
UCHWALA NR VII/6112015 
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE 

z dnia 27 marca 2015 r. 

w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Opoczno na lata 2014 -
2032" 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2013r.,poz.594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r.: poz. 379, poz. 1072) i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 
27 kwietnia 200lr. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1232, poz. 1238, poz. 21, poz. 888, 
z 2014r.: poz. 40, poz. 47, poz. 457, poz. 1101, poz. 1146, poz. 822, poz. 1322, poz. 1662, z 2015 r. poz. 122, poz. 
151, poz.277) Rada Miejska w Opocznie uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się "Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Opoczno na lata 2014 - 2032" 
w brzmieniu określonym w załączniku dla niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchyla się uchwałę nr XLI/366/10 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie 
uchwalenia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Opoczno". 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna. 

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

Grzegorz Wołąkiewicz 
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Załącznik do uchwały Nr VIl/61/2015 

Rady Miejskiej w Opocznie 

z dnia 27 marca 2015 r. 

PROGRAM USUW ANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY OPOCZNO NA 
LATA 2014 - 2032 

Program spójny z POKzA 2009 - 2032 

Program opracowany na zlecenie Gminy Opoczno 

przez firmę Meritum Competence Krzysztof Pietrzak 

Skład zespołu autorskiego: 

Krzysztof Pietrzak 

Sylwia Banach 

Tomasz Falczewski 

Anna Wrzosińska 

Grzegorz Wyczółkowski 

Spis treści 

Warszawa, wrzesień 2014 

1. Wprowadzenie. 

2. Cel i zadania Programu. 

3. Charakterystyka azbestu. 
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4. Szkodliwość azbestu dla zdrowia ludzkiego. 

5. Regulacje prawne w zakresie użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. 

6. Zasady bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest. 

7. Gospodarowanie odpadami w postaci wyrobów zawierających azbest. 

8. Informacje o gminie. 

9. Informacje o ilości i stanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Opoczno. 

10. Szacunkowy koszt usunięcia wyrobów zawierających azbest wraz z jego harmonogramem. 

11. Wskaźniki realizacji Programu. 

12. Finansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. 

13. Bibliografia. 

14. Załączniki. 

Załącznik nr 1. 

PEŁNY WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH PROBLEMATYKI AZBESTOWEJ 

Ustawy. 

Rozporządzenia. 

Inne. 

Załącznik nr 2 

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Określona w Załączniku nr 3 do 
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. (poz. 31 z późn. zm.) 

Załącznik nr 3 

WZORY OZNAKO W ANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Określone w Załącznikach nr 1 i 
2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. (poz. 31 z późn. zm.). 

Załącznik nr 4 

WNIOSEK PAŃSTWOWEJ JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA POTRZEBY USTALENIA WYSOKOŚCI 
REZERWY CELOWEJ. 

1. 

Wprowadzenie. 

Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 (POKzA) jest podstawowym dokumentem 
określającym zadania nałożone przez Unię Europejską mające na celu oczyszczenie terytorium Polski z azbestu 
w planie wieloletnim, tj. w okresie 24 lat. Wyznaczono w nim cele, ramy legislacyjne, finansowe 
i organizacyjne prowadzące do usunięcia wyrobów azbestowych oraz usprawniające monitoring realizowanych 
zadań. Dokumentem wspomagającym, który określa działania w zakresie usuwania azbestu w skali gminy jest 
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski. 

Przeprowadzana w ramach realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 
(nazywanego dalej Programem) inwentaryzacja pozwoliła dokonać dokładnego opisu występujących na terenie 
Gminy Opoczno wyrobów azbestowych, zarówno pod względem ilościowym jak i jakościowym. Pozyskanie 
powyższych informacji umożliwiło opracowanie harmonogramu bezpiecznego usuwania i utylizacji wyrobów 
azbestowych. Program ukazuje również sposoby finansowania tych zadań i przyczynia się do wzrostu 
świadomości społecznej w zakresie niebezpieczeństwa jakie niesie ze sobą niewłaściwe postępowanie 

z wyrobami azbestowymi. 

Program został sporządzony na zlecenie Gminy Opoczno. Stanowi on element realizowanego harmonogramu 
w zakresie stopniowego usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu kraju zapisanego w POKzA na 
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poziomie lokalnym. Do jego zredagowania wykorzystano wyniki inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest 
wykonanej na terenie gminy w 2014 r. 

2. 
Cel i zadania Programu. 

Podstawowym celem sporządzenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Opoczno 
na lata 2014-2032" jest oczyszczenie jej terenu z azbestu, poprzez przedstawienie harmonogramu stopniowego 
usuwania wyrobów zawierających azbest. W szerokiej perspektywie będzie to skutkować wyeliminowaniem 
negatywnego wpływu azbestu na zdrowie mieszkańców oraz na stan środowiska na terenie gminy. 

Program zakłada realizację następujących zadań: 

1. Inwentaryzację wyrobów zawierających azbest określającą ich rzeczywistą ilość i lokalizację oraz 
systematyczną aktualizację bazy danych. 

2. Zwiększenie tempa prac mających na celu usunięcie wyrobów zawierających azbest. 

- z budynków użyteczności publicznej, np. szkół, jednostek straży pożarnej oraz placów i dróg (często 
utwardzanych azbestem), a także innych nieruchomości należących do gminy, 

- z zabudowań domowych i gospodarskich oraz z terenów nieruchomości osób prywatnych poprzez merytoryczne 
i finansowe wsparcie mieszkańców w tym zakresie, 

3. Organizację demontażu i wywiezienia materiałów zawierających azbest z terenu gminy na składowisko 
odpadów. 

4. Przeprowadzenie szkoleń w celu edukacji lokalnej społeczności w zakresie szkodliwego wpływu azbestu na 
stan zdrowia ludzkiego oraz wytycznych obowiązujących podczas bezpiecznego postępowania, usuwania 
i utylizacji wyrobów zawierających azbest. 

5. Finansowanie Programu poprzez: 

- przeznaczenie środków z budżetu Gminy, 

- pozyskanie funduszy ze źródeł zewnętrznyc.h 

6. Prowadzenie monitoringu bieżącej realizacji Programu oraz okresowe sprawozdanie zjego realizacji 
władzom samorządu terytorialnego i mieszkańcom. 

7. Aktualizowanie Programu. 

3. Charakterystyka azbestu. 

Nazwa „azbest" wywodzi się zjęzyka greckiego od słowa azbestion, czyli"niegasnący". Znany był już 
przed naszą erą, choć wykorzystywany był w niewielkim stopniu, m.in. starożytni Grecy stosowali go dość 
powszechnie do wyrobu wielu przedmiotów codziennego użytku, m.in. knotów w lampach oliwnych, czy 
różnego rodzaju tkanin. W czasach średniowiecza przypisywano mu magiczne właściwości, ale zarówno w tej, 
jak i w późniejszych epokach wykorzystywany był sporadycznie i w wąskim zakresie. Surowcem stosowanym 
na skalę przemysłową stał się dopiero w XX wieku i znalazł zastosowanie w ponad 1 tys. technologii i ok. 3 tys. 
rodzajów wyrobów. 

W przyrodzie występuje sześć włóknistych minerałów krzemianowych, powstałych na drodze procesów 
metamorficznych; są one szeroko znane pod nazwą handlową azbest. Cechą charakterystyczną budowy 
morfologicznej minerałów azbestowych jest równoległa budowa włókien o stosunku średnicy włókna do jego 
długości większej lub równej 1: 1 OO. 

Wyróżnia się dwie grupy minerałów azbestowych: 

• serpentyny - antygoryt, lizardyt i chryzotyl, 

• amfibole - grupa ta jest bardzo szeroka; główne formy włókniste należących do niej minerałów to: amozyt, 
krokidolit, termolit, antofylit i aktynolit. 
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Poszczególne minerały różnią się składem chemicznym i właściwościami fizycznymi, co przekłada się na 
różnorodną budowę i długość włókien, a także na odmienne właściwości chorobotwórcze. Największe 
znaczenie w przemyśle (około 95%) odegrał azbest biały (rzadziej zielony), czyli chryzotylowy( o dłuższych 
włóknach), następnie -azbest niebieski (krokidolit) i azbest brązowy (amozyt). 

Niezwykle szerokie zastosowanie azbestu w wielu różnych gałęziach gospodarki, takich jak budownictwo, 
energetyka, transport, czy przemysł chemiczny było możliwe dzięki jego unikalnym i cennym 
właściwościom. 

Proces produkcyjny wyrobów azbestowych przeżywał swoje apogeum w latach 70-tych XX wieku, kiedy 
zużywano ok. 100 tys. ton azbestu rocznie, w latach następnych ilość ta sukcesywnie spadała i wynosiła 
w latach 80-tych - 60 tys. ton, a w 90-tych - 30 tys. ton. 

Na terenie Polski azbest wykorzystywano przede wszystkim w budownictwie. Około 85% wszystkich 
wyrobów azbestowych stanowiły pokrycia dachowe i płyty elewacyjne (płyty faliste i typu „karo", zwane 
potocznie eternitem). Szacuje się, że wykorzystano około 1,35 mld m2 płyt eternitu (azbestowo-cementowych), 
których masa to w przybliżeniu 15 mln ton. Do tego trzeba doliczyć 600 tys. ton rur azbestowo-cementowych, 
300 tys. ton płyt a-c w kominach, chłodniach kominowych i wentylatorowych wykorzystywanych w energetyce 
i wiele innych produktów. Z danych resortu gospodarki wynika, ze w ciągu ostatniej dekady usunięto niespełna 
1,5 mln ton wyrobów mających w swym składzie azbest. 

Według informacji zawartych w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032" najwięcej 
azbestu znajduje się na terytorium województwa mazowieckiego i lubelskiego, a najmniej na obszarze 
województw opolskiego i lubuskiego. 

Wyroby zawierające azbest ujmowane są w dwie klasy: 

• Klasa I -tzw. wyroby „miękkie" - posiadają gęstość objętościową poniżej 1000 kg/m3 i cechują się słabą 
spoistością (niska zawartość substancji wiążącej). Zawartość azbestu oscyluje w szerokich granicach od 20 do 
100%, który łączony jest niewielką ilością lepiszcza. Ze względu na dużą podatność na uszkodzenia 
mechaniczne (słabo związane włókna) wyroby te często są źródłem znacznych emisji włókien azbestowych do 
otoczenia, przez co powodują duże zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Wyroby zaliczone do klasy I to głównie 
wyroby tekstylne: szczeliwa plecione, koce gaśnicze, tektury uszczelkowe, m.in. w sprzęcie AGD, materiały 
i wykładziny cierne. 

• Klasa II -tzw. wyroby „twarde" - ich gęstość objętościowa przekraczalOOO kg/m3,cechują się też dużą 
spoistością oraz niewielką (poniżej 20%) zawartością azbestu. Wyroby te cechuje duża trwałość, gdyż silnie 
związane ze sobą włókna azbestu nawet w wyniku uszkodzenia mechanicznego emitują do otoczenia jedynie 
w niewielkim stopniu. Mimo dużej odporności na zniszczenie stwarzają zagrożenie dla zdrowa ludzi 
i środowiska, gdy zostaną poddane obróbce mechanicznej, tj. cięciu, wierceniu i rozbijaniu. 

Do wyrobów azbestowych klasy II zalicza się płyty azbestowo-cementowe faliste i typu „karo" (używane 
powszechnie jako pokrycia dachowe), płyty płaskie stosowane jako elewacje budynków wielokondygnacyjnych 
oraz mniej powszechnie stosowane rury azbestowo-cementowe, z których wykonywano instalacje kanalizacyjne 
i wodociągowe oraz przewody kominowe i zsypowe. 

4. 
Szkodliwość azbestu dla zdrowia ludzkiego. 

W Polsce od 1997 roku zakazano wprowadzania, obrotu i produkcji wyrobów zawierających azbest, a sam 
azbest wpisano do wykazu niebezpiecznych substancji chemicznych stanowiącego załącznik nr 2 do 
rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 21 sierpnia 1997 r. w sprawie substancji chemicznych 
stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia (Dz. U. Nr 105, poz. 671). Figuruje on pod indeksem 650-013-
00-6 jako substancja o udowodnionym działaniu rakotwórczym, stanowiąca zagrożenie zdrowia w następstwie 
narażenia na długotrwałe oddziaływanie na drogi oddechowe. 

Niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzi związane jest z długotrwałą ekspozycją na pył azbestowy, który osiadając 
w płucach powoduje różne schorzenia: pylicę azbestową (azbestozę), łagodne zmiany opłucne, przewlekłe 
zapalenie oskrzeli, międzybłoniaka opłucnej i otrzewnej oraz raka płuc. Wielkość i gęstość ziaren decyduje 
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bezpośrednio o szybkości osiadania pyłu zawieszonego w powietrzu oraz o trwałości aerozolu i o masie 
substancji wprowadzanej do płuc. Szkodliwość poszczególnych włókien zależna jest od ich wielkości. Włókna 
o większych i najmniejszych rozmiarach nie są szczególnie szkodliwe, gdyż większe (>7µm), osiadające 
w górnych drogach oddechowych zostają usunięte przez rzęski (podczas kaszlu lub kichania), zaś te o bardzo 
małych rozmiarach są „pochłaniane" przez komórki układu odpornościowego (makrofagi) i wykrztuszane. 
Najgroźniejsze są tzw. cząstki respirabilne, czyli włókna o długości 1 do 1 O µm i bardzo cienkie o średnicy do 
O, 1 µm, które wbijają się w płuca. Włókna azbestowe charakteryzuje duża odporność biochemiczna, więc 
nie ulegają w płucach znaczącym zmianom, np. rozpuszczeniu. Na skutek wieloletniego oddziaływania na 
komórki wywołują powstawanie nowotworów. Według badań epidemiologicznych na powstawanie raka płuc 
mają wpływ wszystkie typy azbestu, jednak najgroźniejszym jest azbest niebieski (krokidolit) zawierający około 
16% włókien respirabilnych. Ryzyko zwiększonego osiadania cząstek azbestu w płucach zwiększa się przy 
osłabionej wydolności dróg oddechowych, np. w stanach chorobowych, na skutek palenia papierosów oraz 
w trakcie oddychania suchym powietrzem, gdyż niska wilgotność sprzyja wysychaniu błon śluzowych. Do 
innych skutków ubocznych wywołanych długotrwałą ekspozycją na azbest można zaliczyć zgrubienie 
końcówek palców, czy odbarwienie skóry i błon śluzowych, a także powstawanie zmian nowotworowych 
w obrębie innych narządów poza układem oddechowym. Należy mieć na uwadze, że choroby wywołane 
wdychaniem włókien azbestowych rozwijają się po około 20-30 latach ekspozycji na azbest, są więc 

szczególnie groźne dla dzieci i młodzieży dorastającej w środowisku zanieczyszczonym azbestem. 

Przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie badania nie dostarczyły dowodów zwiększonego 
ryzyka występowania nowotworów związanych ze spożywaniem pokarmów i wody zanieczyszczonej azbestem. 
Tak więc azbest jest nieszkodliwy, o ile jest on izolowany od atmosfery. Azbest znajdujący się w płytach 
dachowych i elewacyjnych nie stanowi zagrożenia dopóki płyty są w dobrym stanie i nie dochodzi do 
uwalniania pojedynczych włókien. Niebezpieczeństwo stwarzają stare wyroby azbestowe, gdyż po 20-30 latach 
dochodzi do ich korozji oraz wyroby poddane obróbce, np. wierceniu, cięciu, kruszeniu itp. 

Do głównych przyczyn uwalniania włókien z wyrobów azbestowych należą: 

• Korozja wyrobów zawierających azbest - następuje po osiągnięciu przez nie wieku technologicznego. 
W przypadku najczęściej stosowanych płyt eternitowych (zawierających od 9-5 - 12% azbestu) samoistne 
pylenie włókien ma miejsce po około 30 latach użytkowania. Emisja włókien może być zwiększona lub 
występować wcześniej w przypadku płyt połamanych lub popękanych, a także na skutek korozji biologicznej 
powodowanej obecnością mchów i glonów. Korozję wyrobów azbestowych można opóźniać impregnując je 
środkami penetrującymi wiążącymi włókna i szczelnie pokrywającymi powierzchnię płyt. 

• Uszkodzenia wyrobów zawierających azbest (łamanie, kruszenie, cięcie, szlifowanie itp.) - powodowane 
jest głównie w wyniku niewłaściwego bądź nieumiejętnego użytkowania, nieprawidłowego demontażu lub 
przez czynniki atmosferyczne, takie jak wiatr, grad itp. Wykonując jakiekolwiek prace związane z wyrobami 
zawierającymi azbest należy w jak największym stopniu obniżyć emisję pylenia włókien na przykład poprzez: 

- nawilżanie wyrobów przed oraz w trakcie prac (demontażu, cięcia, wiercenia), 

- posługiwanie się narzędziami ręcznymi zapatrzonymi w specjalnie wyprofilowane, wolnoobrotowe ostrza 
i mechanizm do odsysania pyłu, 

- nie stosowanie narzędzi elektrycznych, typu piła, wiertarka, gdyż wyzwalają znaczną emisję pyłu. 

Prace wykonywać powinni odpowiednio przeszkoleni pracownicy z zachowaniem największej 
dokładności. 

• Nieprawidłowe obchodzenie się z usuniętymi wyrobami zawierającymi azbest (odpadami azbestowymi) 
- transport i składowanie odpadów azbestowych powinno być wykonywane i nadzorowane przez 
przeszkolonych i wykwalifikowanych pracowników. Niestety nadal spotyka się przypadki nieprawidłowego 
transportu i wyrzucania materiałów zawierających azbest w niedozwolonych miejscach, np. w lasach tworząc 
tzw. dzikie wysypiska śmieci, podczas gdy powinny one trafić na składowisko odpadów azbestowych i zostać 
zabezpieczone przed pyleniem włókien. 

Według przepisów Kodeksu Karnego obowiązujących od 2005 roku za wyżej wymienione praktyki 
przewidziane są sankcje karne w postaci grzywny i kary pozbawienia wolności do lat 3. 
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5. 

• Emisja z eksploatowanych wyrobów zawierających azbest (np. wykładziny cierne w przemyśle 
samochodowym}-w 1997 roku na terenie Polski wprowadzono zakaz stosowania wyrobów zawierających 
azbest, jednak mimo to nadal zdarza się, że w niektórych gałęziach przemysłu używa się starych urządzeń 
i części zawierających azbest (np. klocki hamulcowe w starych samochodach). 

Regulacje prawne w zakresie użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. 

Tematyka związana z azbestem przedstawiana jest szeroko w prawodawstwie polskim i europejskim. Około 
50 aktów prawnych krajowych i kilkanaście dyrektyw Unii Europejskiej odnosi się do problematyki azbestowej. 
Szerokie ujęcie tej tematyki w ramach prawnych związane jest z dużym zagrożeniem jakie niesie ze sobą 
powszechne stosowanie wyrobów zawierających azbest. 

Poniżej omówiono najważniejsze ustawy i rozporządzenia odnoszące się do problematyki azbestowej: 

•Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 3, poz. 20, z późn. zm.) 

Głównym założeniem Ustawy jest wyeliminowanie z powszechnego użycia wyrobów azbestowych 
i zawierających azbest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z czym zakazano wprowadzania ww. 
wyrobów na teren kraju, ich produkcji i obrotu. Wskazano jednoznaczny termin dopuszczonego użytkowania 
azbestu i wyrobów zawierających azbest w istniejących instalacjach lub urządzeniach do dnia 31 grudnia 
2032 r. 

Ustawa również w szerokim ujęciu opisuje uprawnienia (gł. opieki zdrowotnej) przysługujące pracownikom 
pracującym podczas produkcji azbestu oraz obecnie przy ich utylizacji, nakładając jednocześnie obowiązki na 
pracodawców w zakresie przeszkolenia i zapewnienia bezpiecznych warunków pracy pracownikom. 

Ustawa określa także główne założenia rozporządzeń regulujących bezpieczne użytkowanie, usuwanie, 
transport i oznakowanie wyrobów zawierających azbest. 

•Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21) 

W ustawie określono zasady postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju, 
zapewniający ochronę zdrowia i życia ludzi oraz ochronę środowiska. Przedstawiono zasady dotyczące 
powstawania odpadów, ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz odzysku, utylizacji 
i magazynowania odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, np. zawierających azbest. Opisane obowiązki 
wytwórców i posiadaczy odpadów niebezpiecznych jasno precyzują sposób postępowania z odpadami 
azbestowymi. Unormowaniu prawnemu podlega całokształt spraw administracyjnych odnoszących się do 
postępowania z wyrobami azbestowymi i zawierającymi azbest, tj. zbieranie, transport, unieszkodliwianie, 
w tym magazynowanie. Szczegółowej regulacji w zakresie wymagań technicznych i organizacyjnych podlegają 
również składowiska odpadów zawierających azbest. 

• 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 oraz z 2010 r. Nr 162, poz. 1089). 

W Rozporządzeniu określono szczegółowo obowiązki spoczywające na wykonawcach prac w zakresie 
bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, bezpieczne sposoby wykonania ww. 
czynności oraz właściwe przygotowanie i przeprowadzenie transportu odpadów azbestowych i zawierających 
azbest na wyznaczone w tym celu składowisko odpadów. Rozporządzenie precyzuje również kwestie 
administracyjne związane ze zgłoszeniem planowanych prac usuwania azbestu przez właściciela nieruchomości 
i wykonawcę robót właściwym organom. 

Rozporządzenie nakłada obowiązek na właścicieli, użytkowników wieczystych oraz zarządców 
nieruchomości i każdego miejsca, obiektu, instalacji przemysłowej, czy urządzenia budowlanego zawierającego 
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azbest przeprowadzania kontroli ich stanu. Częstotliwość kontroli określa się indywidualnie dla każdego 
wyrobu na podstawie oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest 
przedstawionej w Załączniku nr 1 do rozporządzenia. 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie 
wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub 
urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 
31). 

W rozporządzeniu określono zasady wykorzystywania wyrobów zawierających azbest, używania i oczyszczania 
urządzeń oraz instalacji, w których są aktualnie lub były stosowane wyroby zawierające azbest. Nakłada 
również na właścicieli i zarządców nieruchomości obowiązek inwentaryzowania w wyznaczony sposób 
(Załącznik nr 3 do Rozporządzenia; w Programie - załącznik nr 2) wyrobów zawierających azbest znajdujących 
się w ich posiadaniu i przekazania opracowanych informacji na ten temat wójtowi gminy lub burmistrzowi 
miasta. Wyroby zawierające azbest, takie jak instalacje, urządzenia, użytkowane bez zabezpieczenia drogi oraz 
wyłączone z użytkowania, pozostawione w ziemi rury azbestowo-cementowe podlegają konieczności 

oznakowania - według wzoru przedstawionego w załączniku do rozporządzenia (w Programie Załącznik nr 3). 

W Rozporządzeniu jednoznacznie wskazano, że końcowym terminem użytkowania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest jest 31 grudnia 2032 r. 

6. 
Zasady bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest. 

Prace polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest niosą ze sobą duże zagrożenie dla zdrowia 
ludzkiego ze względu na znaczną emisję włókien azbestowych podczas demontażu. W związku z powyższym 
podczas niniejszych prac należy koniecznie przestrzegać zasad postępowania z azbestem. 

Przed podjęciem jakichkolwiek prac konieczne jest wykonanie pomiaru stężenia pyłów zawierających azbest 
- dopuszczalne stężenie włókien respirabilnych dla pracowników wynosi O, 1 wł./cm3. Poziom ten powinien być 
stale minimalizowany, gdyż każda ilość włókien azbestowych większa od zera ma działanie rakotwórcze. 
Czynności związane z usuwaniem azbestu wykonywać mogą jedynie licencjonowane firmy posiadające kadrę 
odpowiednio wykwalifikowanych i przeszkolonych pracowników. Na pracodawcy spoczywa obowiązek 

zapewnienia pracownikom ochrony przed szkodliwym działaniem pyłu azbestowego poprzez ograniczenie 
uwalniania się pyłu podczas prac (stosowanie odpowiednich urządzeń) oraz dostarczenie ochronnej odzieży 
roboczej (w tym środków ochrony układu oddechowego). 

Miejsce prac, jeżeli to możliwe, należy odseparować od otoczenia osłonami uniemożliwiającymi przenikanie 
pyłu azbestowego. Teren powinien zostać ogrodzony z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów dla 
pieszych - min. 2 metry w przypadku zastosowania osłon, przy użyciu biało-czerwonych taśm ostrzegawczych. 
Oznakowanie miejsca prac powinno jasno wskazywać na zakres wykonywanych czynności, stąd niezbędne jest 
ustawienie tablic, np. o treści „Uwaga! Zagrożenie azbestem!", „Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony" 
itp. Stosować powinno się środki i urządzenia techniczne, które w możliwie największym stopniu redukują ilość 
uwalnianego do środowiska azbestu. 

Postępowanie podczas usuwania wyrobów zawierających azbest zależy od rodzaju produktów azbestowych, 
jednak działania można sklasyfikować w postaci ogólnych zasad: 

- obiekty, z których usuwany jest azbest należy zabezpieczyć przed pyleniem, np. poprzez uszczelnienie otworów 
okiennych i drzwiowych oraz przez wykonanie innych niezbędnych w danym miejscu zabezpieczeń, 

- wyroby zawierające azbest poddawane rozbiórce należy nawilżyć wodą przed rozpoczęciem prac i utrzymywać 
w stanie wilgotnym do ich zakończenia, 

- w razie możliwości demontażowi powinny podlegać całe wyroby: płyty, rury, kształtki, bez uszkodzeń 
i odłamań, które zwiększają emisję pyłu azbestowego, 

wyroby trwale zespolone z podłożem oddzielać należy wyłącznie przy użyciu narzędzi ręcznych lub 
narzędzi mechanicznych wolnoobrotowych zaopatrzonych w instalacje odciągające powietrze, 
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podczas usuwania wyrobów azbestowych elewacyjnych zaleca się stosowanie kurtyn zasłaniających aż do 
gruntu fasadę budynku, a teren wokół powinien zostać wyłożony gruba folią w celu łatwego uprzątnięcia 
pozostałości azbestu, 

- pył azbestowy gromadzący się podczas prac demontażowych powinien być codziennie usuwany - metodą 
czyszczenia na mokro lub z użyciem podciśnieniowego sprzętu odkurzającego z filtrami o dużej mocy ciągu 
(99,99%). Zabrania się czyszczenia pomieszczeń i narzędzi poprzez ręczne zamiatanie na sucho lub z użyciem 
sprężonego powietrza, 

- zalecany jest okresowy kontrolny monitoring powietrza, zwłaszcza gdy stężenia pyłu azbestowego mogą 
przekraczać dopuszczalne normy, 

- pomieszczenia, gdzie wartości stężenia pyłu przekroczyły dopuszczalne normy należy izolować, 

- w przypadku prac demontażowych azbestu, gdzie stężenie uwalnianych włókien przekracza dopuszczalne normy 
pracownikom należy udostępnić komory dekontaminacyjne, w których możliwe jest oczyszczenie, 

- odpady zawierające azbest powstałe na koniec dnia pracy zaleca się każdorazowo szczelnie opakować, np. 
w folię z polietylenu lub polipropylenu o grubości min. 0,2 mm i zakleić taśmą lub zgrzewem ciągłym, tak by 
uniemożliwić przypadkowe otwarcie, a następnie składować w tymczasowym miejscu magazynowania, 

- zapakowane odpady azbestowe muszą zostać koniecznie oznakowane w sposób nie budzący wątpliwości co do 
rodzaju odpadów i w sposób trwały, tak by etykiety nie uległy zniszczeniu na skutek działania czynników 
atmosferycznych i mechanicznych, 

- po całkowitym zakończeniu prac usuwania wyrobów zawierających azbest, czyli wytwarzania odpadów 
niebezpiecznych, wykonawca ma obowiązek oczyścić strefę prac i otoczenie z pozostałości azbestu. Zaś 
w przypadku, gdy prace obejmowały wyroby o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000kg/m3, mocno 
uszkodzone, zawierające azbest kriokidolitowy lub były wykonywane w pomieszczeniach zamkniętych jest 
zobowiązany dodatkowo do przedstawienia wyników badania powietrza wykonanych przez uprawnione do tego 
laboratorium. 

Należy pamiętać, że prowadzone prace są często przeprowadzane w niesprzyjających warunkach: 
w wysokiej temperaturze, na dużych wysokościach, na niewielkiej powierzchni, w ubraniach ochronnych 
ograniczających swobodę ruchu i z ryzykiem upadku na odpady azbestowe. Dlatego też konieczne jest 
właściwe przeszkolenie pracowników w zakresie ryzyka występującego podczas prac związanych 
z azbestem. 

Przeprowadzane działania mają na celu eliminację ze środowiska wyrobów zawierających azbest. Z uwagi 
na to, ze jest to proces długotrwały i niebezpieczny, należy w jak największym stopniu ograniczyć ryzyko 
kontaktu z uwolnionymi do powietrza włóknami azbestowymi. 

Lista firm z województwa łódzkiego zajmujących się tematyką związaną z azbestem, posiadających m. in. 
odpowiednie uprawnienia do zdejmowania wyrobów zawierających azbest z dachów została przedstawiona 
w poniższej tabeli (Tabela nr 1). 

Tabela nr 1. Lista firm z województwa łódzkiego wykonujących prace związane z wyrobami zawierającymi 
azbest. 

Lp. Nazwa Gmina Miejscowość rAl [T] rn ro1 rs1 rPl 
1 DEXTER INVEST SP. Z O.O. Łódź Łódź X X 

2 BUD-SYSTEM Łódź Łódź X X 

3 EKOCHEM EKOSERVICE Sp. z o.o. Łódź Łódź X X 

4 EKO-REGION Sp. z o.o. Bełchatów Bełchatów X X 

5 GAJA WI P.P.H.U. Łódź Łódź X X X X X 

6 JUKO Przedsiębiorstwo Handlowo Piotrków Piotrków X X 

Usługowe Trybunalski Trybunalski 
7 Polska Grupa Gospodarki Odpadami Zgierz Zgierz X X 

EKOGAL-EKOPUR S.A. 
8 PPHSTANMAR Kutno Kutno X X X X X 

9 TPO Sp. z o.o. Łódź Łódź X X 

10 Zakład Gospodarowania Odpadami Kutno Gołębi ew X 
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11 

12 

13 

14 
15 

16 

17 
18 
19 

20 

21 

22 
23 

24 

25 

26 

27 
28 

29 

30 

7. 

EKOALF 
Z.U.K. HAK Stanisław Burczyński Piotrków 

Trvbunalski 
POL-DAN-EKO Sp. J. Aleksandrów 

Łódzki 

Zakład Remontowo-Budowlany Łódź 

Stanisław Karolczak 
ZPUH Sprzęt-Bud Kluki 

PAP-BUD Zakład Robót Dekarsko- Wieruszów 
Blacharskichi Remonrowo-

Budowlanych 
Firma Ogólnobudowlana Blacharsko- Sieradz 

Dekarska Wacław Jeżak 
Twói dach Dariusz Omański Rozprza 

SULO EMK Recycling Sp.z o.o. Zgierz 
SULO Polska Sp. z o.o. o/Tomaszów Tomaszów 

Mazowiecki Mazowiecki 
ZSYP-BUD S.C.Ł. SIDorowicz, W. Łódź 

Mirski 
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Łódź 

Nofera 
Adler Consulting Michał Andrzeiczvk Łowicz 

PGE ELEKTROWNIA BEŁCHA TOW Bełchatów 

Laboratorium Higieny Pracy 
ECOLABAD Laboratorium Fizyko- Łódź 

Chemiczne Badania i Analizy 
Środowiska S.C. 

Labor~torium Wibroakustyki i Ochrony Łódź 

Srodowiska, Bogdan Kępski 
AzbestClean Lipce 

Reymontows 
kie 

RENOVOS.C. Łódź 

PPUH "BUDO-SERWIS" Tadeusz Łódź 

Kapusta 
Spółka konsultingowo - szkoleniowa Łask 

Greecon Sp. z o.o. 
KSM Krzysztof Michalski Sieradz 

A - Praca z azbestem 

T - Transport odpadów zawierających azbest 

I- Identyfikacja azbestu w wyrobach 

O - Oznaczanie zawartości azbestu 

S - Szkolenia w zakresie azbestu 

P-Programy, inne 

Nowy 
Piotrków 

Trybunalski 
Aleksandrów 

Łódzki 

Łódź 

Kluki 
Wieruszów 

Sieradz 

Rozprza 
Zgierz 

Tomaszów 
Mazowiecki 

Łódź 

Łódź 

Łowicz 

Bełchatów 

Łódź 

Łódź 

Lipce 
Reymontows 

kie 
Łódź 

Łódź 

Łask 

Sieradz 

Gospodarowanie odpadami w postaci wyrobów zawierających azbest 

X X 

X X 

X X 

X 

X X 

X 

X X 

X X 

X X 

X X X X 

X X X 

X X X X 

X X 

X 

X X 

X 

X X X X X 

X X X X X X 

X 

X X 

Szczegółowe zasady składowania odpadów zawierających azbest określa Rozporządzenie Ministra Środowiska 
z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. 2013 nr O, poz. 523). Odpady te mogą 
pochodzić z budowy, remontu, demontażu obiektów budowlanych, a także z infrastruktury drogowej. Nie mogą 
zawierać substancji niebezpiecznych innych niż azbest w postaci związanej czynnikiem wiążącym włókna. 
Składuje się je w zagłębieniach terenu posiadających zabezpieczone przed osypywaniem się ściany boczne 
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w opakowaniach, w których dostarczono je na składowisko. Każdorazową warstwę odpadów zabezpiecza się 
warstwą ziemi lub izolacją syntetyczną uniemożliwiającą emisję pyłów. Składowanie należy zakończyć min. 
2 metry poniżej poziomu terenu i uzupełnić ziemią do równego poziomu z otoczeniem. Na tak powstałych 
składowiskach zabronione jest prowadzenie wykopów, wykonywanie instalacji naziemnych i podziemnych, 
wznoszenie budynków oraz przeprowadzania jakichkolwiek czynności mogących doprowadzić do naruszenia 
struktury składowiska i emisji włókien azbestowych. 

Obecnie funkcjonujące na terenie Polski składowiska nie są w stanie pomieścić całkowitej ilości wyrobów 
zawierających azbest znajdującej się na terenie kraju, w związku z czym niezbędne jest wybudowanie nowych 
kwater mogących pomieścić utylizowane odpady azbestowe. 

Aktualnie w najbliższym sąsiedztwie Gminy Opoczno funkcjonują 3 składowiska przyjmujące odpady 
azbestowe (zgodnie z danymi z Bazy Azbestowej). Są to składowiska: ZGO AQUARIUM Sp. z o.o., Zakład 
ZGO w Pukininie nr 140, które znajduje się w gminie Rawa Mazowiecka (miejscowość Pukinin) ok. 50 km od 
Gminy Opoczno, ASA Eko-Radomsko Sp. z o.o., które znajduje się w Gminie Radomsko (miejscowość 

Płoszów), składowisko znajduje się w odległości ok. 82 km od Gminy Opoczno oraz Składowisko odpadów 
niebezpiecznych, Konin w województwie wielkopolskim oddalone o ok. 198 km od Gminy Opoczno. Pełna 
charakterystyka ww. składowisk została przedstawiona w tabeli nr 2 (na podstawie Bazy Azbestowej): 

Tabela nr 2 Składowiska przyjmujące odpady azbestowe znajdujące najbliżej gminy Opoczno - podstawowa 
charakterystyka 

SKŁADOWISKO Odlee:łość 50 km 
Charakter składowiska Ogólnodostępne 

Nazwa ZGO AQUARIUM Sp. z o.o., Zakład ZGO w Pukininie nr 140 
Ograniczenie terenowe brak ograniczenia 

Województwo ŁODZKIE 

Gmina Rawa Mazowiecka 
Miejscowość Pukinin 

Adres Pukinin nr 140 
Telefon 46 814 24 24, 728 956 199 

Całkowita pojemność [m3] 14 260 
Wolna pojemność [m3] 13 361 

Kodv przvimowanvch odpadów 17 06 05* 
Ceny przyjmowanych odpadów do negocjacii 

Godziny pracy Pn-Pt 7:00-18:00, So 7:00-15:00 
Rok zamknięcia 

Plan rozbudowy TAK 
Planowana pojemność b.d. 

Planowana data uruchomienia 
ZARZĄDCA 

Właściciel/Zarządca/Inwestor ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. 
Adres właściciela ul. Katowicka 20, 96 - 200 Rawa Mazowiecka 

Telefon stacionamv 46 814 24 24 
Telefon komórkowv 728 956 199 

E-mail bi uro@zgopukinin.pl 
Strona www zgopukinin.pl 

SKŁADOWISKO Odlee:łość 82 km 
Charakter składowiska Ogólnodostępne 

Nazwa ASA Eko-Radomsko Sp. z o.o. 
Ograniczenie terenowe brak ograniczenia 

Województwo ŁODZKIE 

Gmina Radomsko 
Miejscowość Płoszów 

Adres Płoszów 

Telefon 668 870 515 
Całkowita pojemność [m3] 21 ooo 
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Wolna pojemność f m3l b.d. 
Kody przyjmowanych odpadów 170605 
Ceny przvimowanych odpadów ceny do negocjacji 

Godziny pracy 7:00-18:00 
Rok zamknięcia b.d. 

Plan rozbudowy TAK 
Planowana pojemność b.d. 

Planowana data uruchomienia 
ZARZĄDCA 

Właściciel/Zarządca/Inwestor ASA Eko-Radomsko Sp. z o.o. 
Adres właściciela 97-500 Radomsko, ul. Narutowicza Sb 

Telefon stacjonarny 44 683 25 31 
Telefon komórkowy 668 870 515 

E-mail andrzei .adamski@.asa-pl.pl 
Strona www asa-pl.pl 

SKŁADOWISKO Odlee:łość 198 km 
Charakter składowiska Ogólnodostenne 

Nazwa Składowisko odpadów niebezpiecznych, Konin 
Ograniczenie terenowe brak ograniczenia 

Województwo WIELKOPOLSKIE 
Gmina Konin 

Miejscowość Konin 
Adres 62-51 O Konin, ul. Sulańska 11 

Telefon 63 249 36 24 
Całkowita pojemność f m3l 125 ooo 

Wolna pojemność f m31 74 ooo 
Kody przvimowanych odpadów 170601, 170605 
Ceny przyjmowanych odpadów b.d. 

Godziny pracy 8:00 - 16:00 
Rok zamknięcia b.d. 

Plan rozbudowy TAK 
Planowana pojemność b.d. 

Planowana data uruchomienia 
ZARZĄDCA 

Właściciel/Zarzadca/lnwestor Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. 
Adres właściciela 62-51 O Konin, ul. Sulańska 11 

Telefon stacjonarny 63 249 36 24 
Telefon komórkowy -

E-mail sekretariat@uty lizaci a-konin. pl 
Strona www www.utylizacja-konin.pl 

8. 
Informacje o gminie 

Gmina Opoczno to gmina miejsko-wiejska w powiecie opoczyńskim w województwie łódzkim. 

Gmina położona jest we wschodniej części województwa łódzkiego. Składa się z 34 sołectw oraz miasta 
Opoczno, będącego siedzibą gminy. 

Gmina ma powierzchnię 19 045 ha (191 km2) - stanowi to 1,05 % powierzchni województwa łódzkiego. 
Gminę zamieszkuje 35 707 mieszkańców. Gmina Opoczno jest największą gminą powiatu opoczyńskiego pod 
względem powierzchni jak również liczby mieszkańców. 

Dużą powierzchnię gminy stanowią użytki rolne, a samo rolnictwo rozwija się w większości miejscowości. 
W Opocznie dominuje już przemysł. Znajduje się tutaj wiele mniejszych przedsiębiorstw, ale i znane w całej 
Polsce zakłady. 
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W granicach gminy Opoczno największymi zakładami przemysłowymi są zakłady ceramiczne należące do 
firmy Ceramika Paradyż oraz Cersanit S.A. oraz odlewnia żeliwa należąca do WIS Sp. z o. o. 

Zagospodarowanie turystyczne jest dobrze rozwinięte na terenie gminy. W samym Opocznie znajdziemy 
kilka hoteli, restauracje i bary. Ponadto w gminie występuje sporo gospodarstw agroturystycznych, stajnia oraz 
zajazd. 

Jednostki morfologiczne 

Pod względem morfologicznym, według podziału Polski na jednostki fizyczno-geograficzne (Kondracki J., 
1968), teren miasta i gminy Opoczno leży w większości w granicach mezoregionu Wzgórz Opoczyńskich, 
należącego do makroregionu Wyżyny Przedborskiej. Mezoregion ten wchodzi w skład Wyżyny Przedborskiej, 
tworząc skrajną, północną część podprowincji Wyżyny Małopolskiej, schodzącej do pasa Nizin 
Środkowopolskich. Mezoregion Wzgórz Opoczyńskich rozciąga się na wschód od doliny Pilicy. Południowo
wschodni kraniec gminy Opoczno położony jest w obrębie mezoregionu Garbu Gielniowskiego. 

Wody powierzchniowe i turystyka 

Teren gminy Opoczno leży w całości w dorzeczu Wisły, w prawej zlewni rzeki Pilicy. Sieć hydrograficzną 
terenu gminy tworzą prawe dopływy Pilicy - Drzewiczka, Słomianka. 

Wartościowymi elementami krajobrazowymi gminy są kompleksy leśne, głęboko wcięte doliny rzek 
i wyniesienia morenowe. Z uwagi na rozmieszczenie i cechy elementów krajobrazowych do cennych 
krajobrazowo zalicza się południowy i południowo-wschodni oraz północno-zachodni obszar gminy. Tereny te 
wchodzą w skład obszarów ochrony krajobrazu: 

1) Piliczańsko-Radomszczański Obszar Chronionego Krajobrazu, 

2) Białaczowski Obszar Chronionego Krajobrazu. 

Północna część obszaru gminy Opoczno, w granicach Piliczańsko-Radomszczańskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu, wchodzi w skład struktury Krajowej sieci ekologicznej „ECONET". Dolina rzeki 
Pilicy wraz z otaczającymi ją kompleksami leśnymi dawnej Puszczy Pilickiej tworzy obszar węzłowy 
o znaczeniu międzynarodowym oznaczony symbolem 21M. 

Obszary i obiekty prawnie chronione (na podstawie rejestru form ochrony przyrody RDOŚ 
w Łodzi): 

1) Sulejowski Park Krajobrazowy, 

2) 3 pomniki przyrody - Dęby Szypułkowe, 

3) 5 użytków ekologicznych- 3 bagna śródleśne, 1 bagno, 1 łąka. 

Przez tereny gminy przechodzi także samochodowy szlak turystyczny. 

9. 
Informacje o ilości i stanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Opoczno. 

Tabela nr 3 Przedstawia masę wyrobów zawierających azbest zinwentaryzowanych w Gminie Opoczno 
w podziale na poszczególne obręby geodezyjne oraz miasto Opoczno. W całej gminie zinwentaryzowano 
15 321 193 kg wyrobów azbestowych, z czego 15 045 436 kg należą do osób fizycznych, natomiast 275 758 kg 
do osób prawnych. 

Tabela nr 3 Masa wyrobów wg Obrębów Geodezyjnych (masa w kg) 

Nazwa obrębu geodezycjnego pozostałe do unieszkodliwienia 
razem os.fizyczne os.prawne 

Adamów 238 604 238 604 o 
Antoniów 136 237 136 237 o 
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Bielowice 965 161 963 300 1 861 
Brzustówek 527 516 527 516 o 
Bukowiec Opoczyński 703 912 690 811 13 101 
Dzielna 551 590 547 209 4 381 
Janów Karwicki 241 301 241 301 o 
Januszewice 358 259 352 624 5 636 
Karwice 262 678 262 678 o 
Kliny 513 731 512 507 1 224 
Kraszków 211 090 204 529 6 561 
Kraśnica 703 179 658 729 44 450 
Kruszewiec 321 612 317 545 3 780 
Kruszewiec-Kolonia 417 972 417 972 o 
Libiszów 365 994 362 574 3 419 
Libiszów-Kolonia 429 673 429 673 o 
Międzybórz 281 720 281 720 o 
Modrzew 235 818 233 249 2 570 
Modrzewek 141 788 141 788 o 
Mroczków Duży 473 124 473 124 o 
Mroczków Gościnny 229 386 204 536 24 849 
Ogonowice 709 290 709 209 o 
Opoczno 1860933 1 714 787 146146 
Ostrów 659 829 659 829 o 
Różanna 282 489 282 489 o 
Sielec 172 367 172 367 o 
Sitowa 381 859 370 275 11 584 
Sobawiny 505 505 505 505 o 
Sołek 63 704 59 470 4 234 
Stużno 246 217 246 217 o 
Stużno-Kolonia 229 163 229 163 o 
Wola Zależna 621 531 621 531 o 
Wólka Karwicka 229 329 229 329 o 
Wólka Karwi eka Kolonia 114 166 114 166 o 
Wvgnanów 622 626 621 438 1 187 
Zameczek 146 932 146 690 242 
Ziębów 165 195 164 662 533 
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Rys. nr 2 Ilość azbestu w podziale na stopień pilności. 

11-Sto:piet~ pilrrofoi 

12sto~let': o:lnoścl 

1 Jstopleńpiiności 

Dane z inwentaryzacji, w podziale na wyroby azbestowe znajdujące się w posiadaniu osób fizycznych 
i prawnych (zgodnie z wymogami Ministerstwa Gospodarki) zestawiono poniżej. 

Azbestu należącego do osób fizycznych zinwentaryzowano w gminie 15045435,82 kg, natomiast do osób 
prawnych- 275757,57 kg, w tym: 

- azbest należący do JST- 106454,26 kg, 

- azbest należący do PKP- 20117,68 kg, 

- azbest należący do MON - O kg, 

- azbest należący do innych podmiotów- 149185,63 kg, 

10. 
Szacunkowy koszt usunięcia wyrobów zawierających azbest wraz z jego harmonogramem. 

W celu oszacowania kosztów usunięcia azbestu z terenu Gminy Opoczno wykonano rozeznanie rynku wśród 
firm zajmujących się demontażem, transportem i utylizacją azbestu. Ceny firm za usuwanie eternitu znacznie się 
od siebie różnią, w związku z czym obliczono średni koszt demontażu, transportu i utylizacji azbestu. Należy 
mieć jednocześnie na uwadze, że jeśli Gmina Opoczno będzie prowadziła postępowanie w sprawie wyłonienia 
wykonawcy do wykonania ww. zadań na dany rok, kwoty podawane przez Wykonawców mogą znacznie się 
różnić od siebie oraz należy założyć, że będą mniejsze niż założono w niniejszej kalkulacji. 

W wyniku rozeznania cenowego ustalono następujące ceny: 

Tabela nr 4 Ceny demontażu, transportu i utylizacji azbestu. 

I Koszt demontażu: 
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1 m2 - ok. 6,8 zł 
1 Mg azbestu - ok. 621 zł; 1 kg azbestu - ok. 0,62 zł 
Koszt transportu i utylizacji azbestu (np. dla azbestu mag:azvnowego): 
1 m2 azbestu - ok. 6,8 zł 
1 Mg azbestu - ok. 621 zł; 1 kg azbestu - ok. 0,62 zł 
Łączny koszt demontażu, transportu i utylizacji azbestu wynosi: 
1 m2 azbestu - ok. 12 zł 
1 Mg azbestu - ok. 1078 zł; 1 kg azbestu - ok. 1,08 zł 

Kalkulacja została sporządzona w oparciu o założenie, że 1 m2 płyty azbestowej waży 11 kg. 

Analizując Tabelę nr 4 należy mieć na uwadze, że każda z 3 wymienionych w niej usług (demontaż; demontaż, 
transport i utylizacja; transport i utylizacja) były wyceniane osobno, stąd też suma kosztu np. demontażu 
azbestu oraz transportu i utylizacji nie pokrywa się z łącznym kosztem demontażu, transportu i utylizacji 
azbestu podanym w tabeli nr 4 (związane jest to również z pewnymi mechanizmami funkcjonowania firm 
działających w zakresie demontażu, transportu i utylizacji azbestu, gdzie koszty jednostkowe danego 
zamówienia maleją jeżeli zamawiający wykupuje kilka usług - np. zarówno demontaż jak i transport oraz 
utylizację w ramach jednego zamówienia). 

Należy mieć również na uwadze, że najbliższe składowisko odpadów azbestowych oddalone jest o ok. 50 km 
od Gminy Opoczno, a cena za przyjęcie 1 Mg materiałów konstrukcyjnych zawierających azbest do Zakładu 
ZGO Pukinin nr 140 wynosi 200 zł netto. Dodatkowo usługa zabezpieczenia 1 palety odpadów azbestowych 
zgodnie z obowiązującymi przepisami - foliowanie to koszt rzędu 35 zł netto. (Cennik za przyjęcie odpadów do 
zakładu ZGO PUKININ Nr 140 obowiązujący od 26 września 2013r.). Ceny przyjęcia odpadów na składowiska 
są bardzo zróżnicowane i zależą od indywidualnych ustaleń pomiędzy zarządzającym składowiskiem, 

a przedstawicielem firmy przekazującej odpady azbestowe do składowania. 

Do wyliczenia kosztów usunięcia azbestu z terenu gminy posłużyły również dane zebrane w trakcie 
inwentaryzacji: 

Koszty przedstawiają się następująco: 

Koszt transportu i utylizacji azbestu magazynowanego wynosi: 

62 023 * 0,62 zł = 38 454,26 zł 

Koszt demontażu, transportu i utylizacji azbestu znajdującego się na dachach w gminie wynosi: 

15 259 171 * 1,08 zł= 16 479 904,68 zł 

Łączny koszt usunięcia azbestu z terenu Gminy Opoczno wynosi: 

38 454,26zł + 16 479 904,68 zł= 16 518 358,94 zł 

Harmonogram usuwania azbestu: 

Założono, że w 2014 r. usunięty powinien zostać azbest magazynowany, a więc w roku 2014 Gmina powinna 
zabezpieczyć środki w wysokości: 38 454,26zł 

Pozostałą kwotę oszacowaną na usuwanie azbestu należy podzielić na lata 2015-2032,a więc w każdym 
kolejnym roku Gmina powinna wydatkować ok. 16 479 904,68 zł/18 lat= 915 550,26 zł 
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Ilościowy harmonogram usuwania azbestu przedstawia się następująco: 

Lata 2015- 2032 - 847 731,72 k azbestu/rok 

11. 
Wskaźniki realizacji Programu. 

Wskaźniki realizacji Programu stanowią instrument, za pomocą którego gmina może w sposób jednoznaczny 
ocenić czy wdrażanie Programu odbywa się w stopniu wystarczającym oraz czy zasady (cele oraz działania) 
postawione w Programie spełniają swoją rolę (czy może istnieje potrzeba ich zmian oraz co jest z tym związane 
aktualizacja Programu). 

Do oceny efektywności działań wpisanych do Programu oraz podejmowanych przez Gminę Opoczno 
sugeruje się wykorzystanie następujących wskaźników: 

1) Wskaźniki efektywności realizacji Programu: 

a) Ilość zdemontowanego azbestu -wytworzonych odpadów niebezpiecznych - Mg/rok, 

b) Ilość unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest - Mg/rok, 

c) Ilość odpadów składowanych na składowiskach - Mg/rok, 

d) Stopień usunięcia wyrobów azbestowych - % usuniętych odpadów, w odniesieniu do wyników 
inwentaryzacji z roku 2014, 

e) Stopień wykorzystania środków finansowych zaplanowanych na realizację Programu w danym roku - % 

2) Wskaźniki świadomości ekologicznej mieszkańców: 

a) Liczba wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu złożonych do gminy przez mieszkańców/rok, 

b) Liczba szkół uczestniczących w konkursach związanych z problematyką azbestową/rok, 

c) Liczba przypadków nielegalnego demontażu wyrobów zawierających azbest/rok, 

d) Liczba inicjatyw społeczności lokalnej w zakresie problematyki azbestowej/rok, 

e) Liczba interwencji podejmowanych przez jednostki kontrolne (Nadzór budowlany, Państwową Inspekcję 
Pracy, Inspekcję Sanitarną, Gminę)/rok, 

12. 
Finansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. 

Z uwagi na ograniczony budżet własny oraz dużą kwotę niezbędną na usunięcie azbestu z terenu gminy do roku 
2032 istotne jest aby Gmina Opoczno pozyskiwała również środki na usuwanie wyrobów zawierających azbest 
ze źródeł zewnętrznych. Obecnie istnieje kilka możliwych dróg pozyskania takich środków. 

Główne źródła pozyskania ww. środków zewnętrznych zostały przedstawione poniżej: 

Finansowanie zadań niniejszego programu ma być realizowane ze środków własnych właścicieli nieruchomości 
oraz środków własnych gminy. Ponadto możliwe jest uzyskanie wsparcia finansowego w postaci dotacji 
i pożyczek funduszy ochrony Środowiska. 

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, kredyty komercyjne, 

- kredyty konsorcjalne, 

- zagraniczna pomoc finansowa udzielana poprzez fundacje i programy pomocowe, 
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- kredyty międzynarodowych instytucji finansowych, 

- kredyty i pożyczki udzielane przez banki komercyjne, 

- środki własne gminy. 

W związku z powyższym Gmina Opoczno powinna pod koniec roku 2014 lub na początku roku 2015 złożyć 
wniosek na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych z terenu gminy. 
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14. Załączniki: 

Załącznik nr 1 

PEŁNY WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH PROBLEMATYKI AZBESTOWEJ 

1) Akty prawne ronikaj&ce z prawodawstwa krajowego 

Ustawy 

•Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn, zm.) 

•Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) 

• Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, 
z późn. zm.) 

•Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 
1495, z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 
322) 

•Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) 

•Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 Nr O, poz. 21) 
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Rozporządzenia 

Rozporządzenia Rady Ministrów 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych 
młodocianym i warunków ich zatrudnienia przy niektórych z tych prac (Dz. U. Nr 200, poz. 2047, z późn. 
zm.) 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze 
środowiska (Dz. U. Nr 196, poz. 1217, z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397, z późn. zm.) 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, 
które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595) 

• 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 oraz z 2010 r. Nr 162, poz. 1089) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz 
procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. Nr 186, 
poz. 1553, z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie 
wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub 
urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 
31) 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia 

• Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych 
stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia 
i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. Nr 19, poz. 231) 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie okresowych badań lekarskich 
pracowników zatrudnionych w zakładach, które stosowały azbest w produkcji (Dz. U. Nr 183, poz. 1896) 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób 
zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 185, poz. 1920, z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru książeczki badań 
profilaktycznych dla osoby, która była lub jest zatrudniona w warunkach narażenia zawodowego 
w zakładach stosujących azbest w procesach technologicznych, sposobu jej wypełnienia i aktualizacji 
(Dz. U. Nr 13, poz. 109) 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2005 r. w sprawie leków związanych z chorobami 
wywołanymi pracą przy azbeście (Dz. U. Nr 189, poz. 1603) 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników 
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166) 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich 
mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym 
w środowisku pracy (Dz. U. 2012 Nr O, poz. 890) 

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, 
poz. 1833, z późn. zm.) 

• 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. Nr 216, poz. 1824) 
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Rozporządzenia Ministra Środowiska 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz. U. Nr 112, poz. 1206) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących 
powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako 
całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz 
warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. Nr 220, poz. 1858 oraz z 2010 r. Nr 238, 
poz. 1588) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy 
składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549 oraz z 2009 r. Nr 39, poz. 320) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w których uznaje 
się, że odpady nie są niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, poz. 1347) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania 
odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. Nr 49, poz. 356) 

•Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie rodzajów odpadów, których 
przewóz w celu unieszkodliwiania jest zabroniony (Dz. U. Nr 119, poz. 769) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie 
prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. Nr 206, poz. 1291) 

• 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. Nr 124, poz. 1033) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla 
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów 
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 249, poz. 1673) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz 
wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach 
(Dz. U. Nr 249, poz. 1674) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych 
z instalacji (Dz. U. Nr 95, poz. 558) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie podziemnych składowisk 
odpadów (Dz. U. Nr 298, poz. 1771) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania 
substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. 2013 Nr O, poz. 24) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez 
marszałka województwa rejestru wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2013 Nr O, poz. 25) 

Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953, z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu i sposobu 
stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu odpadów 
niebezpiecznych (Dz. U. Nr 236, poz. 1986) 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. 
w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR (Dz. U. Nr O, poz. 192) 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. 
w sprawie prowadzenia kursów w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr O, poz. 619) 

Inne: 

•Oświadczenie Rządowe z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i 
B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych 
(ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 162, z późn. zm.) 

2) Akty prawne ronikajace z prawodawstwa Unii Europejskiej 

Dyrektywy i decyzje 

• Dyrektywa Rady 67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia przepisów 
ustawodawczych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania 
i etykietowania substancji niebezpiecznych (Dz. Urz. WE L 196 z 16.08.1967, str. l; Dz. Urz. WE Polskie 
wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 1, str. 27) 

• Dyrektywa Rady 87 /217 /EWG z dnia 19 marca 1987 r. w sprawie ograniczenia zanieczyszczenia 
środowiska azbestem i zapobiegania temu zanieczyszczeniu (Dz. Urz. WE L 85 z 28.03.1987, str. 40, 
z późn. zm.; Dz.Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 8, str. 269) 

• Dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu 
poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (Dz.Urz. WE L 183 z 29.06.1989, str. 1, 
z późn. zm.; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 1, str. 349) 

• Dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu 
poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (Dz.Urz. WE L 183 z 29.06.1989, str. 1, 
z późn. zm.; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 1, str. 349) 

•Dyrektywa Rady 94/33/WE z dnia 22 czerwca 1994 r. w sprawie ochrony pracy osób młodych (Dz.Urz. 
WE L 216 z 20.08.1994, str.12, z późn. zm.; Dz.Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2, str. 213) 

•Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz.Urz. WE 
L 182 z 16.07.1999, str. 1, z późn. zm.; Dz.Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 4, str. 228) 

• Decyzja Rady 2003/33/WE z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiająca kryteria i procedury przyjęcia 
odpadów na składowiska, na podstawie art. 16 i załącznika II do dyrektywy 1999/31/WE (Dz. Urz. WE L 
11 z 16.01.2003, str. 27, Dz. Urz. WE L 218 z 23.08.2007, str. 25; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, 
rozdz. 15, t. 7, str. 314) 

• Dyrektywa 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie 
zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE) (Dz. Urz. WE L 37 z 13.02.2003, str. 24, 
Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, roz. 15, t. 7, str. 359) 

• Dyrektywa 2004/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub 
mutagennych podczas pracy (szósta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 
89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 158 z 30.04.2004, str. 50; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, 
t. 5, str. 35) 

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1013/2006 z dnia 14 czerwca 2006 r. 
w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. WE L 190, z 12.07.2006, str. 1) 

• Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. 
w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów 
(REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz 
uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również 
dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE 
(Dz. Urz. WE L 396, z 30.12.2006, str. 1 oraz sprostowanie w Dz. Urz. WE L 136, z 29.05.2007, str. 3) 

• Dyrektywa 2008/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie 
odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz. Urz. WE L312 z 22.11.2008, str. 3) 
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• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/148/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie 
ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy 
(Dz. Urz. UE L 330, z 16.12.2009, str. 28.) 

Załącznik nr 2 

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 

Określona w Załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. 
(poz. 31 z późn. zm.) 

WZÓR 

IN FORMACJA OWVR0'8ACH ZAWIERAJĄCYCH AZBIEST11 
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Załącznik nr 3 

WZORY OZNAKOWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 
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Określone w Załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 
2010 r. (poz. 31 z późn. zm.) 

WZÓR OZNAKOWANIA INSTALACJI LUB URZĄDZEŃ ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 
ORAZ RUR AZBESTOWO-CEMENTOWYCH 

Pomieszczenie zawiera azbest* 

h 

* Tylko w przypadku oznakowania pomieszczenia w związku z brakiem możliwości trwałego 
umieszczenia oznakowania na instalacji lub urządzeniu zawierającym azbest. 

Wszystkie instalacje lub urządzenia zawierające azbest oraz rury azbestowo-cementowe powinny być 
oznakowane w następujący sposób: 

1) oznakowanie zgodne z podanym wzorem powinno mieć wymiary: co najmniej 5 cm wysokości (H) i 1/2H 
szerokości; 

2) oznakowanie powinno składać się z: 

a) części górnej (h = 40 % H) zawierającej literę „a" w białym kolorze na czarnym tle, 

b) części dolnej (60 % H) zawierającej standardowy napis w białym lub czarnym kolorze na czerwonym tle; 
napis powinien być wyraźnie czytelny; 

3) jeżeli wyrób zawiera krokidolit, standardowo stosowany zwrot „zawiera azbest" powinien być zastąpiony 
zwrotem „zawiera krokidolit/azbest niebieski". 
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WZÓR OZNAKOWANIADROG UTWARDZONYCH ODPADAMI ZAWIERAJĄCYMI AZBEST 
PRZED WEJŚCIEM W ŻYCIE USTA WY Z DNIA 19 CZERWCA 1997 R. O ZAKAZIE STOSOWANIA 

WYROBOW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST, ALE NIEZABEZPIECZONYCH TRWALE PRZED EMISJĄ 
WŁÓKIEN AZBESTU 

1 
I 

Wszystkie drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 
19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ale niezabezpieczone trwale przed 
emisją włókien azbestu, powinny być oznakowane w następujący sposób: 

1) oznakowanie zgodne z podanym wzorem powinno mieć wymiary: co najmniej 30 cm wysokości (H) i .H 
szerokości; 

2) oznakowanie powinno składać się z: 

a) części górnej (h = 40 % H) zawierającej literę „a" w białym kolorze na czarnym tle, 

b) części dolnej (60 % H) zawierającej standardowy napis w białym lub czarnym kolorze na czerwonym tle; 
napis powinien być wyraźnie czytelny. 
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Załącznik nr 4 

WNIOSEK PAŃSTWOWEJ JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ 

NA POTRZEBY USTALEN1AWYSOKOŚCI REZERWY CELOWEJ 

NCIZWC1 lUdOnia!ll: 

P lmlowona kWo to do.fincmsowonia ze ~md.~ow WFOŚiG w w lodziP.l (w pełnyc:ll zł.] 

Wnlcsekl"l 

Nrwt'tlosku 

Nr 5p1owy 

Dtiedtinq 

Daki wpływu 

Dota rejestracji 

Pt'\dpls i piG'CZqlkQ 

pracuwnika 

Wojewódzki fundusz Ochrony .Środowkka I Gmpodarkl W<idnef w lodzi 

'L~. lq!:J'.Wla 1 t 91>56:1 tódii 

tel.! +48 42 &53 41 CQ. fox~ •~8 42.;;39 51 ?1, e-rno~: ~inó.J<z@wfg<$;tw.li;i'\l4.Q!.www.wfośb;.•·Jodz.r>I 
reit~rony: 

> IX;hrO,'lO=l:.ćt„wod'\ych 1'0WG\'\1.<C:·O.S-34·161llb!'> 
> G.:.si»d:i&a i;lq:,cd:lrtli i ocNona p::1;;,ęrz~n1 z.en'll [OZI <12' 66-:\14-1 ~ 1 

> Ed:J1'.~jn'ekok.igczno (;El 4~ 6~34-~ól/192 
> ~n;;ipcwiah·::i!OA~426\\..)4-li>:J,/1~,llM 

Ochrcn;;i ""2'/roct'{ i k1tjcb'azu [OP), Poro;lole 1>.~0Ch!VfV{ ll-0dowtlh:l (!il. rooor<io novl<i:iwe I e~rl'r't/l.VoniltNinQ~rc:<.ł:-Ni;i<a ICN) 42 6W4•166II ~9 
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INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU 

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól we wniosku pismem maszynowym lub komputerowym oraz 

parafowanie każde! ze stron wniosku I załączników przez osobę sporzadza!gcg wniosek lub osobę 

upoważniona do składania ośwJadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy. 

1. Wniosek oraz jego zołqczniki powinny zostać wydrukowane lub skserowane dwustronnie. 
2. Składane dokumenty winny być akh,1alnie datowane, podpisane i opieczętowane przez osoby 

upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy i opieczętowane 
pieczątką firmową. Dokumenty finansowe winny być podpisane przez osoby upoważnione do 
zaciągania zobowiązań finansowych. Kopie dokumentów i wyciągi z dokumentów winny być 
obustronnie poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione. 

3. lalącznlkl powinny być ułożone w kolejności wymienionej we wniosku oraz zaparafowane na 
każdej stronie. 

4. Nie należy wkładać stron wniosku w koszulki ani okładki, bindować oraz używać zszywek. 
5. W przypadku nie wypełnienia przez Wnioskodawcę, któregokorwiek z pól wniosku, należy wpisać 

„Nie dotyczy" lub postawić znak „.„. 
6. Należy ufywać formatu liczb 0,00 zł (np. 1.227.009,00 złJ. W przypadku dokumentów zaplsony·ch 

w formacie Excel należy używać formatu liczb 0,00, a kolejne cyfry wpisywać bez odstępu l 
kropek. Kwota wnioskowanej pomocy winna być podana we wszystkich dokumentach w 
pełnych złotych. 

7. Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego jest zapisany w formacie Excel. Zawiera on formuły 
sumujące poszczególne pozycje. Wypełnianie harmonogramu należy zacząć od uzupełnienia 
pól dotyczących poszczególnych kwartałów/półroczy, tak aby koszty zostały zsumowane w 
pozycji „Ogółem". Następnie należy wypełnić kolumnę „ Wykonano do dnia„." w przypadku gdy 
dotyczy ona wniosku. Prawidłowo wypełniony harmonogram zostanie automatycznie 
uzupełniony w pozostałych polach. 

8. W przypadku aktualizacji wniosku o udzielenie dofinansowanie należy w pkł 7 odpowiednio 
znakiem „X" zaznaczyć załączane do aktualizacji dokumenty, a gdy stosowny dokument został 
załączony do wniosku pierwotnego i nie jest składany ponownie - należy wpisać „WP" 

INFORMUJEMY, IŻ WNIOSKI NIEKOMPLETNE LUB ZŁOŻONE NA NIEWŁAŚCIWYCH 
FORMULARZACH 

NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE! 

1. O§WIADCZENIA WNIOSKODAWCY 

I.I. OSwiadczam, że zapoznałem/am się z: 

„Rozporządzeniem Rady Mnislrów z dnia l6 listopada 2010 r. w sprawie gospodmki linamowej 

Nclfodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej I wojewódzkich funduszy ochrony 

środowisko i gospodarki wodnej", 

„Zaocidorri udzielania pomocy 1inonsowej ze !rndków WFOSiGWwtodzi". 

„Katalogiem kwalmkacji kosztów dla zadań dofinansowywanych ze srodków WFOSiGWw lodzi". 
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„Procedurami udzielania dolinansowanio no reo:tizocję zodoń ze srodków WfOSiGWw lodzi", 

„lnstrukcjq wypełniania wniosków", 

i zobowiązuję się do ich przestrzegania. 

1.2. OSwiadcze1m, iż zncmy jest mi fakt, iż że udzielenie zamówień. w cato~sci lub w czę5ci ftnansowanych ze 

srodków Wojewódzkiego funduszu Ochrony Srodowiskc1 i Gospodarki Wodnej w Łodzi, następuje w trybie 

przepisów o zc1mówieniach publicznych. 

l.3. O$wic1dczom, że są n'I znane przesłanki odpowiedzialnoki kamei zc1 przedłożenie 0Swic1dczeń 

stwierdzających nieprawdę lub przedłożenie nierzetelnego dokumentu dotyczącego okoliczności 

mających isłolne znaczenie clla uzyskcinia do11nansowania od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Srodowiska i Gospodar:kl Wodnej toclzi, wynikające z art. 297 § l I 2 u.sławy z 6 czetwca 1997 r. Kodeks 

Kamy (Dz. U.z 1997r. m88. poz. 553 z pózn.zmianamiJ . 

... „„ ••• „„ •••••••••••••••••••• „„ •••••••••••• „ •••••••.•••••••••••••••• „ •••••• „„'i" •••••••• 

Podpisy i pieczqlki osób upoważnionych 

do składania oświadczeń woł w Imieniu Wnioskodawcy 
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PRZED WYPEŁNIENIEM WNIOSKU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PRZYPISAMI KO~COWYMI 
ORAZ „INSTRUKCJĄ WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW" 

2. Dane Wnioskodawcy 

u.e.moll 

Przedstawiciel Wnioskotic1wcy wyznaczony do kontaktów z Funduszem 

4. Koszt całkowity wdonio i ptonowona kwoto dofinonsowcmio[5J 

PLN 

5. Planowane terniny reałzacji zadcrnio (91 

6. Opis wdania i przewidywane elekty ekologiczne i rzec1owe 
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7. Załqcznlld clo wniosku(3) 

Potwlerdiamy prawdtlwość danych I lnformaeJI xamleuezonyeh we wniosku 

Ooto ~porząd:!enlo wr.iet;f!v Po<.ip~y i pieczą!ki ~<>b upowomio1wch <.10 skto<.ionio ~wlOde<:el'i 

wcłi w imieniu Wnioskodawcy 

Pffilczqrkc1 nog!6wkowo Wnloskodowcy Podpis i pi<iczqtko GL Księgov;ego/Skorbr•1'o/imych osób 

Qdpowied:i:ioh~yct.zo flr"lc1r15e W1'\10sk<:>do·"cy 

P!rtp!JV kofu;owt 
I. Nazwo pawinno t-1ć mo%1iwi8 zw>wo. losno okl"'9ojQ::o 1ctr0s rodmlo. k>DnMik>Jjqco om?.or i ll!WGnt<tdriy Glap rodirotji md::t'io płoncwcnego do 

oł:jęcio oofiror<4Hcniem. 
2. Plcnowcr.q Jo-,•o!ę do1in<:<OOWCl"liO ooefy podać w p>bWth 2!otych. 
3. Wlo'.;;i,.,·o odp:>wk:•d! za:no::rić mddem ''X„. 
4. ~ lckiweskrellić. 
5. Kosrt ccil<owi1\' 2000nio. kOs<1Y nie!1w0Ilil:owooo, kwdilfuowone orc: p/<:nONono W<>IQ dofi-io JXIW\nrw być zgo01E .l .. Koto\OQ\em k.w::lifO-.eop 

k=tów do ro::l:u', dol\naisowywor.y,:t,ze !roi:kćw WfctlOWw I.odr!" i .,Za;o::ianl udzielania p:imOCi itncnsowl>] te :!rocil:ćw \\rOŚIGWw todl.i'. 
o. Koot oolkowltv zo::bri,'o PQWi<'I"'"' zcok•~ 1edl'li<ll ooooowany i od!WX>rci!li®ć kwot/ wy/1il:qqce m.in. • <Yl<llzv ryl'b:u, ~=lotvsćw. d::.sw!odc:!0r1lo 

'Mia;l;ocb;,cv. ~=t co!kowHy zod:inla to a•·"o km216w kwalfoloowowch l ""'kwdif~-OWOl'lyOh m:!::mio. 
7. K<Y;;it rWr.wdil;ą;wor~· to k=t zwiąlo<r,• < redlio;:!q ~a klćlv """'*' sta"""lć '"'lł~ml<> vci.t1Qł włw;y Wr<icśtoo(;Wcy, w~f w „Ko~ 

kwdiflko;;ii k.;;<;z!6w dozo:b6 oo~a11owywonych xę !ro;l\o:ów WlOŚiGWw t:Od'i". 
&. r=t kwalifmowcnv to kosił 20::1:100, niezb<;!chv ó::> osią;;n!ęci;:l efekfv ekdO'JCtt1ego, vslaloriv da· p:r.lCZe~il/nych dtied!ll' ochr>:iriv lrod"'1~ko t:rlii!z 

F'JJ'lÓ.IU i W!l:oicny w .. Ko!dogv kwdifiko:;ji kosz1&w do zod::li rol1nrnrowvwcnych,.. !:rod:&w 'A'ldiCW w rod'!i". ~=t l:wdihkowO'\y mott.> 16wni!!t 
<f~ vctzlotwłW'>y Wni0<Y.>:idofłC'/. 

t. No'etv =<r.owcić rodne leflniriy r~ Ori::i? '°"""""'"'° rii!dirocji zocb1io. ZQOchia z pkrnawowrni oo zawada ... ~ z wv~.onowcO"fli lub 
DozlaN<:<:rni. W QnfP'l':f~; zod<t'i dla klóly~h nie ,q podpl;-("0'"' w/w vmow•. !oonin ro:poc.iędo lub zokolic;:enio 1o:knlo !OV.'mlany jest jd\o termin 
•O?J'O'."zęcio reOIU<;lcji mda.iQ/progromc• edikocyjnęgc:ilub jego iooo"""1'1io. 
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