyjęcia programu wycofywania azbestu z gospodarki (M.P. nr 38 


poz. 373), realizacji ustawy z dnia 19 czerwca 1997 o zakazie stosowania wyrobów 


zawierających azbest (Dz.U. Nr 101 poz. 628 z późn. zm.) oraz programów usuwania azbestu 


na poszczególnych szczeblach samorządowych, od krajowego, poprzez wojewódzki do 


powiatowego.  


Zakres programu obejmuje przyczyny i podstawy do konieczności ustalenia programu, 


opis sytuacji związanej z obecnością azbestu na terenie gminy oraz plan działań naprawczych 


łącznie z ofertą pomocową gminy w stosunku do mieszkańców decydujących się na usunięcie 


szkodliwego materiału z pokryć dachowych. Pomoc ta ma na celu podwyższenie 


świadomości oraz powinna stanowić zachętę do podejmowania tego typu działań. 
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3.1 Powiązania programu z innymi dokumentami 


Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Błaszki na 


lata 2010-2032 jest powiązany w zasadniczych punktach z poniższymi dokumentami 


strategicznymi krajowymi i wojewódzkimi odnoszącymi się do systemów gospodarki 


odpadami, ponieważ jego głównym celem jest bezpieczne usuniecie azbestu i wyrobów 


zawierających azbest z obszaru gminy Błaszki. 


 


Podstawowym dokumentem określającym ramy prawne gospodarki odpadami w Unii 


Europejskiej jest Dyrektywa Rady 74/442/EEC, nakładająca na państwa członkowskie 


obowiązek zapewnienia odzysku i usuwania odpadów w sposób nie zagrażający życiu 


ludzkiemu oraz nie powodujący szkód w środowisku. Ponadto nakłada ona obowiązek 


zapobiegania tworzeniu się lub ograniczaniu ilości odpadów i ich szkodliwości. 


 


Polityka ekologiczna państwa na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 


2011-2014. została sporządzona jako realizacja ustaleń ustawy - Prawo ochrony środowiska. 


Nadrzędnym, strategicznym celem polityki ekologicznej państwa jest zapewnienie 


bezpieczeństwa ekologicznego kraju (mieszkańców, zasobów przyrodniczych i infrastruktury 


społecznej) i tworzenie podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno . gospodarczego. 


Realizacja tego celu osiągana będzie poprzez niezbędne działania organizacyjne, 


inwestycyjne (w tym wdrażanie postanowień Traktatu Akcesyjnego), tworzenie regulacji 


dotyczących zakresu korzystania ze środowiska i reglamentowania poziomu tego 


wykorzystania w najważniejszych obszarach ochrony środowiska. 


Kierunki działań na lata 2007 – 2010 określone w/w dokumencie mające na celu 


zapewnienie czynnego uczestnictwa w tworzeniu mechanizmów prawnych i systemowych 


Unii Europejskiej w zakresie gospodarki odpadami są następujące: 


 wspieranie działań podejmowanych przez instytucje publiczne i podmioty prywatne 


przyczyniających się do ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów oraz 


zwiększające ilości opadów poddanych odzyskowi, w tym recyklingowi i 


zmniejszaniu ilości odpadów kierowanych na składowiska, 
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 kontynuacja badań nad nowymi technologiami, przyczyniającymi się do zapobiegania 


i minimalizacji powstawania odpadów oraz zmniejszania ich negatywnego 


oddziaływania na środowisko, 


 wspieranie wprowadzania niskoodpadowych technologii produkcji, zapewniających 


wykorzystanie możliwie wszystkich składników stosowanych surowców, 


 intensyfikacja edukacji ekologicznej promującej minimalizację powstawania odpadów 


i właściwego postępowania nimi oraz prowadzenie skutecznej kampanii informacyjno 


– edukacyjnej w tym zakresie, 


 wypracowanie i monitorowanie rzeczywistych wskaźników nagromadzenia i 


morfologii odpadów celem zdiagnozowania potrzeb w zakresie gospodarowania 


odpadami, 


 objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanymi systemami zbierania odpadów 


oraz zapewnienie przepływu strumieni odpadów zgodnie z uchwalonymi planami 


gospodarki odpadami, 


 wspieranie wdrażania efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii 


odzyskiwania i unieszkodliwiania odpadów, w tym technologii pozwalających na 


odzyskiwanie energii zawartej w odpadach w procesach termicznego i biotermicznego 


ich przekształcania, 


 weryfikacja lokalizacji dotychczas istniejących składowisk odpadów oraz 


eliminowanie uciążliwości dla środowiska związanych z ich składowaniem, w tym 


zamykanie i rekultywacja składowisk niespełniających wymogów prawa, 


 wzmocnienie kontroli podmiotów odbierających odpady od wytwórców oraz 


podmiotów posiadających instalacje do odzyskiwania i unieszkodliwiania odpadów, 


 wprowadzenie instrumentów finansowych umożliwiających realizację zadań w 


zakresie gospodarki odpadami przez jednostki samorządu terytorialnego i 


dyscyplinujących samorządy w zakresie wykonywania przez nie tych obowiązków 


Celami średniookresowymi określonymi w Polityce ekologicznej państwa są: 


 utrzymanie tendencji oddzielenia wzrostu ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu 


gospodarczego kraju PKB, 


 zwiększenie udziału odzysku, w tym odzyskanej energii z odpadów, zgodnego z 


wymaganiami ochrony środowiska, 
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 zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowiska odpadów, z 


ograniczeniem do 2013 r. ilości składowanych odpadów komunalnych ulegających 


biodegradacji do nie więcej niż 50% masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r., 


 zamknięcie do końca 2009 r. wszystkich składowisk niespełniających standardów Unii 


Europejskiej, 


 wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów, 


 całkowite wyeliminowanie i unieszkodliwienie PCB do 2010 r., 


 rozbudowa systemu odzysku i unieszkodliwiania zużytego sprzętu elektrycznego i 


elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów ukierunkowanego na całkowite 


wyeliminowanie ich składowania, 


 zapewnienie skuteczności działania systemu zbierania i demontażu pojazdów 


wycofanych z eksploatacji oraz odzysku, w tym recyklingu, odpadów powstających z 


pojazdów wycofanych eksploatacji, stworzenie kompleksowej bazy danych o 


wprowadzanych na rynek produktach i gospodarce odpadami w Polsce. 


 


Rada Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 14 lipca 2009 przyjęła „Program 


oczyszczania Kraju z azbestu na lata 2009-2032”. Zgodnie z w/w  rozporządzeniem 


przyjmuje się oczyszczenie terytorium Polski z azbestu i usunięcie stosowanych od wielu lat 


wyrobów azbestowych z terenu Polski do roku 2032. 


 


Rada Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej uchwaliła Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 


, w którym zostały określone następujące cele: 


 utrzymanie tendencji oddzielenia wzrostu ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu 


gospodarczego kraju, 


 zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów, 


zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska, 


 zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowiska odpadów, 


 zamknięcie do końca 2009 r. wszystkich krajowych składowisk niespełniających 


wymagań technicznych, 


 wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów, 


 stworzenie kompleksowej bazy danych o wprowadzanych na rynek produktach i 


gospodarce odpadami w Polsce. 
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 identyfikacja edukacji ekologicznej promującej właściwe postępowanie z odpadami 


oraz prowadzenie skutecznej kampanii informacyjno-edukacyjnej w tym zakresie, 


 wprowadzenie i monitowanie rzeczywistych wskaźników wytwarzania i morfologii 


odpadów celem zdiagnozowania potrzeb w zakresie gospodarowania odpadami, 


 wzmocnienie kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, 


transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 


 wprowadzenie instrumentów finansowych umożliwiających realizacje zadań w 


zakresie gospodarki odpadami przez jednostki samorządu terytorialnego i 


dyscyplinujących jednostki samorządu w zakresie wykonywanie przez nie 


obowiązków 


 


 


4. Określenie, analiza i ocena stanu środowiska naturalnego 


 


Ukształtowanie powierzchni 


Gmina Błaszki leży w obrębie mezoregionu środkowej części Wysoczyzny Złoczewskiej, 


tylko niewielka północna część leży w obszarze wysoczyzny Tureckiej. Większa część terenu 


zajmuje stosunkowo wyrównana Wysoczyzna, położona na wysokości 150-155 m.n.p.m. 


Południkowa asymetryczna Dolina Rzeki Trojanówki oraz cieki do niej wchodzące, rozcinają 


obszar Wysoczyzny na oddzielne wzniesienia. Teren gminy  w przeważającej części jest 


płasko - równinny. Gmina położona jest na zachodnim obrzeżu Kredowej Niecki Łódzkiej. 


Rzeźba terenu gminy charakteryzuje się korzystnymi warunkami dla rozwoju rolnictwa i sieci 


osadniczej. 


 


Różnorodność biologiczna, tereny chronione 


Na terenie gminy Błaszki znajdują się obszary chronionego krajobrazu: 


 Obszar chronionego krajobrazu Brąszewicki 


 Pomniki przyrody żywej i nieożywionej (dąb szypułkowy, lipa drobnolistna, wiąz 


szypułkowy, klon zwyczajny, grab zwyczajny, jesion wyniosły, klon srebrzysty, buk 


zwyczajny, dąb błotny, dzika grusza, brzoza brodawkowata) 


 Parki zabytkowe (znajdujące się w Jesionnej, Kalinowej, Kobylnikach, Kociołkach, 


Równej, Brończynie, Wrzącej)  
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 Użytki ekologiczne (Bagno Śródleśne ”Biała”, Bagno Śródleśne ”Biała II”, Bagno 


Śródleśne ”Biała III) 


 Rezerwat Wrząca - Rezerwat leśny o powierzchni 59,1 ha, utworzony w 1995 r. 


Kwaśna buczyna niżowa w postaci wysokopiennego lasu bukowego ze słabo 


wykształconym podszytem i ubogim runem. 


Krajobraz gminy jest zdominowany przez pola uprawne oraz zabudowę zwartą i 


rozproszoną wraz z występującą zielenią (rośliny uprawne i ozdobne oraz zbiorowiska 


chwastów ruderalnych). Gmina charakteryzuje się dużym udziałem gleb bardzo dobrych i 


dobrych. 


Gmina Błaszki odznacza się niskim stopniem lesistości. Tereny lasów i zadrzewień 


zajmują 9,8% ogólnej powierzchni gminy. Występują w postaci dużych kompleksów leśnych 


w południowej części gminy. Przeważającym typem zbiorowisk jest bór mieszany (sosna, 


brzoza, świerk, topola) i bór sosnowy, oraz siedlisko lasu mieszanego świeżego (gatunki 


liściaste). Kompleksy leśne pełnią funkcje: glebo- i wodochłonną, tj. utrwalają piaszczyste 


podłoże, akumulują wilgoć glebową, tworzą obudowę biologiczną cieków, regulują spływy 


powierzchniowe i sprzyjają retencjonowaniu wód. Lasy wymagają zachowania ich w stanie 


naturalnym i półnaturalnym. Lasy o względnie wysokim potencjale produkcyjnym i 


zwiększonej odporności mogą być wykorzystywane dla potrzeb produkcji drewna oraz 


rekreacji. Regulują one stosunki wodne i stanowią ostoję faunistyczną. Istotnym problemem 


dla gminy jest bardzo niski stopień lesistości co wpływa niekorzystnie na środowisko 


przyrodnicze przyczyniając się między innymi do pogorszenia bilansu wodnego, zmniejszania 


różnorodności biologicznej i naturalności krajobrazu. W lasach prywatnych istotnym 


problemem jest rozdrobnienie własności zarówno na kompleksy jak i działki, co utrudnia 


prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej. Dodatkowym utrudnieniem jest brak aktualnej 


informacji o rzeczywistej powierzchni lasów prywatnych. Jest ona prawdopodobnie większa 


niż wynika to ze sporządzanej sprawozdawczości, ponieważ część zalesianych gruntów 


rolnych i nieużytków ( w tym lasów powstałych w wyniku naturalnej sukcesji) nadal figuruje 


w ewidencji jako grunty rolne. Istnieje potrzeba bieżącej aktualizacji ewidencji gruntów. 


Istnieje potrzeba bieżącej aktualizacji ewidencji gruntów, które mogą być przewidziane do 


zalesienia. 


 


 Wody podziemne i powierzchniowe 
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       Na terenie gminy Błaszki ciekiem wodnym jest rzeka Trojanówka,  oraz rzeki  Swędra, 


Jamnica, Struga Grzymaczewska. 


Badania jakości wód wykazują, iż wszystkie wymienione rzeki prowadzą wody 


pozaklasowe głównie ze względu na miano coli oraz zawartość azotanów. Do wskaźników 


decydujących o pozaklasowości wody należą: BZT5, ChZTCr, fosforany, fosfor ogólny, miano 


Coli – wskazuje to na zanieczyszczenia pochodzenia antropogennego (zanieczyszczenie wody 


nieoczyszczonymi ściekami oraz spływy biogenów – fosfor i azot – z pól uprawnych).  


Na terenie gminy Błaszki wody gruntowe występują w górnokredowy poziomie 


wodonośnym oraz w znacznie mniejszym stopniu poziomie czwartorzędowym i 


trzeciorzędowym. W zależności od miąższości i litologii w profilu czwartorzędu może 


wystąpić kilka warstw zawodnionych o różnej grubości i rozprzestrzenieniu oraz bardzo 


zmiennym  zawodnieniu.  Pierwsze zwierciadło wody występuje lokalnie bardzo płytko w 


utworach piaszczystych zalegających na glinach zwałowych, plejstoceńskich mułkach i 


piaskach zastoiskowych oraz w dolinach rzek i potoków. Obszary te są stale lub okresowo 


podmokłe. Drugi poziom wodonośny zalega w piaszczysto – żwirowych osadach moreny 


czołowej, osadach lodowcowych wodnolodowcowych oraz rzecznych osadach 


plejstoceńskich i holoceńskich. Warstwa wodonośna jest niejednorodna, o zmiennej grubości, 


przeważnie izolowana w stropie pakietami gliniastymi. Piętro trzeciorzędowe ma podrzędne 


znaczenie, jest nieciągłe i ogranicza się do obszaru występowania utworów piaszczystych 


miocenu. 


Kredowe piętro wodonośne związane jest z utworami piaszczystymi, oraz wapieniami, 


marglami i gezami kredy górnej. Studnie ujmują wyłącznie zawodnione utwory górnej kredy, 


która zalega pod różnej grubości nadkładem warstw czwartorzędowych lub trzecio- i 


czwartorzędowych. Piętro to ma lokalnie łączność hydrauliczną z zawodnionymi osadami 


czwartorzędowymi. Na obszarze gminy Błaszki, wody kredowe są głównym, użytkowym 


piętrem wodonośnym. Są to wody typu szczelinowego, przeważnie o napiętym zwierciadle 


wody.  


 


 Surowce mineralne 


 Na terenie gminy Błaszki brak jest surowców mineralnych o znaczeniu 


przemysłowym. Zasoby surowcowe podstrefy obejmują czwartorzędowe złoża piasku i 


piasku ze żwirem. Złoża występują w rejonie Chabierowa. Zasoby piasku w złożu Chabierów 
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wynoszą – 160 630 ton.  Należy zaznaczyć, że wydobywanie kopalin ze złóż powoduje 


zmiany w środowisku. Eksploatacja złóż wymaga stworzenia warunków racjonalnego oraz 


ekonomicznie uzasadnionego ich zagospodarowania, zgodnie z zasadą ochrony walorów 


krajobrazowych, po zakończeniu eksploatacji należy przeprowadzić rekultywację terenów. 


Nie należy eksploatować złóż położonych na terenach o wysokich walorach przyrodniczych. 


Eksploatacja kopalin powoduje degradację powierzchni ziemi, powstawanie wyrobisk, 


sztucznych zbiorników wodnych oraz dewastację drzewostanu. Po zakończeniu eksploatacji 


złoża należy przeprowadzić rekultywację terenu w kierunku wskazanym w projekcie 


zagospodarowania. 


 


Klimat 


Zasadniczą cechą klimatu w regionie są ciepłe lata i mroźne zimy, co jest 


charakterystyczne dla klimatu kontynentalnego i oceanicznego. Według danych  średnia 


temperatura powietrza w roku wynosi 7 – 8°C. Okres wegetacyjny (średnia temperatura 


dobowa równa lub większa od 5°C) utrzymuje sie przez 210-220 dni, średnie nasłonecznienie 


wynosi 4,2 godz./dobę. 


Średnie zachmurzenie na terenie gminy wynosi około 6,5 godziny. Wilgotność 


względna powietrza mieści się w granicach 70 –90 %. Roczne sumy opadów około 500-550 


mm. Pokrywa śnieżna zalega przez około 60 dni w roku.  


Na obszarze całego powiatu przeważają wiatry z kierunku zachodniego. Najmniej 


wiatrów wieje z północy i północnego – wschodu, a także z kierunku południowego. Wiatry 


napływające ze wschodu charakteryzują sie małymi prędkościami i niewielka oscylacja. 


Około 2/3 wiatrów wschodnich wykazuje prędkość poniżej 3,6 m/s. Występuje tu duży udział 


wiatrów o prędkościach umiarkowanych. 


 


 Powietrze 


Na terenie gminy nie występują instalacje, które w znaczący sposób mogłyby wskutek 


emisji powodować pogarszanie jakości powietrza atmosferycznego. Do największych 


zagrożeń należą: 


 zanieczyszczenia komunikacyjne w postaci tlenku azotu, tlenku węgla i 


węglowodorów pochodzące z emisji spalin samochodowych, 


 zanieczyszczenia ze źródeł komunalnych w postaci pyłu, dwutlenku siarki, dwutlenku 


azotu, tlenku węgla, węglowodorów.  
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 zanieczyszczenia pyłowe oraz gazowe z indywidualnych palenisk w domach 


jednorodzinnych 


Wysoka emisja zanieczyszczeń pyłowych oraz gazowych jest wynikiem spalania węgla o 


niskiej jakości (duża zawartość siarki). Przyczynia się do tego niska sprawność energetyczna 


kotłów oraz niewielka wysokość emitorów. W niekorzystnych warunkach meteorologicznych 


może to prowadzić do lokalnego występowania wysokich stężeń substancji  


 


Hałas 


Hałas to specyficzny czynnik zaliczany do zanieczyszczeń powietrza, uciążliwy ze 


względu na powszechność jego występowania oraz czas oddziaływania. Klimat akustyczny 


stanowi o jakości środowiska, atrakcyjności krajobrazu. W rozumieniu Ustawy z dnia 27 


kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U 2008 nr. 25 poz. 150 z 


późń. zm.) hałasem nazywa się dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz do 16 000 Hz. 


Hałas podzielić można ze względu na źródło emisji na: 


 przemysłowy – emitowany przez instalacje i urządzenia przemysłowe; 


 komunikacyjny – emitowany przez środki transportu, głównie pojazdy drogowe, ale 


również pociągi czy samoloty (często hałas lotniczy wyodrębnia się, ze względu na 


wysokie natężenie dźwięków przy chwilowych narażeniach). 


 


Na terenie gminy Błaszki najbardziej uciążliwy jest hałas komunikacyjny. Występuje 


także hałas przemysłowy związany z małymi zakładami produkcyjnymi, lub usługowymi. 


Należy przypuszczać, iż poziom tego hałasu z reguły nie będzie przekraczał dopuszczalnych 


norm poza granicami działek, na których zlokalizowany jest zakład. Nie występuje więc 


obecnie zagrożenie ze strony hałasu przemysłowego. 


Szacuje się że ok. 25% mieszkańców jest narażona na ponadnormatywny hałas w 


mieszkaniach, który jest wynikiem stosowania oszczędnych materiałów i konstrukcji 


budowlanych. Hałas wewnątrz osiedlowy spowodowany jest przez pracę silników 


samochodowych, wywożenie odpadów, dostawy do sklepów itp. Do tych źródeł hałasu 


zalicza się również uciążliwy hałas wewnątrz budynków np. złe funkcjonowanie instalacji 


wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, hydroforów. Podstawą prawną określającą 


ochronę przed hałasem i drganiami jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 


kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 


usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.) oraz polska norma PN 87/B-02151/02 
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zgodnie z którymi hałas w pomieszczeniach mieszkalnych nie powinien przekroczyć 40 dB w 


dzień, a w nocy musi być 10 dB mniejszy. 


 


Poważne awarie 


Poważne awarie obejmują skutki zaistniałe w wyniku awarii przemysłowych i 


transportowych z udziałem niebezpiecznych substancji chemicznych. Awarie te mogą 


prowadzić do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub 


środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. 


Potencjalne zagrożenia środowiska (sytuacje awaryjne lub katastrofy) na terenie 


gminy Błaszki stwarzają głównie: 


 urządzenia techniczne (instalacje) w zakładach,  


 transport materiałów i substancji niebezpiecznych (toksycznych, łatwopalnych, 


wybuchowych) głównie na drogach wojewódzkich i szlakach kolejowych powodując 


m. in. zagrożenie zanieczyszczenia gleb oraz zagrożenie pożarowe na terenach 


leśnych, 


 magazynowanie materiałów i substancji niebezpiecznych. 


Istotnym źródłem zagrożenia na terenie gminy Błaszki jest również transport kolejowy 


i drogowy. Niska jakość dróg i słabe przystosowanie pasa drogowego do bezpiecznego 


przewozu materiałów niebezpiecznych, potencjalnie stwarzają możliwość zaistnienia 


zagrożenia związanego z wypadkiem z udziałem substancji niebezpiecznych. 


 


Gospodarka odpadami 


Gospodarka odpadami jest jednym z najważniejszych problemów ekologicznych. Jest 


to spowodowane stale zwiększającą się masą powstających odpadów i nie wystarczającym ich 


gospodarczym wykorzystaniem. System gospodarki odpadami na terenie gminy Błaszki jest 


realizowany na podstawie opracowanego Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy 


Błaszki. 


Gospodarka odpadami jest w gminie prowadzona przez: 


 Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 


 VEOLIA Usługi dla Środowiska S.A. Oddział w Tomaszowie Mazowieckim 


 Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta Sp. jawna 


 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszkach 
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 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „JUKO”  


Podmioty odbierają odpady od wytwórców i transportują je bezpośrednio na składowisko.  


Inwentaryzacja wyrobów azbestowych wykazała, że na terenie gminy Błaszki 


znajdują się wyroby zawierające azbest w łącznej ilości  550732 m 2 co daje masę ok. 8260,98 


Mg. 


 


 


5. Potencjalne zmiany stanu środowiska naturalnego w przypadku 


braku realizacji programu 


 
Celem programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Błaszki  jest 


demontaż wyrobów zawierających azbest i usunięcie ich z terenu gminy. Proces usuwania 


wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Błaszki powinien zostać zakończony do 2032 


roku. Ze względów organizacyjnych z myślą, aby nie nastąpiło spiętrzenie prac 


utylizacyjnych odpadów zawierających azbest przy końcu tego okresu, podzielono ten okres 


na trzy podokresy: 


 - okres I: lata 2010 – 2013 usunięcie 20% odpadów azbestu 


 - okres II: lata 2014 – 2022 usunięcie 40% odpadów azbestu 


 - okres III: lata 2023 – 2032 usunięcie 40% odpadów azbestu 


Niewdrożenie założeń Programu spowodować może wiele negatywnych skutków. 


Przede wszystkim skutki zdrowotne dla ludzi oraz skutki społeczno-ekonomiczne (m.in. nie 


będzie wzrastać atrakcyjność turystyczna oraz wartość budynków gdzie azbest nie będzie 


zdemontowany). Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji założeń 


„Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Błaszki” są 


następujące: 


 negatywne oddziaływanie na wszystkie komponenty środowiska w przypadku 


niewłaściwego postępowania przy samodzielnym demontażu i składowaniu wyrobów 


azbestowych, 


 możliwości zwiększenia stężenia pyłu azbestowego w powietrzu w trakcie 


niewłaściwego demontażu, 


 możliwość skażenia gleb i wód gruntowych w przypadku niewłaściwego 


składowania, 
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 skażenia środowiska lokalnego poprzez składowanie w niewyznaczonych miejscach 


np. przy gospodarstwach, na „dzikich” składowiskach, w lasach. 


Azbest jako odpad niebezpieczny może znacznie negatywnie wpływać na zdrowie i życie 


ludzi oraz na stan środowiska naturalnego przede wszystkim poprzez niewłaściwe 


postępowanie, wynikające najczęściej z nieświadomości oraz braku informacji odnośnie jego 


szkodliwości. Dlatego tez jednym z ważnych elementów wdrażania Programu powinna być 


kampania informacyjna wśród mieszkańców. 


 


6.  Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 


oddziaływaniem 


 
Podstawowym celem „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy 


Błaszki” jest określenie sytemu gospodarki odpadami zawierającymi azbest występującymi na 


terenie gminy. Program obejmuje zasięgiem cały obszar gminy. W oparciu o dane z 


przeprowadzonej inwentaryzacji wynika, że w każdej miejscowości w gminie znajdują się 


pokrycia dachowe zawierające azbest. Ewentualne szkodliwe oddziaływanie w trakcie 


rozbiórki będzie dotyczyło tylko niewielkiego obszaru, nie będzie znacząco wpływać na stan 


środowiska naturalnego. Warunkiem jest właściwe, zgodne z normami bezpieczeństwa, 


przeprowadzone przez wyspecjalizowane firmy usunięcie pokryć azbestowych. Zmiany stanu 


środowiska wynikające z realizacji ustaleń projektu Programu będą następujące: 


 usunięcie niebezpiecznych elementów budowlanych zawierających azbest z terenu 


całej gminy do 2032 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami, 


 uniemożliwienie niewłaściwego postępowania z materiałami zawierającymi azbest 


(usuwanie i składowanie) 


 zagwarantowanie właściwego składowania usuniętych z terenu gminy materiałów 


zawierających azbest (unieszkodliwienie poprzez składowanie materiałów 


zawierających azbest poza terenem gminy). 
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7. Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia 


realizacji projektowanego dokumentu w szczególności dotyczące obszarów 


podległych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 


ochronie przyrody 


Niska społeczna świadomość ekologiczna oraz nieznajomości przepisów prawnych 


skutkuje niewłaściwym postępowaniem z odpadami zawierającymi azbest oraz 


nieprzestrzeganiem narzuconych w aktach prawnych obowiązków dla posiadaczy odpadów. 


W odniesieniu do potęcjalnego zagrożenia obszarów chronionych wynikającego z działań w 


zakresie gospodarki odpadami, należy rozważyć ewentualne konflikty międzyobszarowymi 


formami ochrony (rezerwaty, parki krajobrazowe,obszary chronionego krajobrazu) a 


lokalizacją nieruchomości, na których występują wyroby zawierające azbest. 


 


Brąszewicki Obszar Chronionego Krajobrazu ma powierzchnię 14090 ha, na terenie 


gminy Błaszki zajmuje on powierzchnię 2541 ha. Został ustanowiony Rozporządzeniem 


Wojewody Sieradzkiego z dnia 31 lipca 1998 roku, poz. 115 w sprawie wyznaczenia 


obszarów chronionego krajobrazu oraz uznania za zespoły przyrodniczo - krajobrazowe, 


leżący na terenie następujących gmin: Błaszki, Brąszewice, Brzeźnio, Klonowa i Wróblew 


(DZ. U. Woj. Sieradzkiego Nr 20, poz. 115). Od południa ma on powiązanie z Obszarem 


Chronionego Krajobrazu Doliny Prosny, od zachodu łączy się z obszarem chronionego 


krajobrazu znajdującym się na terenie województwa wielkopolskiego, obejmującego również 


dolinę Prosny, od wschodu z projektowanym Złoczewskim Obszarem Chronionego 


Krajobrazu. 


 


Rezerwat Wrząca został utworzony w 1995 r. Zajmuje powierzchnię 59,1 ha obejmuje 


północno-zachodnią część uroczyska Orły, Leśnictwo Biała, Nadleśnictwo Złoczew. Lasy 


rezerwatu w okresie przedwojennym wchodziły w skład majątku ziemskiego Wrząca, stąd 


obecna nazwa rezerwatu.  


Celem utworzenia rezerwatu była ochrona jedynych na terenie nadleśnictwa Złoczew, 


najlepiej zachowanych fitocenoz kwaśnej buczyny niżowej oraz ponad stuletnich starodrzewi 


bukowych z udziałem jodły na granicy ich zasięgu. Rezerwat reprezentują występujące tu 


leśne fitocenozy kwaśnej buczyny niżowej na granicy zasięgu buka i jodły oraz jej postaci 
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degradacyjne, powstałe w toku gospodarki leśnej. Jest to cienisty, wysokopienny las bukowy, 


ze skąpo wykształconym podszytem i ubogim runem, zasłany warstwą nie rozłożonych liści. 


Najstarsze, 110 – letnie drzewostany bukowe z sosną i dębem bezszypułkowym porastają 


wschodnie i południowe części rezerwatu na siedliskach lasu mieszanego świeżego. Północno 


zachodnią granicę rezerwatu wyznaczają 4 dorodne buki o obwodzie przekraczającym 2 


metry. Na południe od rezerwatu, rośnie największy z buków liczący 318 cm obwodu. 


  


 Na terenie gminy Błaszki utworzono w myśl ustawy o ochronie przyrody użytki 


ekologiczne. Są to zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie 


dla zachowania unikatowych zasobów genowych i typów środowisk, jak: naturalne zbiorniki 


wodne, śródpolne i śródleśne "oczka wodne", kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, 


wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce 


oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin i zwierząt, w tym miejsca ich 


sezonowego przebywania lub rozrodu. Do takich użytków należą: Bagno śródleśne Biała o 


powierzchni 0,3 ha, Bagno śródleśne Biała II o powierzchni 0,2 ha, Bagno śródleśne  Biała III 


o powierzchni 0,33 ha. Ochrona na terenie użytku ekologicznego polega na wprowadzeniu 


następujących zakazów: niszczenia lub uszkodzenia drzew oraz roślinności runa leśnego; 


składowania odpadów stałych i wylewania odpadów płynnych oraz innego zanieczyszczania 


wody, gleby i powietrza; zmiany stosunków wodnych mogących mieć wpływ na zachowanie 


obiektów poddanych ochronie; pozyskiwania kruszywa oraz innych użytków kopalnych w 


granicach obiektu; stosowania środków chemicznych poza przypadkami uzgodnionymi z 


właściwym organem administracji w zakresie ochrony przyrody; zbioru dziko rosnących 


roślin lub ich części; niszczenia nor i legowisk zwierzęcych; gniazd ptasich i wybierania jaj; 


ruchu pojazdów poza pojazdami administracji lasów państwowych; zakłócania ciszy; 


używania łodzi (w tym łodzi motorowych);  pływania i kąpieli. 


 Na terenie gminy Błaszki występuje 78 pomników przyrody zaliczamy do nich: dąb 


szypułkowy, lipa drobnolistna, wiąz szypułkowy, klon zwyczajny, grab zwyczajny, jesion 


wyniosły, klon srebrzysty, buk zwyczajny, dąb błotny, dzika grusza, brzoza brodawkowata 


 Najistotniejsze problemy dla środowiska wynikające z obecnością wyrobów 


zawierających azbest: 


 niedostateczny stopień inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest 


oraz niedostateczna ilość przeprowadzonych pierwszych kontroli stanu obiektów i 
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urządzeń budowlanych przez większość osób fizycznych i prawnych, będących 


właścicielami, zarządcami lub użytkownikami miejsc, w których był lub jest 


wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest; 


  nieprzestrzeganie przepisów zawartych w aktach prawnych dotyczących 


postępowania z wyrobami zawierającymi azbest; 


 brak całkowitej eliminacji narażenia środowiska na azbest, narażenie takie powstaje na 


skutek emisji do powietrza włókien azbestu z uszkodzonych wyrobów zawierających 


azbest oraz ich odpadów, a także na skutek niewłaściwie prowadzonych procesów 


eksploatacji i usuwania tych wyrobów; 


 poważne zanieczyszczenie środowiska naturalnego powstaje również na skutek emisji 


azbestu z tzw. „dzikich” wysypisk odpadów – głównie w lasach. 


 


 


8. Identyfikacja celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu 


międzynarodowym lub krajowym, istotne z punktu widzenia programu 


oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały 


uwzględnione podczas opracowania dokumentu 


 
Rada Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 14 lipca 2009 przyjęła „Program 


oczyszczania Kraju z azbestu na lata 2009-2032”. Zgodnie z w/w  rozporządzeniem 


przyjmuje się oczyszczenie terytorium Polski z azbestu i usunięcie stosowanych od wielu lat 


wyrobów azbestowych z terenu Polski do roku 2032. 
Cele przewidziane w Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 


i Miasta Błaszki są zgodne z celami Programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-


2032: 


 sukcesywne eliminowanie stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest i 


oczyszczenie z nich terytorium Polski, 


 eliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych kontaktem z 


azbestem, 


 sukcesywna likwidacja negatywnego oddziaływania azbestu na środowisko i 


doprowadzenie do spełnienia wymogów ochrony środowiska. 
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W Programie spełnia się jedne z głównych celów zawarte w Krajowym Planie Gospodarki 


Odpadami: 


 wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów, 


 stworzenie kompleksowej bazy danych o wprowadzanych na rynek produktach i 


gospodarce odpadami w Polsce. 


 identyfikacja edukacji ekologicznej promującej właściwe postępowanie z odpadami 


oraz prowadzenie skutecznej kampanii informacyjno-edukacyjnej w tym zakresie, 


 wprowadzenie i monitowanie rzeczywistych wskaźników wytwarzania i morfologii 


odpadów celem zdiagnozowania potrzeb w zakresie gospodarowania odpadami, 


 wzmocnienie kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, 


transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 


 wprowadzenie instrumentów finansowych umożliwiających realizacje zadań w 


zakresie gospodarki odpadami przez jednostki samorządu terytorialnego i 


dyscyplinujących jednostki samorządu w zakresie wykonywanie przez nie 


obowiązków 


 


 


9. Analiza i ocena przewidywanego znacząco oddziaływania 


(bezpośredniego, pośredniego, wtórnego, skumulowanego, 


krótkoterminowego, średnioterminowego i długoterminowego) na 


środowisko 


 
Realizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Błaszki 


będzie za sobą niosła następujące korzyści dla środowiska: 


 oczyszczanie z azbestu gminy – udział w oczyszczaniu z azbestu terytorium kraju, 


 poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców i obniżenie śmiertelności spowodowanej 


szkodliwym działaniem azbestu, 


 poprawa wyglądu estetycznego środowiska naturalnego, 


 ograniczenie powstawania „dzikich wysypisk” odpadów (wynika to również z 


przewidzianej w Programie możliwości pomocy finansowej przy ponoszeniu 


wysokich kosztów usuwania wyrobów azbestowych) – ograniczenie dewastacji i 


degradacji gleb, zanieczyszczeń do wód, ograniczenie dewastacji siedlisk, 
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 wdrożenie systemu monitoringu realizacji planu (wskaźniki) wpłynie korzystnie na 


stan środowiska poprzez umożliwienie lepszej kontroli źródeł powstawania odpadów i 


dróg ich przepływu, dostarczy informacji o brakach systemu oraz umożliwi 


oszacowanie pośrednich skutków środowiskowych dla decyzji gospodarczych i 


planistycznych, 


 gmina zakłada powierzenie zadań z zakresu usuwania i zagospodarowania odpadów 


wyspecjalizowanym firmom, gwarantującym odpowiedni poziom bezpieczeństwa 


ekologicznego – wyeliminuje to przedostawanie się pyłów azbestowych do powietrza 


przy demontażu, 


 zbiórka odpadów odbywać się będzie z zastosowaniem specjalistycznych 


zabezpieczeń (folii, oznakowań), bez możliwości ich przemieszczania się – 


zapewnienie prawidłowego postępowania wyeliminuje możliwość ich dostawania się 


do poszczególnych komponentów środowiska 


 zmniejszy ryzyko narażenia ludności na substancje kancerogenne. 


 


Realizacja programu będzie miała pozytywne oddziaływanie: najistotniejszy wpływ na 


powietrze oraz zdrowie ludzi, ale również na ograniczenie dewastacji i degradacji gleb, 


zanieczyszczeń do wód, ograniczenie dewastacji siedlisk, poprawę krajobrazu. Ponadto 


należy zwrócić uwagę, że usuwanie takich wyrobów jak eternit powoduje montaż nowego 


pokrycia dachowego, co sprawi podniesienie stanu technicznego obiektów budowlanych. 


Prace związane z demontażem wyrobów zawierających azbest będą prowadzone przez 


specjalistyczne firmy, posiadające zezwolenie na wykonywanie takich prac. Spełnianie 


sposobów i warunki bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest określone 


rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w 


sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 


zawierających azbest zapewni, że realizacja Programu usuwania wyrobów zawierających 


azbest z terenu gminy Błaszki  nie będzie powodowała negatywnych oddziaływań na 


poszczególne komponenty środowiska, w tym szczególnie powietrza. 


Jedyny problem stanowią koszty demontażu oraz nowego pokrycia dachowego, jednakże są 


to czynniki społeczne, nie środowiskowe. 
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10. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację 


przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być 


rezultatem programu 
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Błaszki za cel główny 


stawia usunięcie azbestu z terenu gminy, dlatego też jeśli usuwanie wyrobów zawierających 


azbest będzie zgodnie z przyjętymi zasadami ostrożności przy demontażu i składowaniu, nie 


należy wykazywać rozwiązań służących zapobieganiu, ograniczaniu i kompensacji 


ewentualnych negatywnych oddziaływań. 


 


Do ogólnych działań ograniczających oddziaływanie należą: 


 edukacja ekologiczna mieszkańców uświadamiająca szkodliwość samowolnego, 


samodzielnego usuwania azbestu oraz jego „dzikiego” składowania, 


 w czasie realizacji przedsięwzięcia zabezpieczenie techniczne sprzętu i miejsca 


realizacji, 


 odpowiednie zabezpieczenie osób pracujących przy demontażu pokryć azbestowych, 


 odpowiednie zabezpieczenie azbestu podczas przewozu na miejsce składowania. 


 


 


11. Przewidywane metody analizy skutków realizacji postanowień 


projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania. 
 


W Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032 przedstawiono koncepcję 


zarządzania „Programami ..” na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. 


Interdyscyplinarność „Programu...” powoduje konieczność koordynacji wszystkich 


jednostek i instytucji przedmiotowo odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań 


lub pośrednio biorących udział w ich realizacji. 


Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Błaszki na lata 


2010-2032 będzie wymagał aktualizacji za każdym razem, gdy będzie następowała zmiana 


stanu prawnego oraz gdy zmieniać się będą możliwości finansowe i realizacyjne działań 


opisanych w tym dokumencie. Podlegać też będzie corocznej ocenie realizacji w ramach 


Gminnego Planu Gospodarki Odpadami. 
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Wskaźniki monitorowania 


 


 


Lp. Wskaźniki monitoringu Jednostka miary 


1. Ilość usuniętego azbestu i wyrobów zawierających 


azbest 


Mg/rok, m2/rok 


2. Ilość unieszkodliwionych odpadów zawierających 


azbest 


Mg/rok, m2/rok 


3. Stopień usunięcia azbestu i wyrobów zawierających 
azbest 
(w stosunku do zinwentaryzowanej ilości) 


% 


4. Nakłady poniesione na usunięcie odpadów 


zawierających azbest 


zł/rok 


5. Stopień wykorzystania środków finansowych 
zaplanowanych na 
ten cel 


% 


6. Ilość wniosków zgłoszonych przez mieszkańców szt/rok 


 


 
Monitoring realizacji zadań Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu obejmuje gromadzenie, 


przetwarzanie i rozpowszechnianie informacji o usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających 


azbest, w szczególności dotyczących: 


 ilości usuniętych wyrobów zawierających azbest oraz wytworzonych odpadów 


niebezpiecznych zawierających azbest; 


 ilości składowanych odpadów zawierających azbest; 


 lokalizacji istniejących i planowanych składowisk odpadów zawierających azbest i ich 


pojemności oraz stopnia wykorzystania; 


 ilości i wyników przeprowadzonych inwentaryzacji oraz oceny stanu technicznego 


wyrobów zawierających azbest i ich lokalizacji na terenie gmin, powiatów i 


województw; 


  przedsiębiorstw posiadających uprawnienia do bezpiecznego usuwania azbestu; 
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 liczby osób pracujących w kontakcie z azbestem; 


  liczby pracowników przeszkolonych do pracy w kontakcie z azbestem; 


 podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego inicjatyw w zakresie 


usuwania wyrobów zawierających azbest; 


 usytuowania miejsc o wysokim stężeniu włókien azbestu w powietrzu; 


 ewidencjonowania zmian legislacyjnych dotyczących problematyki azbestowej; 


 wdrażania technologii unicestwiania włókien azbestu w odpadach azbestowych. 


 


 


12. Transgraniczne oddziaływania na środowisko związane z Programem 


usuwania wyrobów zawierających azbest 


 
Obowiązek rozważania możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko 


planowanych przedsięwzięć wynika z Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w 


kontekście transgranicznym, sporządzonej w Espoo dnia 25 lutego 1991 roku oraz z Ustawy 


Prawo Ochrony Środowiska. Specjalnej analizie powinny podlegać inwestycje zlokalizowane 


blisko granic państwa, a także te realizowane dalej, ale ze względu na rozmiar 


przedsięwzięcia mogące powodować znaczące emisje lub zmiany w środowisku. 


Planowane działania związane z realizacją Programu nie będą powodować 


transgranicznego oddziaływania na środowisko. W przypadku międzynarodowego 


przemieszczania odpadów należy uzyskać zezwolenie Głównego Inspektora Środowiska. 


 


 


13. Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w Programie 
 


Powodem konieczności powstania „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z 


terenu Gminy i Miasta Błaszki” jest oczyszczenie środowiska gminy z produktów 


zawierających azbest, a więc zdecydowanie pozytywny efekt środowiskowy. Tu z pewnością 


trudno zaproponować jakiekolwiek uzasadnione działanie alternatywne. Należy jednak 


pamiętać, iż działania związane z usuwaniem azbestu są niebezpieczne dla środowiska, 


głównie zdrowia ludzi. Zaleca się więc stosować wszelkie zakładane „Programie…” środki 
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ochrony i kontroli. Zadanie to należy powierzyć odpowiednim firmom, gwarantującym 


należyte, zgodnie z prawem i dobrą praktyką usunięcie wyrobów azbestowych. 


 


 


14. Streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym 


 
Prognoza oddziaływania na środowisko „Programu usuwania wyrobów zawierających 


azbest z terenu Gminy i Miasta Błaszki” została opracowana zgodnie z ustawą „Prawo 


ochrony środowiska” i stanowi element procedury postępowania w sprawie oceny 


oddziaływania tego dokumentu na środowisko przyrodnicze na obszarze gminy Nasielsk. 


Głównym celem dokumentu jest identyfikacja oddziaływania na środowisko realizacji 


założeń i zadań Programu. 


Działania przyjęte w Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy i 


Miasta Błaszki poddano analizie oraz odniesiono do stanu środowiska na terenie gminy. Na 


tej podstawie identyfikowano możliwe skutki oddziaływania na środowisko realizacji założeń 


Programu. 


W Prognozie przedstawiono cele i kierunki działań dokumentów krajowych regulujących 


działania objęte Programem usuwania Kraju z azbestu na lata 2009-2032, Krajowego Planu 


Gospodarki Odpadami 2010,  


Celem Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Błaszki jest: 


 spowodowanie usunięcie z terenu gminy wyrobów zawierających azbest, 


 wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców gminy 


spowodowanych azbestem oraz ustalenie koniecznych do tego uwarunkowań, 


 spowodowanie sukcesywnej likwidacji oddziaływania azbestu na środowisko i 


doprowadzenie w określonym horyzoncie czasowym, do spełnienia wymogów 


ochrony środowiska, 


 stworzenie odpowiednich warunków do wdrożenia przepisów prawnych oraz norm 


postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, 


 pomoc mieszkańcom gminy w zgodnej z przepisami prawa realizacji kosztownej 


wymiany płyt cementowo – azbestowych. 


 


W ramach podsumowania oddziaływania Programu na środowisko należy stwierdzić, że 


realizacja Programu będzie miała pozytywny wpływ na powietrze oraz zdrowie ludzi. 
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Ponadto wpłynie na ograniczenie dewastacji i degradacji gleb, zanieczyszczeń do wód, 


ograniczenie dewastacji siedlisk, poprawę krajobrazu. Należy pamiętać również, że usuwanie 


takich wyrobów jak eternit powoduje montaż nowego pokrycia dachowego, co sprawi 


podniesienie stanu technicznego obiektów budowlanych. 


Prace związane z demontażem wyrobów zawierających azbest będą prowadzone przez 


specjalistyczne firmy, posiadające zezwolenie na wykonywanie takich prac. Prawidłowe 


przeprowadzenie demontażu nie będzie powodowało negatywnych oddziaływań na 


poszczególne komponenty środowiska, w tym szczególnie powietrza. 


Realizacja Programu nie będzie powodować transgranicznego oddziaływania na 


środowisko. 


 









