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1. WSTEP "
Opracowanie Programu usuwania wyrobdw zawierajqcych azbest z terenu miasta

Gliwice na Iata 2022-2032 zwiqzane jest z realizacjq zapiséw zawartych w Programie
Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 (przyjqte-go uchwaflq nr 39/2010 Rady
Ministréw z dnia 15 marca 2010 r.), w ktérym wskazano, ii do zadafi samorzqdu
gminnego naleiy przygotowywanie i aktualizacja programéw usuwania wyrobéw
zawierajqcych azbest.

Program usuwania wyrobciw zawierajqcych azbest z terenu miasta Gliwice na lata
2022-2032, zwany dalej Programem, wraz z przeprowadzonq w 2019 r. inwentaryzacjq
ma na celu wyeliminowanie jak najwiqkszej iloéci wyrobéw zawierajqcych azbest.
Wskazuje on rfiwniei moiliwoéci finansowe wspierania dziahfl zwiqzanych
z demontaiem, transportem i skiadowaniem (utylizacjq], a takie uéwiadamia
sp0%eczefistwo o niebezpieczefistwie wynikajqcym z niewhéciwego postqpowania
z wyrobami azbestowymi.

Program jest spéjny z obowiqzujqcym w momencie jego tworzenia stanem
prawnym dotyczqcym azbestu izawiera aktualne dane na temat wystgpujzgcych na
terenie miasta wyrobéw azbestowych.

1.1. Cel i zadania Programu
Podstawowym celem Programu usuwania wjyrobéw zawierajqcych azbest z terenu

miasta Gliwice nu Iata 2022-2032 jest usuniqcie azbestu i wyrobéw zawierajqcych azbest
z terenu Gliwic, a przez to wyeliminowanie szkodliwego wpkywu iniebezpiecznych dla
zdrowia skutkdw dzizfiania azbestu. Miasto Gliwice prognozuje usuniqcie wszystkich
wyrobéw zawierajqcych azbest do 2032 r. Program zakiada realizacjq nastqpujqcych
zadari:

1. oczyszczenie terenu miasta Gliwice z wyrobéw zawierajqcych a kofica
2032 r.;

2. wyeliminowanie negatywnych skutkéw zdrowotnych dla mieszkaflcéw

spowodowanych kontaktern z whfiknami azbestu;
3. sukcesywna likwidacja szkoclliwego oddzia%ywania azbestu na éroclowisko;
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4. stworzenie optymalnych warunkow do wdrazania przepiséw prawnych oraz
norm postgpowania z wyrobami zawierajacymi azbest;

5. finansowa pomoc mieszkaficom w usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest
w sposob zgodny z przepisami prawa.

1.2. Zgodnoéé Programu z kraiowyml I wojewodzkimi
dokumentami programowyml

1.2.1. Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032

Program Oczyszczania Kraju zAzbestu (POKZA) powsta} w wyniku przyjqcia przez

Sejm RP rezolucji z dnia 19 czerwca 1997 r. w sprawie wycofania azbestu z gospodarki
[M.P. nr 38 poz. 373). Rada Ministrow zosta%a w niej wezwana m.in. do opracowania
programu zmierzajacego do wycofania azbestu i wyrobow zawierajacych azbest
stosowanych na terytorium Polski.

POKzA jest takze wynikiem realizacji ustawy z clnia 19 czerwca 1997 r. 0 zakazie
stosowania wyrobéw zawierajacych azbest [Dz.U. z 2020 r. poz. 1680) oraz odpowiednich
przepisow wykonawczych do tej ustawy.

Program zosta} przyjqty przez Rade; Ministréw Rzeczypospolitej Polskiej 14 maja
2002 r. jako ,,Program Usuwania Azbestu i Wyrobow Zawierajqcych Azbest stosowanych

na terytorium Polski" (KPUA). Nastqpnie z0sta% zastqpiony uchwaia nr 122/2009 z dnia
14 lipca 2009 r. (zmienionej uchwaia nr 39/2010 z 15 marca 2010 r.) i w obecnej formie
funkcjonuje jako Program Oczyszczania Kraju zAzbestu na Iata 2009-2032 [POKzA).

Cele Programu bqdq realizowane sukcesywnie a2 do roku 2032, w ktérym
zakiadane jest oczyszczenie kraju z azbestu.
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1.2.2. Plan gospodarki ndpadami dla wojewodztwa élqskiego

Plan gospodarki odpadami dla wojewddztwa élqskiego na Iota 2016-2022 zostai
przyjqty przez Sejmik Wojewodztwa Elaskiego uchwaia nr V/37/7/2017 z dnia
24- kwietnia 2017 r.

Osiqgniqcie zaioionych celéw w zakresie gospodarowania odpadami
zawierajacymi azbest wymaga kontynuacji: dziaiafi informacyjno-edukacyjnych
spoieczeifistwa dotyczqcych problematyki azbestu [ulotki, spotkania informacyjne,
seminaria itp.) oraz wsparcia udzielanego przez instytucje finansowe dziaiajqce
w zakresie ochrony érodowiska na rzecz dziaiafi zwiazanych z usuwaniem azbestu (na

podstawie Planu gospodarki odpadami dla wojewddztwa élqskiego na Iota 2016-2022).

1.2.3. Program usuwania azbestu z terenu wojewodztwa élqskiego do roku
2032

Dokument ten, przyjqty przez Zarzad Wojewodztwa §lqskiego uchwaia
nr 1258/49/IV/2011 z dnia 19 maja 2011 r., okreéla zadania i cele, ktore maja stanowié
realizacjq Prograrnu Oczyszczania Kraju z Azbestu na terenie wojewodztwa élaskiego.
lloéci i rodzaje wyrobéw zawierajacych azbest dla poszczegolnych gmin okreélono na
podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji oraz danych zawartych w Bazie Azbestowej.

W przypadku braku danych, zarowno w ankietach, jak i w Bazie, dla danej gminy
przyjqto obliczenia szacunkowe.

Przeprowadzona inwentaryzacja wyrobéw zawierajacych azbest (ankiety wérod
mieszkaficow poszczegolnych gmin) wykazaia, ze na terenie wojewodztwa élaskiego
znajdowaly Sig nastqpujace iloéci azbestu:

1 piyty azbestowo-cementowe — 132 908 Mg, w tym 83 559 Mg wyiacznie na
terenie nieruchomoéci osob fizycznych i 53 173 Mg w zabudowie obiektow

osob fizycznych i podmiotdw prawnych (dane w ankietach przedstawiafly dane
w m1,w Mg dla oséh fizycznych oraz iacznie dla oséb fizycznych i podmiotow
prawnych, dane w ml przeliczano na kg, tj. 1 m2 = 11 kg);

I pozostaie wyroby zawierajqce azbest — dane W ankietach praktycznie nie
przedstawiaky tych wyrobéw.

Na podstawie danych z bazy wyrobow zawierajqcych azbest wykazano, ze na
terenie wojewédztwa élaskiego wystopowaiy nastgpujqce iloéci azbestu:
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Q piyty azbestowo-cementowe, wyiacznie osoby fizyczne: 106 085 Mg;

v piyty azbestowo-cementowe. wyiacznie osoby prawne: 116 211 Mg;
0 pozostahz wyroby zawierajace azbest. wyiacznie podmioty prawne: 4514 Mg.

Na podstawie danych z ankiet. Bazy Azbestowej oraz szacunkowych obliczeri
w Programie przyjqto, Ze iaczna iloéé wyrobéw zawierajacych azbest na terenie
wojewodztwa élqskiego wynosi 287 202 Mg i w poszczegdlnych latach powinny zostaé
poddane unieszkodliwieniu nastqpujqce iloéci odpadow zawierajqcych azbest:

I w latach 2011-2012 — okoio 10% odpadow, tj. 28 720 Mg;

0 w latach 2013-2022 — okcfio 40% odpadow, tj. 114 880 Mg;

0 w latach 2023-2032 — okoio 50% odpadéw, 1]‘. 143 600 Mg.

1.3. Charakterystyka azbestu

1.3.1. Informacje podstawowe

Azbest to naturalnie wystqpujqce wlékniste mineraly krzemianowe, powstaie
na drodze procesow metamorficznych. Charakterystycznq cechq morfologicznq
naturalnie wystgpujacych mineraiow azbestowych jest rownolegia budowa wiékien.
Wyroznia siq dwie grupy miner:-flow azbestowych:

~ Serpentynity — nalezq do nich:

' HYIYYBOFYI.
I lizardyt.

~ chryzotyl (azbest biaiy).
'1. '1-?_\_,,

van‘.

Zdjgcie 1. Azbest chryzotylowy

0 Amfibole - w skhd tej grupy wchodzi bardzo duio mineraiow, a ich glowne
formy whikniste to:

0 amozyt (azbest brazowy),

1 krokidolit (azbest niebieski).
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I azbest antofylitowy,

I azbest aktynolitowy,

0 azbest termolitowy.

nnwmiic, South Africa

Zdjgcie 2. Azbest amozytowy

Zdjqcie 3. Azbest krokidolitowy

Chemicznie sq to uwodnione krzemiany metali, ktére réinia sic; budowa
idiugoécia wiokien oraz wiaéciwoéciami chorobotwérczymi. Najgrozniejszy jest azbest
niebieski [krokidolit), natomiast najszersze zastosowanie (oko1o 95%) znajdowai azbest
chryzotylowy, czyli chryzotyl [0 diuzszych wioknach), nastgpnie azbest niebieski oraz
brqzowy (amozyt].

Azbest ma unikalne wlaéciwoécl, tj.:
0 niepalno§é — temperatura topnienia chryzotylu wynosi 1500-1550°C,

a amfiboli 930—1150°C;
0 odpornoéé na czynniki chemiczne (kwasy I zasady) - szczegolnie w przypadku

amfiboli;
0 wysoka wytrzymaioéfi mechaniczna;

0 niskie przewodnictwo cieplne i elektryczne;

I iatwoéé iaczenia siq z innymi materiaiaml (cement, tworzywa sztuczne];
0 moiliwofié przqdzenia whfikien;

0 dobre wiaéciwoéci sorpcyjne.
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1.3.2. Zastosowanie azbestu w przemyéle i budownictwie

W Polsce zuiycie azbestu do celdw przemyshawych w latach 70. XX w. wynosiio

okoio 100 tys. ton w ciqgu roku, z czego 90% importowano ze Zwiqzku Radzieckiego,
a 10% z RPA. Liczbq osob zatrudnionych w zakiadach przerabiajqcych azbest szacowano
w tym okresie na okoio 10 tys. W latach 80. poprzedniego stulecia zuiycie azbestu spadio
do ok. 60 tys. ton rocznie, a zatrudnienie zmniejszyio siq do okoio 4 tys. osob. W 1991 r.
zuiycie azbestu wynosilo jui tylko 30 tys. ton. W polowie lat 80. ubiegiego wieku zuiycie
azbestu w przeliczeniu na 1 mieszkafica wynosiio w Polsce 1,7 kg (16. miejsce na fiwiecie),
w ZSRR — 8,3 kg na l'I‘l1BSZk3l1CB (1. miejsce na éwiecle). Okoio 65% azbestu zuiywano do
produkcji wyrobow azbestowo-cementowych. W latach 60. w Polsce rozpoczgiy
produkcjq cztery duie zakiady wyrobow azbestowo-cementowych, co spowodowaio
wzrost jego zuiycia. Byly to:

1. ,,Eternit“ Polsko-Austriacka Spéika z 0.0. w Szczucinie (wojewodztwo

maiopolskie],

2. Przedsiqbiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usiugowe ,,Izopol" Spoika Akcyjna
w Trzemesznie (wojewodztwo wielkopolskie],

3. Zakiady Wyrobéw Azbestowo-Cementowych w Wierzbicy k. Radomia
(wojewodztwo mazowieckie),

4. Przedsigbiorstwo Materiaiow Izolacji Budowlanej ,,Izolacja" w Ogrodzieficu
(wojewodztwo élaskie).

Zdjqcie 4. Fabryka produkujaca Wyroby azbestowe w Szczucinie

Giownym surowcem stosowanym do produkcji wyrobow azbestowo-
cementowych byi azbest chi-yzotylowy, jednakie do poiowy lat B0. do produkcji rur
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ciénieniowych stosowane byiy takie irme odmiany, w tym najbardziej niebezpieczny dla
zdrowia azbest krokidolitowy. Przetwarzano go przede wszystkim w zakiadzie
w Szczucinie (do 1993 r. zuzyto tam 65 tys. ton azbestu krokidoiitowego). Do dzié gmina

Szczucin boryka sio 2 problemami zwiazanymi z powszechnym wystgpowaniem
wyrobow zawierajqcych azbest na jej terenie.

Laczne zuiycie azbestu do produkcji wyrobow azbestowo-cementowych w Polsce
po II wojnie éwiatowej do 1993 r. szacowano na okoio 1,4 min ton. W 1985 r. zaprzestano
stosowania azbestu krokidolitowego, natomiast od 19 czerwca 1997 r. obowiazuje

ustawa o zakazie stosowania wyrobéw zawierajacych azbest (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.
1680].

W Polsce azbest stosowano w produkcji nastgpujacych grup wyrobow:
v wyroby azbestowo-cementowe [AC] — pokrycia dachowe, rury ciénieniowe,

rury i prostokqtne profile stosowane w kanaiach wentylacyjnych, piyty
i ksztaitki AC w wymiennikach cieplnych, piyty elewacyjne AC;

v masy torkretowe i tzw. miqkkie izolacje ognioochronne;

0 wyroby tekstylne z azbestu - sznury, maty i koce;
0 masy ogniotrwaie, masy formierskie;

0 filtry przemysiowe i diafragmy do produkcji chloru;

0 izolacje cieplne.

Pomimo udowodnionego dziaiania chorobotworczego azbest nadal pozostaje,
np.w USA, watnym elementem wielu technologii 0 kluczowym znaczeniu, m.in. jest
stosowany w amerykafiskim programie wahadiowcow kosmicznych, ktérych silniki
rakietowe pokrywane sq osiona impregnowana azbestem, a takze w przemyéle
okrotowym.
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Mapa 1. fiwiatowe zuzycie azbestu oraz kraje z zakazem jego stosowania (kolor zielony]

1.3.3. Klasyfikacja i zastosowanie azbestu

Klasyfikacjq wyrobow zawierajacych azbest przeprowadza Sig na podstawie
trzech kryteriéwz zawartoéci azbestu, stosowania spoiwa oraz gqstoéci objgtoéciowej
wyrobu.

Wyroby zawierajace azbest dzielimy na dwie klasy:

Klasa I - wyroby o gqstoéci objqtoéciowej mniejszej od 1000 kg/ms
deflniowane jako ,,n1iQkkie", zawierajace powyiej 20% [do 100%) azbestu. Sq
stosunkowo podatne na uszkodzenia mechaniczne, przez co uwalniaja duie
iloéci wiokien azbestowych do otoczenia. Ghfiwnie stosowane byiy w wyrobach
tekstylnych w celach ochronnych oraz jako koce gafinicze, szczeliwa plecione,

tektury uszczelkowe, m.in. w sprzqcie AGD, plytkl podiogowe PCV oraz
materiaiy i wyldadziny cierne.

- Klasa 1| — obejmuje Wyroby o gqstoéci objqtoéciowej powyiej 1000 kg/m3
definiowane jako ,,twarde". Zawleraja poniiej 20% azbestu.W16kna sq ze soba
mocno zwiqzane, wiqc w przypadku mechanicznego uszkodzenia emisja
azbestu do otoczenia jest niewielka. Zagroienie dla érodowiska i zdrowia ludzi
stwarza obrobka tych wyrobow (ciqcie, wiercenie otworow] oraz rozbijanie
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wwyniku zrzucania z wysokoficfi W trakcie prac remontowych. Najczgéciej
stosowanymi w Polsce wyrobami z tej klasy sq plyty azbestowo-cementowe
faliste I piyty azbestowo-cementowe typ ,,karo" stosowane jako pokrycia
dachowe, a takie p1yty piaskie wykorzystywane jako elewacje w budownictwie
wielokondygnacyjnym. W mniejszych iloéciach produkowane i stosowane byiy
rury azbestowo-cementowe shiiace do wykonywania instalacji
wodociagowych i kanalizacyjnych oraz w budownictwie jako przewody
kominowe i zsypowe.

Tabela 1. Rodzaje wyrobow azbestowych i ich zastosowanie w Polsce
1-. I ..-\-- _ _- .- _ I .- - --_ V \

- .2_ ~ 1;:

1.
Wyroby azbestowo-

cernentowe

- p1yty dekarslde
_ fury

clénieniowe
- PW

okiadzinowe
i elewacyjne

‘F "=1 =1." '11‘: ~‘,.
\

if ‘1.1.-“H 11 (“i].'['.' A. 3‘ J 1‘ ' '
\ \ \ 1.-1.‘ ;- .

1

{.

- pokrycia
dachowe

5-30% - elewacje
- wodociagi
i kanalizacje

- odpomoéé na
korozjq i gnicie
- wynzymaioéé

mechaniczna
- iekkoéé
- trwaioéé

- ni= wymasflia
konserwagji

2. Wyroby izolacyjne

- wata
- whfilminy
- sznury
- tkanina

termoizolacyjna
- fafimy

- izolacjejkotiéw
parowych,
silnikéw.

rurociagow, - odpornoéé na
75_1oo% wymiennlkéw wysoka

ciepla,
zbiomikow
- ubrania
i tkaniny

tennoizolacygioe

temperature;
- trwaioéé

3 Wyroby
uszczelnlalqce

- tektura
- PM?

azbestowo-
kauczukowe
- szczeliwa

plecione

75-100%

uszczelnienia
naratone na

Wysoka
temperaturq,
wodq l pang,

kwasy i zasady,
oleje. gazy
spalinowe

- odpomoéé na
wysvka

temperature;
— wytizymaioéé na

ficlskanle
-dobia

elastycznoéé
-odpomoéé
chemiczna

4-. Wyroby cieme
- okladzlny

cieme
- ldockl

hamulcowe
30% elementy

napqdow
chroni elementy

przed
przegrzaniem

5. Wyroby
hydroizolacyjne

- leplld asfaltowe
_ kity

uszczelnlajace
— zaprawy
BI"-mt‘-liii'=¢

20-40%
materiaiy

EEOSOWBHE
w budownictwie

— papa di!§.h_0Wq _ _ 1
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UdzlaI%'
L.p. Rodzale wyrobow WWOIPY azbestu Zastosowanie 2alety'"'wyrubI_l

wwyrohle
— piwkl

podIogowe

- materiaiy
flltracyjne

w przemyéle
piwowamkim

I fa‘-mac“ stosowany
6. inne lalziggaefiggcji w roinyghh

przewodéw przemys C
grzewczych
- produkcja

masek
przeciwgazowych

irddla: opracflwanle wlasna

1.4. Szkodliwoéé azbestu dla zdrowia ludzkiego

Chorobotwércze dziaIanie azbestu powstaje w wyniku wdychania whfiklen
zawieszonych w powietrzu. Dopoki wiokna nie sq uwalniane do powietrza i nie nastgpuje
ich wdychanie, wyroby z udziaIem azbestu nie stanowiq zagroienia dla zdrowia.

Czynniki majace wpiyw na skutki zdrowotne dziaiania azbestu to:
0 rodzaj azbestu i wielkoéé wiékna, w szczegélnoéci jego érednica (widkna

respirabilne);
0 stqienie w16kien i czas trwania narazenia;

1 czynniki zewngtrzne, t]'. dym tytoniowy [palacze 10 razy czgéciej odczuwaja
skutki dzialania azbestu nii niepalacy) i inne zanieczyszczenia powietrza;

1 czynniki osobnicze, tj. sprawnoéé mechanizmdw oczyszczania drég
oddechowych (produkcja filuzu, odkrztuszanie, wypluwanie lub poIykanIe),
prawidiowoéé reakcji immunologicznej.

Najwiqksze zagroienie dla organizmu ludzkiego stanowiq wiokna respirabilne,
tzn. takie, ktore mega wystqpowaé w trwaiej postaci w powietrzu i przedostawaé siq
zwdychanym powietrzem do pqcherzykdw phicnych. Sq one £Ih.l2SZE 0d 5 p.m, maja

gruboéé mniejszz} od 3 pm, a stosunek d1ugo§ciwI'6kna do jego gruboéci nie jest mniejszy
nii 3:1. Ze wzglgdu na to, 2e wIoIma azbestu chryzotylowego sq iatwiej zatrzymywane
w gornych partiach ukiadu oddechowego w pordwnaniu z wI6knami azbestdw

amfibolowych, oraz ze wzglgdu na fakt, 22 sq takie skuteczniej usuwane z piuc, to
naraienie na kontakt z azbestem amflbolowym najczqéciej niesie za sobq ryzyko
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zdrowotne. Krétkookresowe naraienie na dziaianie azbestu moie prowadzié do zaburzefi
oddechowych, bolow w klatce piersiowej oraz podrainienia skory i bIon éluzowych.
Z kolei chroniczna ekspozycja na wI6l-ma azbestowe moie byé przyczynq choréb
azhestozaleinych ukIadu oddechowego, takich jak:

I pylica azbestowa (azbestoza) — rodzaj pylicy piuc spowodowanej wdychaniem
wIokien azbestowych, powoduje uszkodzenia i zwiéknienia tkanki phicnej,

okres rozwoju: ok. 15 lat;
I zmiany opiucnowe - wystgpujaj jut przy niewielkim naraieniu na wI6kna

azbestowe, powoduja ograniczenie funkcjonowania pIuc, zwigkszajq ryzyko
zachorowania na raka oskrzeli i migdzybioniaka opIucnej;

I rak piuc — najczegéciej powodowany przez azbest nowotwor zloéliwy wywoiany
w warunkach naraienia zawodowego przez wszystkie rodzaje azbestu, okres
rozwoju moie wynosié 10-40 lat;

I miQdzybIoniak opiucnej i otrzewnej - to postopujqca choroba prowadzaca do
émierci, okres rozwoju mo2e wynosié nawet 25-40 lat, a émieré nastqpuje po
2 latach od wystqpienia objawow.

Poza chorobami ukiadu oddechowego narazenie na dziaianie wiokien azbestu
mote sis; przyczyniaé do zwiqkszenia zachorowalnoéci na takie schorzenia jak nowotwor
ioIejdka, okrqznicy i jajnikow oraz zwiegkszyé ryzyko wystqpowania chorob o podIozu
autoimmunologicznym, takich jak m.in. reumatoidalne zapalenie stawow.

Polska powinna zostaé objota stalym monitoringiem stanu zdrowia ludnoéci
naraionej na oddziaIywanie azbestu, gdyi zagroienie to stale zwigksza sic; na skutek
nieusuniqcia przyczyn zachorowalnoéci i zIego postgpowania z azbestem. Usuwanie
z dachéw i elewacji wyrobow zawierajajcych azbest przez przypadkowe
i nioprofesjonalne firmy luh na wiasnq rqkg zwiqksza zagrozenie pyiem azbestowym dla
mieszkaficow.

1.5. Glowne przyczyny uwalniania wlokien z wyrobow
azbestowych

Do giownych przyczyn uwalniania wI6kien z wyrobow azbestowych 1131822]:

I Korozja wyrobow zawierajqcych azbest:
Najpowszechniej stosowane wyroby azbestowo-cementowe zwane eternitem
(zawierajace od 9,5% do 12,5% czystego azbestu) ulegaja korozji przecigtnie p0

14

Id EOE59D7S-Dl4F-4C12-BFZE-iB6A8DCE37C6. P-mjefi Slrona 14



30 latach uiytkowania. Po osiagnieciu przez te Wyroby wieku technologicznego
nastepuje samoistne pylenie z nich whikien azbestu. Dodatkowyrn 2rodIem
emisji tych wiokien sq Wyroby z odIamanymi czesciami badi caikowicie

popekane. Kolejnym powodem zwielwzenia emisji wIokien do powietrza
atmosferycznego jest korozja biologiczna, czyli obecnosé glonow i mchow na
powierzchni plyty eternitowej. Zabezpieczenie przed korozjq odbywa sie
poprzez pokrycie wyrobow lub powierzchni zawierajacych azbest szczelna

p0wIoka z gieboko penetrujqcych érodkow wiaiacych azbest. posiadajqcych
odpowiednia aprobate technicznq.
Uszkodzenia wyrobow zawierajqcych azbest (Iamanie, kruszenie, ciecie,
szlifowanie itp.) - powodowane przez nieumiejetne uzytkowanie,
nieprawidiowy demontai lub czynniki atmosferyczne (wiatr, grad):
Najwiekszym i najczesciej spotykanym zagroieniem sq tutaj wszelkie prace
zwiazane z wyrobami azbestowymi. Dlatego tak istotne znaczenie ma w tym
przypadku zasada obnizania emisji pylenia: przez nawilianie wyrobu przed

demontaiem i w jego trakcie, zaniechanie w miare mozliwoéci obrébki
idestrukcji mechanicznej demontowanego wyrobu, nieposIugiwanie sie
narzedziami napedzanymi elektrycznie (np. piiy, wiertarki), wyzwalajqcymi
znacznq emisje, tylko narzedziami recznymi - najlepie] wolnoobrotowymi
ospecjalnie wyprofilowanych ostrzach, zaopatrzonych w odsysanie pyiu
i przeznaczonych do obrobki wyrobow azbestowych. Podczas prac wymagana
jest starannoéé idokladnoéé wszelkich czynnoéci, wykonywanie ich wedIug
z gory przygotowanego planu.
Nieprawidiowe obchodzenie sie 2 usunietymi wyrobami zawierajajcymi azbest
(odpadami azbestowymi):
Nieprawidiowy 1}[3n5pQ[1; - podobnie jak demontai przez nieprzeszkolonych
inieuprawnionych pracownikdw oraz wyrzucanie odpadow azbestowych na

tzw. dzikie wysypiska to niestety jeszcze czeste przypadki stwarzajzjce powazne
zagroienie pylenia whfikien azbestowych. Zdarzajaj sie tei przykIady
powtérnego wykorzystania usunietych jui wyrobow azbestowych, ktdre
powinny trafié na skIadowisko odpadow niebezpiecznych.
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Warto W tym miejscu zaznaczyé, Ze od stycznia 2005 r. wymienione powyiej

praktyki podlegaja sankcjom karnym z mocy przepisow kodeksu karnego i sa
zagroione oprécz grzywny takie kara pozbawienia wolnoéci do lat 3.
Za zIamanie przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U.
2022 poz. 699) zaostrzono sankcje karne dotyczajce nieprawidmwosci przy

gospodarowaniu odpadami.
Emisja z eksploatowanych wyrobow zawierajqcych azbestz
Stosowanie wyrobow azbestowych jest zakazane w Polsce od 1997 r. Niestety
zdarza sie jeszcze, ze w niektorych gaIeziach przemysiu uiywa sie czeéci
i urzqdzefi zawierajajcych azbest.
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2. PROCEDURY DOTYCZACE BEZPIECZNEGO UZYTKOWANIA,
USUWANIA I UNIESZKODLIWIANIA WYROBCIW ZAWIERAIACYCI-I
AZBEST, UWZGLEDNIAIACE OCHRONE PRZED IEGO SZKODLIVVYM
DZIALANIEM

Przedstawione w niniejszym rozdziale procedury obejmujq najwafiniejsze zasady
dotyczace bezpiecznego postepowania z wyrobami zawierajacymi azbest oraz odpadami
azbestowymi w Polsce. ZostaIy opracowane na podstawle ,,Zbioru przepisow i procedur
dotyczacych bezpiecznego postepowania z wyrobami zawierajacymi azbest"
Ministerstwa Gospodarki. Sq one kierowane zarowno do uiytkownikdw wyrobéw

zawierajqcych azbest, wykonawcow prac polegajajcych na usuwaniu wyrobow
zawierajacych azbest, jak i transportujacych oraz zagospodarowujacych odpady
azbestowe na sldadowiskach. Uwzgledniaja one aktualnie obowiazujace przepisy prawne
w zakresie azbestu. ich prawidiowe przestrzeganie daje moiliwoéé ograniczenia do
minimum zagrozeo zwiazanych z azbestem. SzczegoIowy opis tych procedur zostaI

zamieszczony ponizej.

2.1. Uzytkowanie wyrobow zawierajacych azbest

Wiasciciel Iub zarzadca budynku, budowli, instalacji Iub urzadzenia technicznego
oraz terenu, gdzie znajdujq sie wyroby zawierajace azbest, ma obowiazek sporzajdzenia
oceny stanu i mozliwoéci bezpiecznego uiytkowania wyrobéw zawierajacych azbest

(zzdacznik nr 3 do rozporzadzenial). Wiaéciciele Iub zarzadcy, ktérzy speinili ten
obowiazek wczesniej, sporzadzaja nastepne oceny w terminach wynikajacych

z warunkow poprzedniej oceny, tzn.:

I po 5 latach, jeieli wyroby zawierajqce azbest sq w dobrym stanie technicznym
i nieuszkodzone (Ill stopien pilnoéci),

I po roku. jeieli przy poprzedniej ocenie ujawnione zostaly drobne uszkodzenia
(ll stopiefl pilnoéci).
Wyroby, ktdre miaI'y lub maja duie i widoczne uszkodzenia, powinny zostaé

bezzwIocznie usuniete (I stopiefi pilnoéci].

1 Rozporzadzenie Ministra Gnspodarki 2 dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie

sposobow I warunkéw hezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest (Dz.U. 2010

or 162 poz. 1089).
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Wtasciciel Iub zarzadca zobowiazany jest do przechowywania oceny Iacznie
zdokumentacja miejsca zawierajacego azbest, obiektu, urzadzenia budowlanego lub

instalacji przemyslowej. Dla budynkow oraz obiektow budowlanych niebedacych
budynkami, dla ktorych jest prowadzona ksiazka obiektu budowlanego na podstawie
art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ocena ta powinna byé
doiaczona do ksiqzki obiektu budowlanego.

Zawierajajce azbest Wyroby, instalacje Iub urzqdzenia, a takie usuniete Wyroby
zawierajqce azbest inwentaryzuje sie poprzez sporzadzenie spisu z natury.
Wykorzystujqcy wyroby zawierajajce azbest ujmuje wynik inwentaryzacji w informacji
owyrobach zawierajacych azbest stanowiacej zaiacznik nr 3 do rozporzqdzeniaz
iprzedkiada jaj corocznie w terminie do 31 stycznia wIaéciwemu marszatkowi
wojewodztwa. Osoba fizyczna niebedaca przedsiebiorca przedkiada informacje
odpowiednio burmistrzowi, wojtowi Iub prezydentowi miasta.

Od poczatku 2013 r. obowiqzuje nowy sposéb sktadania informacji, ktory okresla
rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniajqce
rozporzqdzenie w sprawie sposobu przedkiadania marszaikowi wojewodztwa informacji

0 rodzaju, iloéci i miejscach wystepowania substancji stwarzajacych szczegolne
zagroienie dla érodowiska (Dz.U. 2015 poz. 1450). Obecnie zgodnie zwymogami
rozporzadzenia informacje dotyczace wyrobow zawierajacych azbest sq bezpoérednio
wprowadzane przez burmistrza, wojta, prezydenta miasta do Bazy Azbestowej
administrowanej przez ministra wiaéciwego do spraw gospodarki, dostepnej za
pofirednictwem sieci Internet pod adresem  g¢m prowadzonej
w formie elektronicznej przy uiyciu systemu teleinformatycznego.

Wiaéciciel lub zarzadca budynku, budowli, instalacji Iub urzadzenia oraz terenu,
gdzie wystepujaj Wyroby zawierajace azbest, ma ponadto obowiazek:

I oznakowania pomieszczen, w ktorych znajduja sie urzadzenia Iub instalacje
z wyrobami zawierajacymi azbest, odpowiednim znakiem ostrzegawczym dla
azbestu (zaiacznik nr 1 do rozporzajdzenia);

Z Rozporzadzenie Ministra Gospodarki 2 dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie Mrytnagaifi w zakresie
wykorzystywania wyrobdw zawierajacych azbest oraz wykoizystywania i oczyszcrzania instalacji Iub
uizadzefi, W ktorych byty Iub sa wykorzystywane Wyroby zawierajace azbest (Dz.U. 2011 nr8 poz. 31].
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I opracowania i Wywieszenia w widocznym miejscu instrukcji bezpiecznego
postepowania i uiytkowania pornieszczenia 2 wyrobami zawierajacymi azbest;

I zaznaczenia na planie sytuacyjnym terenu miejsc z wyrobami zawierajqcymi

azbest.

Ponadto, jeieli w budynku, budowli, instalacji Iub urzadzeniu oraz na terenie
znajduja sic; wyroby zawierajqce azbest o gestosci objetosciowej mniejszej nit

1000 kg/m3 (tzw. miekki) lub jezeli wyroby zawierajq krokidolit, a takze jezeli te wyroby
znajduja sie w zamknietych pomieszczeniach Iub istnieje uzasadniona obawa duiej emisji
azbestu do srodowiska - wIa§cicieI Iub zarzadca powinien opracowaf: plan kontroli
jakoéci powietrza (monitoringu), a jego wyniki uwzglednié przy dalszej eksploatacji Iub

usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest.
Przez caiy czas uzytkowania wyrobow zawierajacych azbest w obiekcie Iub

nieruchomosci wiasciciel Iub zarzadca ma obowiqzek przeprowadzania biezacej kontroli
stanu oraz konserwacji tych wyrobow. Pracownicy dokonujzjcy takich prac iczynnosci
powinni byé odpowiednio przeszkoleni w zakresie bezpiecznego postepowania

z wyrobami zawierajacymi azbest, a takze odpowiednio wyposaieni we wiasclwa odziei
i srodki ochronne.

2.2. Usuwanie wyrobow zawierajacych azbest

Obowiazek inwentaryzacji i usuwania wyrobow zawierajacych azbest ciaiy na
wiaécicielach nieruchomoéci, wspolnotach i spoldzielniach mieszkaniowych. Wiaéciciel

Iub zarzajdca budynku, budowli, instalacji Iub urzqdzenia oraz terenu z wyrobami
zawierajajcymi azbest ma obowiazek zgiosié prace polegajace na zabezpieczeniu Iub
usunieciu wyrobéw zawierajacych azbest do wtasciwego organu administracji
architektoniczno-budowlanej. W przypadku prac polegajacych na wymianie pokrycia

dachowego zgIoszenia trzeba dokonaé na co najmniej 30 dni przed planowanym
terminem rozpoczecia robot.

Po dopehiieniu obowiqzkow formalnoprawnych wIa§cicieI Iub zarzajdca dokonuje
vvyboru wykonawcy prac — wytworcy odpaddw niebezpiecznych.

Niezaleinie od obowiazkdw wykonawcy prac wiasciciel Iub zarzqdca powinien
poinformowaé mieszkaflcow Iub uiytkownikow budynku, budowli, instalacji Iub
urzadzenia oraz terenu o usuwaniu niebezplecznych materiatow zawierajacych
substancje stwarzajajce szczegdlne zagroienie dla Iudzi i o sposobach zabezpieczenia
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przed ta szkodliwoécia. Na koficu wiaéciciel Iub zarzqdca powinien uzyskaé od
wykonawcy prac pisemne oéwiadczenie o prawidiowosci ich Wykonania i oczyszczenia

terenu z pyiu azbestowego z zachowaniem wiaéciwych przepisow technicznych
i sanitarnych, karte przekazania odpadu wystawiona przez podmiot
zbierajqcy/transportujacy odpad oraz podmiot unieszkodliwiajacy odpad, ktore to

dokumenty powinien przechowywaé przez co najmniej 5 lat wraz z inna dokumentacjq

budynku, budowli, instalacji Iub urzqdzenia oraz terenu.
W zwiqzku z duzym zagrozeniem, jakie moze spowodowaé niewiaéciwe usuwanie

wyrobow zawierajacych azbest, ich demontazu powinny dokonywaé specjalistyczne
firmy, ktérych pracownicy posiadaja odpowiednie przeszkolenia BHP do prac przy
azbescie oraz sq zaopatrzeni w specjalistyczny sprzet, ktory zabezpiecza ich samych,
atakie pobliski teren przed dziaIaniem szkodliwych wlokien azbestowych. Firmy te
moga zarejestrowaé sie na stronie www.bazaazbestowa.gov.pI w ogolnopolskim
zestawieniu firm zajmujacych sie problematykq azbestowq, dostepnym dla kazdego
zainteresowanego, a prowadzonym przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii,
stanowiacym jedno z narzedzi monitorowania realizacji zadati wynikajqcych z Programu
Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032.

Wykonawca prac polegajacych na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobow
zawierajacych azbest musi zglosié zamiar ich przeprowadzenia Powiatowemu
lnspektorowi Nadzoru Budowlanego, Okregowemu lnspektorowi Pracy oraz
Pafistwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu - w terminie co najmniej 7 dni
przed rozpoczeciem prac.

Zobowiazany jest takie do posiadania niezbednego wyposaienia technicznego
isocjalnego zapewniajacego prowadzenie okreslonych planem prac oraz zabezpieczen
pracownikow i srodowiska przed naraieniem na dziaianie azbestu.

Przystepujac do prac, naleiy najpiervv odpowiednio zabezpieczyé obiekt bedacy
ich przedmiotem oraz miejsce ich wykonywania, a takze teren wokoi przed emisja pyiu
azbestu, ktora moie mieé miejsce w wyniku prowadzenia prac.

Ogolne zasady postepowania przy usuwaniu wyrobow zawierajqcych azbest
okreélajr-.1 nastepujace wymagania:

I nawilianie wodq wyrobow zawierajacych azbest przed ich usuwaniem
i utrzymywanie ich w stanie wilgotnym przez caIy czas pracy;
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I demontai caIych wyrobow (plyt, rur, ksztaitek itp.] bez jakiegokolwiek

uszkodzenia, tam gdzie jest to technicznie moiliwe;
I odspajanie wyrobow trwale zwiqzanych z podioiem przy stosowaniu

vvyiqcznie narzedzi recznych Iub wolnoobrotowych narzeclzi mechanicznych,
wyposaionych w miejscowe instalacje odclqgajqce powietrze,

I prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza w przypadku wystepowania
steieii pyiu azbestu przekraczajqcych dopuszczalne wartosci dla miejsca pracy

(normatyw higieniczny wynosi 0,1 wI/cm3)3;

I po katclej zmianie roboczej usuniqte odpady zawierajqce azbest powinny
zostaé szczelnie opakowane i zioione na miejscu ich tymczasowego
magazynowania;

I codzienne staranne oczyszczanie strefy prac i terenu wokdi, drég
wewnetrznych oraz maszyn i urzqdzefi z wykorzystaniem podcisnieniowego
sprzetu odkurzajqcego zaopatrzonego w filtry o duiej skutecznosci ciqgu;

niedopuszczalne jest reczne zamiatanie na sucho, jak rowniei czyszczenie
pomieszczeri i narzqdzi pracy przy uiyciu sprefzonego powietrza.

W przypadku prowadzenia prac z wyrobami azbestowo-cementowymi, ktorych
gestosé objetosciowa wynosi mniej nii 1000 kg/m3 (tzw. miekkie), a takie z innymi
wyrobami, ktorych powierzchnia jest w widoczny sposob uszkodzona czy zniszczona, Iub
jeieli prace prowadzone sq w obiektach, z wyrobami zawierajqcymi azbest krokidolit oraz

w pomieszczeniach zamknietych, powinno siq stosowaé szczegolne zabezpieczenia strefy
prac I ochrony pracownikow oraz srodowiska, niezaleznie od ogdlnych zasad

postepowania. Sq to m.in.:

I komory dekontaminacyjne (sluzy) dla calych pomieszczen lub bedqce
Iqcznikiem izolacyjnym miedzy miejscem stanowiqcym strefq prac, a mieiscem
na zewnqtrz obiektu;

I zaostrzone rygory przestrzeganie stosowania srodkdw ochrony osobistej,

I inne metody, okreslone na etapie prac przygotowawczych.

W obiekcie przylegajqcym do strefy prac naleiy zastosowaé odpowiednio

zabezpieczenia. W tym uszczelnienie otworow okiennych i drzwiowych, a takie inne,

3 Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na Iata 2009-2032, s. 27.

21

Id EOE59D7B-DI4F-4CI2~BF2E-IBBASDCETIC6. Projekt Slrona 2



wlasciwe dla stopnia naraienia srodki zabezpieczajqce. Wszystkie zdemontowane
wyroby zawierajqce azbest powinny byé szczelnie opakowane w folie z polietylenu Iub

polipropylenu o grubosci nie mniejszej nii 0,2 mm i zamykane w sposob
uniemozliwiajqcy przypadkowe otwarcie (zgrzewem ciqgiym Iub tasmq klejqcq).
Niedopuszczalne jest stosowanie workow papierowych.

P0 zakoriczeniu prac polegajqcych na usuwaniu wyrobéw zawierajqcych azbest -
wytwarzaniu odpadow niebezpiecznych - wykonawca prac ma obowiqzek prawidiowego
oczyszczenia strefy prac i otoczenia z pozostaiosci azbestu. Oczyszczenie powinno
nastqpié przez zastosowanie urzqdzefi filtracyjno-wentylacyjnych z wysoko skutecznyrn
filtrem (99,99%) Iub na mokro. Wykonawca prac ma obowiqzek przedstawienia
wlascicielowi lub zarzqdcy obiektu bedqcego przedmiotem prac oswiadczenia
stwierdzajqcego prawidiowosé wykonania prac i oczyszczenia z azbestu. W przypadku,
kiedy przedmiotem prac byly wyroby 0 gestoéci objetosciowej mniejszej niz 1000 kg/m3
oraz wyroby mocno uszkodzone i zniszczone Iub prace obejmowaty wyroby zawierajqce
azbest krokidolit, jaki prowadzone byiyw pomieszczeniach zamknietych, wykonawca ma
obowiqzek przedstawié wyniki badania powietrza przeprowadzonego przez uprawnione
do tego laboratorium Iub instytucje.

Dodatkowe wymogi przy usuwaniu wyrobow zawierajqcych azbest, uwzgledniajqce
chronlone gatunki zwierzqt:

Specyficzna sytuacja wystepuje w odniesieniu do gatunkow zwierzqt (czesto
rzadkich ichronionych), ktére dostosowaiy sic; do Zycia w warunkach miejskich
iwykorzystujq istniejqce budynki jako miejsca rozrodu bqdi odpoczynku. Dotyczy to
w szczegolnosci ptakow, ktore zakiadajq gniazda w obrqbie budynkow (jaskoiki, jerzyki,
rudziki, szpaki) ibardzo czesto wykorzystujq nieuzytkowane czesci obiektow
budowlanych jako miejsce odpoczynku. Realizacja w takich obiektach prac remontowych
w nieodpowiednich okresach i bez poszanowania przepisow w tym zakresie moie
powodowaf: niszczenie lqgow (w ramach prowadzenia prac) Iub tei osobniktiw
miodocianych, ktore nie potrafiq jeszcze lataé, Iub tei prowadzié do porzucenia legow
przez osobniki rodzicielskie, a przez to powodowaé smieré pisklqt. Dodatkowo
przeprowadzane prace remontowe powodowaé mogq, fie dane obiekty nie bedq nadawaIy
sie do wykorzystania przez wystepujqce tam wczesniej gatunki, gdyz wprowadzone
zmiany uniemozliwiq zaiozenie gniazd. Biorqc pod uwage charakter obiektdw, na ktorych
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stwierdzono uiycie wyrobow Zawierajqcych azbest (duiy udziai budynkow i obiektéw
gospodarczych, wiele budynkow starych), oraz fakt, ze okres legowy ptakdw jest
wzasadzie najlepszyrn czasem do przeprowadzania prac remontowych na wolnym
powietrzu (wiosna, lato), lokalnie wystqpié moie negatywne oddzialywanie na
ww. gatunki ptakow.

W celu zminimalizowania negatywnego oddziaiywania na gatunki chronione
konieczne jest wprowadzenie akcji podnoszacych swiadomosé srodowiskowq oraz

lnformujqcych 0 zagadnieniach zwiqzanych z usuwaniem azbestu, takie zagadniefi
zwiqzanych z ochronq gatunkowq zwierzqt.

2.3. Transport i zagospodarowanle odpadow azbestowych

Odpady niebezpieczne zawierajqce azbest transportowane sq na skiadowisko

przeznaczone do skiadowania odpadow zawierajqcych azbest przez firme posiadajqcq
odpowiednie uprawnienia zgodnie z ustawq z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie
towaréw niebezpiecznych (Dz.U. 2021 poz. 756 ze zm.) oraz przepisami ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699). Tam nastepuje ich przekazanie
nastepnemu posiadaczowi odpadéw - zarzqdzajqcemu skiadowiskiem i potvvierdzenie

tego faktu na karcie przekazania odpadu.
Odpady zawierajqce azbest pochodzqce z budowy, remontu i demontafiu obiektow

budowlanych oraz infrastruktury drogowej oznaczone w katalogu odpadow kodami
170601* i 170605* mogq byé unieszkodliwiane jedynie poprzez skiadowanie
w specjalnie wydzielonych kwaterach na skiadowiskach odpadow innych nii
niebezpieczne i obojetne Iub na skiadowiskach odpadow niebezpiecznych. Skiadowiska

lub kwatery buduje sie w specjalnie wykonanych zaglebieniach terenu ze scianami
bocznymi zabezpieczonymi przed osypywaniem siq.
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3. UNIESZKODLIWIANIE WYROBCIW ZAWIERAIACYCH AZBEST
WPOLSCE

jedynq obowiqzujqcq obecnie w Polsce metodq unieszkodliwiania wyrobow
zawierajqcych azbest jest ich skiadowanie w specjalnie wydzielonych kwaterach na
skiadowiskach odpadéw innych nii niebezpieczne i obojetne Iub na skiadowiskach
odpaddw niebezpiecznych. Warunki skiadowania azbestu opracowane sq na podstawie
zapisow ustawy o odpadach, rozporzqdzenia w sprawie skiadowisk odpadow oraz innych
przepisow odnoszqcych sie do sktadowania odpadéw.

Inne metody unieszkodliwiania wyrobow azbestowych (np. spalanie w wysokich
temperaturach czy rozpuszczanie w kwasie fluorowodorowym) nie znalazly jak na razie

zastosowania w naszym kraju, przede wszystkim ze wzgledow ekonomicznych (wysokie
koszty), ale rowniez z powodu braku potwierdzenia ich caikowitej skutecznosci
w eliminowaniu szkodliwego dziaiania wiokien azbestowych.

Analizujqc kwestie skiadowania odpadow azbestowych w Polsce, nalezy na samym
poczqtku odniesé sie do zaioien zawartych w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na
lata 2009-2032. W dokumencie tym przyjeto szacunlcowq ilosé wyrobow azbestowych
w wysokosci 14,5 mln ton w roku 2008, co pozwollio oszacowaé planowane tempo ich
unieszkodliwiania i zaplanowaé budowq skiadowisk odpadow azbestowych.

Zaiozono, ie nastepujqce ilosci odpadow zawierajqcych azbest zostanq
unieszkodliwione w kolejnych Iatach:

I w latach 2009-2012 okoio 28% odpadéw (4 mln ton),

I w Iatach 2013-2022 okoio 35% odpadow (5.1 mln ton),

I w latach 2023-2032 okoto 37% odpadow (5,4 mln ton).

jesli chodzi 0 problemy zwiqzane ze skiadowiskami odpadow azbestowych, to
jednym z nich moie byé nierownomierne ich rozmieszczenie na terenie kraju.

Obecnie w Polsce mamy 31 ogolnodostepnych skiadowisk odpadow azbestowych,
a w najbliiszym czasie planowana jest budowa kolejnych. Liczba uruchomionych
skiadowisk odpadow zawierajqcych azbest moze wduzym stopniu zalezeé od tempa
usuwania wyrobdw azbestowych, jak i rozwoju nowych technologii unicestwiania
wiokien azbestu.
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Tabela 2. Dgolnodostgpne SkI3tIOWiSI(3 odpadéw azbestowych

Wojewddztwo Gmina MI¢I8fl.IWI$¢' ilfilemilflfiii
Wnlnfl

[tn-*1

0 Km
P"iI?Im0w=:ny¢Iioflifmlfiw

DOLNOSLASKIE Polkowice Trzebcz 0 17 O6 01*, 17 06 05*

DOLNOSLASKIE Ttzebnica Marcinowo 3800 17 06 05*

KUIAWSKO-POMORSKIE Piotrkow
Kujawski Bycz 19 079 17 06 01*,17 06 05*

KUIAWSKO-POMORSKIE Pruszcz MaIociecI1owo 46 171 17 06 01*.17 06 05*
LUBELSKIE Chelm Srebrzyszcze 28 212 17 06 01*.17 06 05*

LUBELSKIE Krasnik Lasy 111 000 17 06 01*, 17 06 05*‘

LUBUSKIE Goizéw
Wielkopolski

Gorzow
Wielkopolski 33 806 17 06 01*, 17 06 05*

It.0DZI(IE Rawa
Mazowlecka Pukinin 527 17 06 05*

ILCDZKIE Radomsko Pioszow B430 17 06 05"‘

i.0DZKlE Biaia Mlynisko 100 495 17 06 05* 7
MAILOPOLSKIE Oswiecim Dswleclm 5198 17 06 05*

Mazorotsms Boleslaw Ujkéw Stary 35 000 17 06 01*,17 06 05"‘

MAl:.0POI.SKlE Tarnow Tamow 2717 17 06 05*

MAZOWIECKIE Sleipc Rachocin 33 918 17 06 05*

PODKARPACKIE Ostrdw Kozodtza 5333 17 06 01"'.17 06 05"‘

PODKARPACKIE Oleszyce Futory 3563 17 06 01*. 17 06 05*

PODLASKIE Zamhrdw Czerwony Bor 137 383 17 06 01*, 17 06 05*

PODLASKIE Mlastkowo Czatoria 6850 17 00 01*,17 00 05*

POMORSKIE Chojnice Nowy Dwdr 422 17 06 01*.17 06 05*?
POMORSKIE Gdarisk Gdansk 145 432 17 06 01*, 17 06 05*

POMORSKIE Kwidzyn Gilwa Maia 54 101 17 06 01*,17 06 05*

POMORSKIE Slupsk Bierkowo 2984 "17 00 01*,17'0s 05*
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23. SMSKIE Knurdw Knuréw 311 330 17 06 01*, 17 06 05*

24. SLASKIE jastrzebie 20:01 lastrzebie 1.1.0; 14 17 00 05* 7
25. QLASKIE I Swietociiiowice Swletochiowlce 4300 17 00 01*, 17 05 05*
26. SLASKIE Sosnowiec SosnowieC 7200 17 00 01*. 17 00 05*
27. SMETOKRZYSKIE Tuczqpy Dobniw 1 460 000 17 06 01*. 17 06 05*

WARMlflSKO-
28' MAZURSKIE B‘“°"Y°° Wysieka 12 193.50 17 06 05"‘

29. WIELKOPOLSKIE Konln Konin 53 000 17 06 01*, 17 06 05*

30. ZACH ODNIO POMORSKIE Myélibérz Dalsze B0 959.26 17 06 01*, 17 06 05"‘

31. ZACHODNIOPOMORSKJE Sianow Sianéw 14 366,25 17 06 01*, 17 06 05*

érridfo: na podstawlc www.bnzaazbesmw¢1gov.pI
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4. PRAWNE ASPEKTY UZYTKOWANIA I USIJWANIA WYRDBOW
ZAWIERAIACYCI-I AZBEST

Problematyka dotyczqca wyrobow azbestowych w polskich przepisach prawnych
pojawia sie na dwoch podstawowych plaszczyznach:

1. przepisy dotyczqce samych wyrobfiw zawlerajqcych azbest, ich prawidtowego
ibezpiecznego uiytkowania;

2. przepisy dotyczqce odpadow azbestowych, ich wiasciwej klasyfikacji
i wtasciwego gospodarowania nimi.
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5. INFORMACIE O WYROBACI-I ZAWIERAIACYCH AZBEST W POLSCE
I WOIEWGDZTWIE 5LASI(IM NA PODSTAWIE BAZY AZBESTOWEI

Zgodnie z obowiqzujqcymi obecnie w Polsce przepisami (rozporzqdzenie Ministra
5rodowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniajqce rozporzqdzenie w sprawie sposobu
przedldadania marszaikowi wojewédztwa informacji 0 rodzaju, ilosci i miejscach
wystepowania substancji stwarzajqcych szczegolne zagroienie dla srodowiska) jedynym
wtasciwym sposobem skladania informacji przez wojta, burmistrza Iub prezydenta gminy
0 wyrobach zawierajqcych azbest jest wprowadzanie danych do Bazy Azbestowej. jest to
narzedzie do gromadzenia i przetwarzania informacji uzyskanych z inwentaryzacji
wyrobow zawierajqcych azbest, przeprowadzanych na terenie miast i gmin w caiym
kraju.

Giéwnym celem powstania i funkcjonowania bazy byio i jest monitorowanie
realizacji zadafi wynikajqcych z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu no Iota 2009-
2032 (POKZA). Baza Azbestowa zaczqia powstawaé w 2004 r., kiedy to na zlecenie
Ministerstwa Gospodarki sformuiowano pierwsze jej zaioienia, a od roku 2006 zaczeto
wprowadzaé do niej pierwsze dane. Obecnie Baza Azbestowa stanowi zaawansowane
narzedzie, z ktérego korzysta 99% gmin w Polsce (dane na 31 grudnia 2021 r.),
a w zaioieniu ma z niej korzystaé caiy kraj.

Podstawowym warunkiem jej wIasciwego funkcjonowania jest aktywnosé
wszystkich gmin i urzqddw marszaikowskich we wprowadzaniu wynikéw szczegoiowej
inwentaryzacji wyrobow zawierajqcych azbest do systemu. Na stronie giownej Bazy -
mmQ, -dostqpne sq ogélne informacje na temat aktywnosci gmin
iurzedow marszaikowskich, zobrazowane w postaci tabe] i wykresow. Mozna tam tez
znaleié odnosniki do opracowanych programow usuwania wyrobow zawierajqcych
azbest, liste firm zwiqzanych z azbestem i skiadowisk przyjmujqcych odpady azbestowe,
a takie informacje na temat aktualnych przepisdw prawnych dotyczqcych azbestu.
Natomiast szczegoiowe informacje o wyrobach azbestowych na terenie danej gminy sq
dostepne tylko dla zarejestrowanych l.l2YIII<0WI1II{0W. _
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Ponizej (mapa nr 2) przedstawiono wyniki analiz ilosci wyrobdw azbestowych
zinwentaryzowanych iusunietych w poszczegdlnych wojewodztwach. Wynika z nich, fie
wojewodztwo slqskie ma 334 363 Mg zinwentaryzowanych iwprowadzonych do hazy
wyrobow zawierajqcych azbest. W stosunku do sqsiednich wojewddztw: Iodzkiego
iswiqtokrzyskiego jest to ilosé wyrainie mniejsza, natomiast w porownaniu
z wojewédztwem opolskim - jest znacznie wieksza.
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Mapa 2. Iiosé wyrobdw azbestowych zinwentaryzowanych i usuniqtych
w poszczegolnych wojewédztwach — stan na 31 grudnia 2021 r.
trfidlo: wwtmbnznnzbastnwmgohpl

Na kolejnej mapie (nr 3) przedstawiona zostaia podobna analiza, jednak
w odniesieniu do wojewddztwa slqskiego z podziaIem na poszczegélne powiaty. Mozna
na niej zauwaityé obszary o zroinicowanej ilosci wystepowania wyrobdw zawierajqcych
azbest w obrqbie jednego wojewodztwa. Baza azbestowa caI'y czas uzupeIniana jest
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0 nowe dane, ktdre bqdq coraz Iepiej odzwierciedlaIy rzeczywistq sytuacjq zwiqzanq
z wyrobami azbestowymi.

4668"!

Q
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Mapa 3. Ilosé wyrobow azbestowych zinwentaryzowanych i usunietych
w poszczegolnych powiatach na terenie wojewddztwa slqskiego - stan na 31 grudnia
2021 1". W Gliwicach usunieto 45,9496 wyrobdw zawierajqcych azbest.
frddio: www.bn:anzbe.rl:nwa.gov.pI .

Z powyzszej mapy wynika, 2e najwieksza ilosé wyrobéw azbestowych znajduje sie
w powiecie zawiercianskim (53 572 Mg), a najmniejsza w miescie Zory (701 Mg).
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6. INWENTARYZACIA WYROBOW AZBESTOWO-CEMENTOWYCH NA
TERENIE MIASTA GLIWICE

6.1. Zrodta danych stanowlqcych podstawe opracowania
Programu

Przy opracowaniu niniejszego Programu wykorzystano nastepujqce dane:
1. Wyniki inwentaryzacji wyrobow zawierajqcych azbest stanowiqcych pokrycia

dachowei elewacyjne obiektdw budowlanych, przeprowadzonej w 2019 r.
2. Wyniki inwentaryzacji wyrobéw zawierajqcych azbest uiytkowanych przez

osoby fizyczne bqdqce przedsiebiorcami i osoby prawne zgromadzone w Bazie
Azbestowej, przekazane do Urzedu Marszaikowskiego Wojewodztwa Slqskiego.

3. Dane wprowadzane do bazy azbestowej w ramach corocznej aktualizacji, na
podstawie zbiérek azbestu i zgioszefi od wiascicieli nieruchomosci.

6.2. Metodyka przeprowadzania inwentaryzacji

W ramach opracowania Programu usuwania wyrobéw zawierajqcych azbest
zterenu miasta Gliwice na lata 2019-2032 przeprowadzona zostaia inwentaryzacja
obiektow budowlanych, w ktorych wykorzystywane sq wyroby azbestowo-cementowe.
Miaia ona na celu: obliczenie powierzchni dachéw, na ktdrych znajdowai sie azbest,

oszacowanie ilosci azbestu magazynowanego na posesjach mieszkaficow, okreslenie
obecnego stopnia pilnosci usuwania tych wyrobow, sprawdzenie danych lokalizacyjnych
nieruchomoéci, na terenie ktérych znajdowai sie azbest.

lnwentaryzacje przeprowadzono wediug ogolnie obowiqzujqcej metodyki poprzez
wykonanie wizyt terenowych i dokonanie tzw. spisu z natury ilosci i stanu wyrobow

azbestowych. W trakcie kazdej wizyty zostaia przeprowadzona wizja w celu
zlokalizowania WyI'0IJOW zawierajqcych azbest na terenie nieruchomosci. lnspektorzy
terenowi podczas inwentaryzacji stosowali odpowiedniq metodykq oraz dysponowali
wiedzq niezbednq do dokiadnego okreélenia iloéci wyrobow azbestowych na kaidym
budynku oraz azbestu magazynowanego.

W celu wykonania dokiadnej i rzetelnej inwentaryzacji inspektorom terenowym
zostaiy udostepnione materiaiy irédiowe W postaci map ewidencyjnych Gliwic oraz inne
materiaiy pomocne do poruszania siq w terenie i wIasciwej identyfikacji wyrobdw
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zawierajqcych azbest. Dane z przeprowadzonej inwentaryzacji zostaly wprowadzone do

Bazy Azbeswwfli[ 

Nalezy podkreslié, ze przeprowadzona inwentaryzacja wyrobow zawierajqcych
azbest nie zdejrnuje z wiascicieli nieruchomosci obowiqzku dokonania oceny stanu
i moiliwosci bezpiecznego uiytkowania wyrobdw zawierajqcych azbest.

6.3. Analiza wynikéw inwentaryzacji wyrobow azbestowo-
cementowych na terenie miasta Gliwice

Analizie zostaty poddane wyniki inwentaryzacji przeprowadzonej w 2019 r., dane
z Bazy Azbestowej (stan na 30 grudnia 2021 r.) oraz inne informacje zgromadzone
w trakcie opracowywania Programu.

6.3.1. Plyty azbestowo-cementowe stanowiqce pokrycia dachowe obiektow
budowlanych

Najpowszechniej stosowanym materiaiem zawierajqcym szkodliwe wiokna
azbestowe sq plyty azbestowo-cementowe, popularnie zwane eternitem. Na terenie
Gliwlc zidentyfikowano ptyty azbestowe-cementowe o tqcznej powierzchni:

287 248,73 m2
Wyroznia sie dwa rodzaje plyt azbestowo-cementowych uzywanych jako pokrycia

dachow:

I piyty azbestowo-cementowe piaskie (tzw. karo),

I piyty azbestowo-cementowe faliste.
Oprdcz piyt azbestowo~cementowych na terenie Gliwic zlnwentaryzowano inne

wyroby azbestowe, ktorym przypisano nastepujqce kody wyrobu: W01, W02, W03.1,
W04, W05, W06, W07, W08, W09, W11.1, W11.2, W11.4, W11.5, W11.9. Poniisza tabela
przedstawia szczegoiowq charakterystyke tych wyrobow wraz z przelicznikiem
wagowym.
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Tabela 3. Wybrane rodzaje wyrobow azbestowych wystepujqcych w Polsce‘

Kod
"wyroliu

Rodzaj wyrobu
zawierajqcego azbest

Rod odjaadu Iednostka Pneficznik
1w;Wmi=i¢=sI miew he

*'z wyrobu

W01
Piyty azbestowo-cementowe
piaskie stosowane
w budownictwie

17 06 05* ml. ks 15

W02 Piyty azbestowo-cementowe
faliste dla budownictwa 17 06 05* ml. ks 15

W03.1 Rury i ziqcza azbestowo-
cementowe do usuniecia 17 06 05"‘ m, kg 40

W04
lzolacje natryskowe srodkami
zawierajqcymi w swoim
skIadzie azbest

17 06 01* ma. ks 300

W05 Wyroby cierne azbestowo-
kauczukowe 16 01 11* ks 11,5

W06 Przqdza specjalna, w tym
wI6kna azbestowe obrobione
(tkaniny i odziez ochronna)

15 02 02* kg’ 11,5

W07 Szczeliwa azbestowe 17 06 01* ks

W08 Tasmy tkane i plecione, sznury
i sznurki 17 06 01* ml 11,5

W09
Wyroby azbestowo-
kauczukowe z wyjqtkiem
wyrobdw ciemych

17 06 01* ks

W11.1 Otuliny azbestowo-cementowe 17 06 01* m, kg 15

W11.2 Ksztaltki azbestowo-
cementowe budowlane
(przewody wentylacyjne,
podokienniki, osiony kanaidw,
spalin)

17 06 05* ml. ks 15

w11.4 Piytki Pcv 2 17 09 03* 01*. ks 5

W11.5 Piytki ogniochrodne 17 06 01* m2, kg 20

W11.9 lnne, wyiej niewymienione ks
intidio: opracowanie wiasne no podstawie h!'tpS.'//WWW.bazanzbE$tu Wa.gDv.pI/

4 2r6dIo: Ministerstwo Rozwoju. wv:w.bazaazbestowa.g0v.pI.
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Zastosowany w powyiszej tabeli przelicznik ml na kg daje mozliwosé obliczenia
masy ptyt azbestowe-cementowych i innych wyrobow zawierajqcych azbest. P0sIu2y
nam on do analizy ilosciowej i finansowej kosztow Programu, a takie uiatwi pdiniejszy
monitoring jego realizacji.

Moina stwierdzié, 2e caikowita masa wyrobow azbestowych w Gliwicach wynosi:

13.26.266.112
Oznacza to, I2 ilosé wyrobéw azbestowych przypadajqcych na Idlometr

kwadratowy powierzchni miasta wynosi srednlo 32,32 Mg.

Opierajqc sie na danych zebranych podczas inweritaryzacji, przeprowadzono
dokiadniejszq analize ilosci i stanu wyrobow zawierajqcych azbest. ktora pozwoli lepiej
zobrazowaé sytuacje na terenie miasta. Dziqki temu powstanie moiliwosé dobrania
odpowlednich dziaiafi eliminujqcych zagroienie zwiqzane z azbestem. Wyniki analizy
zostanq zaprezentowane w nastqpujqcych punktach

A. Masa wyrobow azbestowych I Ich rodzaj
Tabela 4. Masa i rodzaj wyrobow azbestowych w Gliwicach

' ""--. ~.. , _ '. '2; 1. 21.2.0.4 i.'.I.i..*.:i I - r. -I -I - .-‘ '
‘L. — ,r‘-ET _. 1, ' "-L — — - -x. . .' _ _ - . ‘

W01 cementowe piaskie 112 170,00 3 650 236,00 3 762 406,00
stos0wan_e_w budownictwie _

W02
Piyty azbestowo-

cementowe faliste dla
__budownictwa

373 800.00 172 525.00 546 325.00

W03.1 Rury i ziqcza azbestowo-
cementowe do usunigcia 2560,00 2560,00

W04
Izolacje natryskowe

srodkami zawierajqcymi
_7__g w swoim skiadzie azbest

14 314,00 14 314,00

W05 kauczukowe
Wyroby cierne azbestowo-

262,00 262,00
W07 __ Szczeliwa azbestowe 1- .-

WOB Tasmy tkane i plecione,
sznul_'y"§§1'1l.lrI<i 600,00 600.00

W09
Wyroby azbestowo-

kauczukowe z wyjqtkiem
i wyrobow ciemych

150.00 150,00

w11.ki Piyun PCV
W11.9 1....*.1-3m-0;

niewymienione 350,00 350,00
5uma_ 405 970.00 3 egg 90500 4.320.200
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irddla: ap)'aca\vfln|'e whlsne m1 pndstawie httPS!//WWW.bHZGGZ'b€'StOWG'.QOV.PI/

Rodzaj wyrobu
\ won
\ 0,0

‘ W02
2 63 %

8
W01
6 95 %

I

33 %: \ Pozostaiel
‘ 0.09 %

Wykres 1. Udziai poszczegélnych rodzajéw wyrobéw azbestowych w ogélnej masie
irddlo: opracowania wfusne

 Jei¢liChvdli ° mdzal wywbu. to
na terenie miasta najwiqcej wystgpuje piyt azbestowe-cementowych, z ktérych ponad
87% stanowiq phrty azbestowe-cementowe piaskie.

B. Dane dolyczqce zabudowy wykorzystujqcei wyroby azbestowe

Tabela 5. Dane wyrobéw azbestowych w poszczegélnych rodzajach budynkéw na
terenie Gliwic

6 . HE . —F-'

1. Mieszkalne k 105 2 242 483

2. Gospqdarcze 167 324 735 i
3. Przemysiowe 14 1 503 008

K 4. Uiyter.-zno§ci publlcznej 1 5024

5. lnne 42 25¥716

6. Mieszkalno-gospodarcze
O ,

40

7. Azbest zmagazynowany 0 0

Razem 329 4- 326 966

inddln: opmmwnnis wlasnn
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Rodzaje obiektéw zawierajqcych azbest
‘ MieszI<a|no- ‘ Azbest
Iflflipfldflrfllfl _ _. zmagazynnwany

-- 0%
Uiytecznofici publicznej

0,03%

—--—---— — —1_ - -- lnne
Przemysiowe % M'@§¥'“'"4'26 % 31 91 as

Gospodarcze
51,76 %

Wykres 2. Rodzaje obiektéw zawierajqcych azbest; udziafly procentowe
inidlo: opracowania wfasne

Lqcznle zinwentaryzowano 329 obiektéw, z czego 51% stanowi; buclynki
gospodarcze, 32% mieszkalne, 13% to inne obiekty, natomiast 4% spoéréd
zinwentaryzowanych budynkéw pehml funkcje przemysiowe. Azbest skhdowany oraz
budynki uzytecznoéci publiczne] oraz mieszkalno-gospodarcze, w ktérych
wykorzystywane sq wyroby azbestowe, stanowiq 0% ogdlnej liczby zinwentaryzowanych
obiektéw.

Azbest MASA WYRoB6W Uiytecznoéci .
~. zmagazynowany ____ publiczne]

‘ lnne —-_ 0% __-——’"‘_____ 012%~—- _? -~ ,_Jf_::.__--—-— 1 ' --* W’ ~—~ - 0 J@.;z. AGospodarcze —— -_. .7 5% __._ gospodarcze V
§ 01 0%

Przemyslowe
34,7496

Mleszkalne
51.82%

Wykres 3. Masa wyrobéw zawierajqcych azbest dla poszczegélnych rodzajéw
zabudowy
irddlo: opracowania WMIHI
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Lqcznie zinwentaryzowano 4 326 966 kg wyrobéw zawierajqcych azbest, z czego
34.74% znajduje sic; na budynkach przemys%owych, 51,82"/6 — na mieszkalnych, 7,5% — na
budynkach gospodarczych, a 5,82% — w innych. 0,12% spofiréd zinwentaryzowanych
budynkéw pe’mi funkcje uiytecznoéci publicznej. W mieécie azbest nie wystqpuje na
budynkach mieszkalno-gospodarczych ani nie jest sldadowany (zmagazynowany).

6.3.2. Wyroby azbestowe wykorzystywane na terenach roclzinnych ogrodéw
dzialkowych

Na terenie 23 roclzinnych ogrodéw dzialkowych w mieécie zinwentaryzowano
{qcznie 1525 mzwyrobdw azbestowych. Szczeg6%owe zestawienie zostako przedstawione
w tabeli poniiej.

Tabela 6. Wyroby azbestowe na terenie rodzinnych ogrodéw dzia{kowych*

D R I ' unfit wymbéw ‘ '
‘R 6 ~ 6 - Mflflflel/iwflfléi Ham vflrlbfifl
L“ ""'k"'u"aq“' dbiektfiw . A . _ I _ I

J ___ _ ._ . 1 - _ _. '__,_‘_ ,_ .__ __

1. ul. Bahycka ROD .,Nad Potokiem" 1 0,66

2. ul. Bardowskiiégo ROD ,,§wit" 1 0,2521 I

3. ul. Bemardyfiska Ron .,§nietka" 2 0,33 I

4. ul. Biegusa 47 R R ROD ,.Zacisze" 3 0,55 I

5. ul. Biegusa ROD ,,Biegusa" 7 1,4-3 I

6. ul. Dojkowska ROD ,,Trynek" 7 11:4 I

ul. Kozielska
1 13A7. ROD ,.Biaia Réia" 13 270 2,97

8. ul. Kozlowska ROD ,,Nowy Start" 1 0,11 I

ul. Krdlewskiej
9' Tamy ROD ,,Wiosna" 2 0,33 I

10. ul. Ru Dolom ROD ,,Budowlani" 1 0.11 I

11. ul. Kwiatowa ROD ,,Nad Stawem” 1 0,1 1 I

12. ul. Nadrzeczna ROD ,,Rado§1':" 6 0,99 I

13. ul. Orlqt Slqskich ROD ,,Karolinka
i Karliczek,, 4 0,66 I

14. ul. Pliszki ROD ,,Ptasi Raj“ *2 0,14 I
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15. ul. Rybnicka 158 ROD ,1 Maja" 4 50 0,55 V’

16. ul.Rybnicka ROD ,,Ur0dzaj" 6 80 0,88 /

11. ul.Sojki 0 ROD,,Pszcz61ka" 1 so 0,33 0 I
18. ul. Strzelnicza ROD ,,Agawa" 1 50 0,55 4'

19. ul.Strzelr1iczaz ROD,,Wrzos" 0 100* 1.1 7 7
20. ul.Tarnog6rska zROD..Mimoza" Z 1 5 0.055 Y

21. ul.Warszawska ROD ..Hutnik" 2 30 0,33 7 Y’

22. ul. Wéjtowska ROD ,,W6itowianka" 2 40 0,44 /
23. ul. Zboiowa ROD ,,Kwiat]abIor1i" 10 190 2,09 /

Razem 84 1525 16,775 23

zinidio: Program usuwania mansrtaldw zawlemjqcych azbest: terenu rnlasw Gllwlu Wm: 2: naegdlowq Inwmmyzaqq, 2012 r.

' lnfnrmaqe z popnrednlch lat. bmk aktualnych danych no umat ugyrubdw azbesmugvch wystgpujqqych na uerenach ROD

6.3 .3 Rury I zlqcza azbestowo-cementowe w sleclach

Rury i ziqcza azbestowe nie sq wykorzystywane w wodociqgach miejskich oraz
systemic ciepiowniczym. Zinwentaryzowane rury w iloéci 64 metréw biezqcych
(2560 kg), zlokalizowano na ulicy ldzefa Poniatowskiego 23 w Gliwicach.

6.3.4. Drogi utwardzone odpadami zawierajqcymi azbest

Na terenie miasta Gliwice nie ma tego rodzaju drég.

6.4. Stan techniczny wyrobéw zawlerajqcych azbest

Tabela 7. Stan techniczny wyrobéw azbestowych

I 4-1 700,00 10 370 69,00 1 078 769,00

ll 192 04-5,00 1 613 218,00 AA 805 263,00

III 252 225,00 1 190 709,00 1 442 934,00

irlidlo: npmcowanie whim:

'Stflpllli pllnn-fl! I - hymdgnne pilne wunlgda fuymiarm nu wyrdb beznzbcsmugvj

Stupid)! pllnuifl II — wymagana ponownn ocena w terminie do 1 rnku
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Sllflplfli pflllnltl [H - wymngnna pcmuwna arena w terminie do 5 lati

Stopn ie pilnofici wyrobéw azbestowych

- 33%‘

42%

Wykres 4. Stopiefi pilnoéci usuwania wyrobéw zawierajqcych azbest
firfidlo: opracnwanie whine

6.5. Rozmieszczenie wyrobéw azbestowych w obrqbach
ewidencyjnych

Na terenie miasta zldentyfikowano 329 obiektéw mieszkalnych, gospodarczych,
przemysiowych, uiytecznoéci publicznej, i innych. w ktérych wykorzystywane sq plyty
azbestowo-cementowe, izolacje natryskowe zawierajqce w swoim skhdzie azbest,
wyroby azbestowo-kauczukowe, szczeliwa azbestowe, taémy, sznury i sznurki oraz inne
nii wyiej wyrnienione. Dodatkowo na jednej posesji zinwentaryzowano rury i zlqcza

azbestowe-cementowe.
Podczas inwentaryzacji przeprowadzanej w terenie zebrano informacje

0 przestrzennym rozmieszczeniu wyrobéw azbestowych, ktbre w trakcie prac zostaly
oclniesione do danych ewidencyjnych (numeréw obrqbéw), a nastqpnie podlegaiy
aktualizacji w Bazie Azbestowej, na podstawie zgloszefi oséb wykorzystujqcych wyroby
azbestowe (podmioty prawne - do marszaflza woiewédztwa élqskiego, osoby fizyczne -
do prezydenta miasta). W tabeli nr 8 przedstawiono iloéci wyrobfiw zawierajqcych

azbest w poszczegélnych obrqbach ewidencyjnych w przypadku oséb fizycznych.

5 Wzér oceny stanu i moiliwofici hezpiccznegu uiytkowania wyrobéw zawierajqcych azbest.
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Tabela 8. Ilofié wyroblfsw azbestowych w ubrqbach ewidencyjnych [osoby fizyczne)

.0010
0019N!-"

0 Bo1Is@Lf_;
Bojkéw Wschéd

5453545165
723

-.__ L, _ ._._- 1-_. _-_ __., .. ._..__ ___.._1_E6b_5a_66._..._. ;

5142500

1-

‘I-‘J 992° Brzezinka Ch 5400,00
0021:P Centrum P0 3411.00

5" 0022 Czechowice Pffinoc U\ 4950.00
P“ 0023 Czechowlce Zachéd LO 1425,00

0024>1 Kkodnica )—l 3450,00
9° 0025 Kolej P-1- 600.00

002?2-5' Kozhfiwka 16 27 600,00
10. 0029 7<uzn_i¢a l—i 4950,00
11. 0030 Ligota Zabrska l—l 4125,00
12. 0031 babqdy IQ 2400,00
13. 0034 Lqki K§odni§1<ie Ii 150,00
14. 0036 Niepaszyce P6}noc ~l=~ 652600
1s. 0038 Nowe Miasto IQ 900,00
16. 0039 Ogrfopa P013 ON 13 950.00
17. 0040 0stropa1°o1\1d§ie 10 ‘2100000
18. 0041 _Q$tropa Pélnoc 28 50 475,00
19. 0042 Podlesie -P 1660000
20. 0045 Przedmieécie U1 5925,00
21. 0046 Przy§%w1<a l\J 2475,00
22. 0048 Sikornik I-1 95000
23. 0049 Szobiszowice -P 5550,00
24. 0051 Soéfiilia OJ 45 120.00
25. 0052 Stare Gliwice LU 6450.00 5
26. 0053 Stare babqdy 10 15 750,00
27. 0054 Stare Miasto Id- 600,00
28. 0055 Trynek IQ 13 200,00
29. 0056 Wilcze Gardio ['0 062500
30. 0057 Wéjtowa Wieé 12 900.00
31. 0058 Wéjtowe P016 POO“- 13 500,00
32. 0959 Zalew Czechowice b—i 1275,00
33. 0060 Z1-ltorzg l\J 600000
34. 0061 Zemiki I-* 2025,00

0 Razem 0 0 302 405 070,00
irfidln: opracowania ltrhlsm!
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U oséb fizycznych najwigcej obiektéw z wyrobami azbestowymi znajduje sig
w obrqbie ewidencyjnym 0 numerze 0018, tj. w Bojkowie, ktéry réwniei przoduje pod
wzglegdem masy (136 050 kg). Stanowi to 28% wyrobéw azbestowych na terenie Gliwic

u oséb fizycznych.

W ubrqbach ewidencyjnych 0 numerach: 0024, 0025, 0029, 0030, 0034, 0048,
0054, 0059,0061 znajduje sic; po jednym obiekcie naleiqcym do 0s6b fizycznych. bqcznie

stanowiq one 0,1 1% masy wyrobéw azbestowych.
Najwiqcej wyrobéw zawierajqcych azbest pozostafio w obrqbach ewidencyjnych

Bojkéw Wschéd (53 457 kg), Ostropa Pcflnoc (50 475 kg), Soénica [45 120 kg).

6.6. Obiekty uiytecznoéci publicznej

Zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra lnfrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
wsprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 ze zm.), obiektami uzytecznoéci publicznej sq budynki
przeznaczone na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwoéci, kultury,
kultu religijnego, oéwiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej,
spo1ecznej Iub socjalnej, obsiugi bankowej, handlu, gastronomii, us%ug, w tym us1ug
pocztowych Iub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obs%ugi pasaieréw
wtransporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim Iub wodnym érédlqdowym
oraz inne budynki przeznaczone do wykonywania podobnych funkcji, a takie budynki
biurowe Iub socjalne.

Na terenie Gliwic (ul. Jana Matejki 3) znajduje sic; jeden obiekt uzytecznoéci
publicznej, w ktdrym wykorzystano wyroby azbestowe 0 mcznej masie 5024 kg. jest to
obiekt 0 charakterze ushlgowym.

Wnioskl
Z przedstawionych w powyiszej analizie wynikdw mozna wysunqé nastqpujqce

wnioski:

0 86/95% wyrobéw azbestowych na terenie miasta stanowiq plyty phskie;

v 88,77% wyrobéw azbestowych naleiy do oséb prawnych;
0 najwiqcej wyrobéw azbestowych pod wzglqdem masy znajduje sic; na

budynkach mieszkalnych [2 242 483 kg), co stanowi 51.82% wszystkich
wyrobfiw azbestowych na terenie Gliwic;

42

Id EOE59D78-Dl4F-4C12~BF2E-lB6A8DCE37C6. Projekl Simna 42



0 najwiqcej, czyli 50,76% ogélnej liczby obiektéw, w ktérych wykorzystano
wyroby azbestowe, znajdujqcych sic; na terenie miasta Gliwice, stanowiq

budynki gospodarcze;
I najwiqcej wyrobéw azbestowych pod wzglgdem masy jest zlokalizowanych

wobrqbie ewidencyjnym 0038 (1 4-03 O80 kg], najmniej w obrqbie 0034
(150 kg);

0 iloéé wyrobéw azbestowych w Gliwicach w przeliczeniu na 1 km? wynosi
32,32 Mg;

I» stan techniczny wyrobéw zawierajqcych azbest charakteryzowany poprzez

stopiefa pilno§ci ich usunigcia wskazuje na:

— pilnq potrzebq pozbycia sis; 24,93% azbestu (I stopiefi pilnoéci),

— powtérnq ocenq w ciqgu roku musi przejéé 41.72% azbestu (ll stopiefl
pilnoéci),

— powtérnq ocenq w ciqgu 5 lat musi przejéé 33,35% azbestu (111 stopieri
pilnoéci);

0 iloéé wyrobéw unieszkodliwionych wpisanych do bazy azbestowej to
3 677 590 kg, co stanowi 45.94% masy wszystkich wyrobéw
zinwentaryzowanych na terenie Gliwic;

0 problemem pozostaje niewielka iloéé skiadanych corocznie przez

mieszkaficéw informacji 0 wyrobach zawierajqcych azbest.

6.7. Stopiefi usuwania wyrobéw zawierajqcych azbest
Na podstawie danych po inwentaryzacji oraz informacji 0 wyrobach zawierajqcych

azbest, skiadanych przez uiytkownikéw, zamieszczanych w Bazie Azbestowej
oszacowano ca%k0witq iloéé wyrobéw azbestowych wraz z iloéciq unieszkodliwionq oraz
pozostahg do unieszkodliwienia. Wyniki przedstawiono w tabeli poniiej.

Tabela 9. Stopiefi usuwania wyrobéw zawierajqcych azbest W Gliwicach

' nofiéwwyrobiiw
Zinwentaryzowane Unleszkodliwione Pozostale do unieszkoclllwienla

8 004 556 3 677 590 4 326 966

énfidlor opracowania wlnsne
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Stopiefi usuwania wyrobéw zawierajqcych
azbest

lloéé pozostaia do
unieszkodllwlenla

54.06%

lloié unleszkodllwlona
45,9496

Wykres 6. Stopiefi usuwania wyrobéw zawierajqcych azbest w Gliwicach
zirddfo: opracowania wlasnc

Na terenie miasta Gliwice dotychczas unieszkodliwiono 45.94% ogélnej liczby
wyrobéw zawierajqcych azbest. Utrzymanie dotychczasowego tempa unieszkodliwiania
wyrobdw azbestowych [podobnie jak ma to miejsce w ca%ym kraju) stawia pod znakiem
zapytania oczyszczenia miasta ze wszystkich wyrobéw azbestowych do kofica 2032 r.
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7. HARMONOGRAM REALIZACII PROGRAMU

Harmcmogram realizacji Programu podzielono na trzy etapy, dla ktorych
wyznaczono konkretne zadania. Cele krétkookresowe obejmujq dziaiania na najblizszy
rok; cele éredniookresowe obejmujq zaclania w perspektywie 0d 2 do 5 lat,
a diugookresowe — od 6 lat do kofica trwania Programu.

r ETAP I - 2022-2023 [cele krétkookresowe) — intensyfikacja podjqtych

dziaiafl zwiqzanych Z usuwaniem azbestu, edukacjq i pozyskiwaniem funduszy
na ten cel.

I ETAP II — 2024-2026 (cele fire-dniookresowe] - kontynuowanie kampanii
informacyjnej w spoieczefistwie, intensyfikacja usuwania azbestu, monitoring
prowadzonych dziaiafi.

0 ETAP Ill - 2027-2032 (cele dlugookresowe) — podtrzymanie
dotychczasowych kierunkéw dziatafi, ich okresowy monitoring i ewentualna

aktualizacja.

Tabela 10. Harmonogram realizacji Programu usuwania wyrobéw zawierajqcych azbest

. , I.wmonéw ZAWI'ERAl4CY€H 2
rm.A*rA 2.0212-2002. 2 , 8_

-:..'p. 0212-xnomoolmusown ':‘?|"'“'“,,-an
1 Opracowanie i uchwalenie "Programu usuwania wyrobéw 2022 r

' fzawier:-ijggych azbost 2 terenu miasta Gliwice na lata 2022-2032" '
2 Bieiqca aktualizacja bazy danych wyrobéw zawierajqcych azbest 2022-

' 2023;.
Informowanie mieszkaricéw i przedsiqbiorcéw 0 obowiqzkach 2

3_ wynikajqcych z przepisdw dotyczqcych usuwania wyrobéw 5053 ‘
zawierajqcych azbest 0 "-
Pozyskiwanie funduszy na realizacjq Programu 2022_

4' 2023 r.
5_ Usuwanie wyrobdw zawierajqcych azbest z terenu mi2sta:

I stopien pllnoécl — wymiana Iub naprawa wymagana bezzwiocznie.
5.1. Zakiadane usuniqcie i unieszkodliwienie wyrobéw zawierajqcych

azbest
1] stopiefi pllnoéci — ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku.

5.2. Zakiadane usuniqcie I unieszkodliwienie wyrobéw zawierajqcych Z023 r
azbest '

2022-
2023 r.

2022-
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2022-
2023 r

1.
onitorowanie i stata aktualizacja danych zawartych w Bazie

Azbestowej oraz na mapie obiektéw zawierajqcych azbest
zobrazowanfj w postaci warstwy .shp j i

2022-
2023r

5 3 Llkwldaqa dzlklch wysyplsk []e§l1 bgdq stwlerdzone) z odpadaml
' ' _ zawieraj§§ymiazbest (transport na skiadowisko odpadéw] .
6 Monitorowanie realizacji pierwszego etapu Programu

' I " - - -‘ =-‘-T'-i—.—- - .-T-" -"‘i'-"if ';"'~7'="1-4
I - 1 -»"‘ -‘- I‘-Fv(§i}l;P3.!;.i~T1.§?!_?i.E.i.§UU113 - I‘ I " :';.1..'.~it'_i-.i"<-=

L _ .___1...__.__.__.___..__......._- ._._.= .. ...___.... ___ V -
2024-
2026 r.

2.

Dalsze dziatania informacyjno-edukacyjne, m.in. informacja
w lokalnej prasie. na stronie internetowej miasta. ogioszenia
w UM, na tablicach ogioszen, ulotki, informowanie mieszkaficéw
w Urzqdzie Miasta f

2024-
2026 r.

3. Pozyskanie funduszy na realizacjq Programu ze 21-6661
zewnotrznych i i

2025-
2026 r.

4.
III stopiefl pilnoéci - ponowna ocena w terminie do 5 lat
Zakiadane usuniqcie i unieszkodliwienie wyrobow zawierajqcych
azbest

2026 r.

5. Stopniowe usuwanie wyrobéw zawierajqcych azbest - w pierwszej
kolejnoficiizaklgyfikowanych do I otopnia pilnoéci i

2024-
2026 r.

6.

1.

Monitorowanie skuteczno§ci realizacji Programu
1 :— 1 0

.-.1-'. r-- ‘_ __

Momtorowame 1 w Bazle
Azbestowej oraz na podktadach mapowych w postacl warstwy .shp

2024-

2032 r.

2. Aktualizacja Programu w przypadku znaczqcych zmian w legislacji,
finansowaniu lub zasadach realizagji Z _

2027-
2032 r.

3.
Stake podnoszenie éwiadomoéci mieszkaficow i innych podmiotow
z terenu miasta w zakresie szkodliwoéci azbestu dla zdrowia
ludzkiggo oraz w zakresie bezpiecznego postqpowania z azbestem

2027-
2032 r.

4. Pozyskanie funduszy na realizacjo Programu z réinych irédei
zeyynqtrgnych

2027-
2032 r.

5.

Usuwanie wyrobdw zawlerajqcych azbest znajdujqcych siq na
terenie miasta - w pierwszej kolejnoéci magazynowanych,
zaklasyfikowanych do I stopnia pilnoéci oraz na bieiqco wyrobow
zgiaszanych przez mieszkaricow do demontaiu, transportu
i utylizacji i W W i

2027-
2032 r.

6. Monitorowanie skuteczno§ci realizacji Programu 2027-
2032 r.

inidlo: opracowania wlnsne

Uchwalenie niniejszego Programu jest warunkiem koniecznym do uzyskania
dofinansowania na dzialania zwiqzane z demontaiem i unieszkodliwieniem wyrobdw

zawierajqcych azbest z terenu Gliwic. Wdroienie wszystkich podstawowych zaiozen
przyjq-tych w Programie pozwala na przylocie nastqpujqcego tempa usuwania wyrobdw
zawierajqcych azbest:
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Tabela 11. Prognozowane tempo usuwania wyrobéw zawierajqcych azbest

‘flit

. PROGNOZOWA 11.051’:
mm ,';‘§l§"°z°w‘“'L‘§c 0 wmonow usuwmwcu

1000000600000 5TY%:J”YR”B “V “"5 0vxo12002o01A0A0n

2022
I 15 216.348

2023 432,697
if 2024 649,045
II 40 2025 649,045
,7 2026 43 2,697

0 2027 346,157

Z028 302,888
2029

Ill 4-5
259,618

2030 216,343

2031 216,348

i 2032 605,775
mam: opracowania wfasna no poditowle uynikdw inwentaryzaql wyrobdw zawiamjqcych azbest: terenu Gliwic

Pierwszy etap realizacji Programu wediug prognozy powinien oznaczaé usuniqcie
15% wyrobéw azbestowych, drugi — 40°/0, a ostatni - pozostzflych 45%. Prognoza ta

wynika z analizy stopnia pilnoéci usuwania wyrobow zawierajqcych azbest oraz masy
azbestu znajdujqcego siq na terenie Gliwic.

Poczqtkowy etap bqdzie polegai g16wnie na informowaniu mieszkancow Gliwic
oraz przedsigbiorcow 0 zagrozeniach zwiqzanych z azbestem i tym, jak bezpiecznie siq go
pozbywaé. Realizacja tego etapu wiqze sing rowniez z usunigciem azbestu bqdqcego
w najgorszym stanie technicznym i musi byé unieszkodliwiony jak najszybciej.

Kolejny etap zaldada pozbycie sic; az 40% wyrobow azbestowych. Zaioienie to jest
oparte na tym, i2 podczas etapu ll bgdq ju2 uruchomione znaczne érodki finansowe przy
jednoczesne] duzej wiedzy spoieczenstwa 0 prowadzonej wymianie.

Ill etap poczqtkowo utrzyma wysokie tempo usuwania azbestu narzucone
w poprzednim okresie, by wraz ze zbliianiem siq do kofica harmonogramu stopniowo

spadaé. Trend ten wynika z faktu, 2e znaczna czqfié zainteresowanych w migdzyczasie
pozbqdzie siq juz azbestu. Dodatkowo w przyjqtych zaloieniach brano pod uwagg, 2e iloéé
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wyrobéw azbestowych, jaka pozostaIa do usuniqcia, bqdzie znikaé z terenu miasta
systematycznie, a2 do granicznego 2032 r.

harmonogramu przedstawiono na ponizszym wykresie.

oétMg

|—|

¢_|

Spadek iloéci wyrobow zawierajqcych azbest zwiqzany z realizacjq zaioionego

4500

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

Spadek iloéci wyrobéw azbestowych na terenie Gliwic
w kolejnych latach

5 I I I I -
Q23 4 2 026 028 2 2030 2031 2032

0

2022 2 202 02s 2 2021 2 020
R k

Wykres 7. Spadek iloéci wyrobdw zawierajqcych azbest na terenie miasta Gliwice
irddlo: npracowanie whine

Nalezy zaznaczyé, 2e przedstawiona wyzej prognoza ma jedynie charakter
poglqdowy i stuzy zobrazowaniu potrzeb wynikajqcych z pozbywania sic; wyrobéw
azbestowych regularnie w kazdym roku, tak aby zrealizowaé glowne zaioienie caikowitej
eliminacji tych wyrobow z terenu Gliwic do 2032 I‘.

Oczywiécie okres realizacji Programu lest tak dhlgi, ze przewidzenie wszystkich
uwarunkowari jest niemoiliwe — motna jedynie zakiadaé, ze bgdq one sprzyjaiy state)
eliminacji azbestu.
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B. KOSZTY REALIZACII PROGRAMU

Szacowanie kosztéw realizacji Programu opiera siq na analizie aktualnie
obowiqzujqcych cen wynikajqcych z rozeznania rynku. Ceny us}ug zwiqzanych
z usuwaniem wyrobéw zawierajqcych azbest wyliczono na podstawie ofert skladanych

przez firmy wykonujqce demcmtai, transport i utylizacjq: azbestu z terenu wojewédztwa
élqskiego. Naleiy jednak pamiqtaé, ii niemozliwe jest wyliczenie doldadnych kosztbw
Programu w tak diugiej skali czasowej, chociazby ze wzglqdu na zmieniajqcq sh: Iiczbq
pudmiotéw dzi:-flajqcych w tej branzy na rynku.

Koszty realizacji Programu podzielono na dwa dzialy:

0 koszty prowadzenia Programu (aktualizacja Programu, dziaiania

inforrnacyjno-edukacyjne),

0 koszty usuwania wyrobéw zawierajqcych azbest (demontaz, transport,
utylizacja).

8.1. Koszty prowadzenia Programu

Naklady wynikajqce z prowadzenia Programu stanowiq nieodiqczny element

kalkulacji finansowej, gdyz wynikajq z przyjqtego harmonogramu jego realizacji.
Konieczne jest bowiem przeprowadzanie okresowej aktualizacji Programu oraz dzia¥a1‘|
informacyjno-edukacyjnych dla mieszkaflcéw miasta. Wponiiszej tabeli podano
szacunkowe koszty prowadzenia Programu z podziakem na etapy jego realizacji:

Tabela 12. Koszty prowadzenia Programu

A win-I 0 8100!! 8120*!!!‘ 0 "
0 "'
‘ 0 "' ' ' J." ;
Aktualizacja Programu - - 25 000.00 25 000.00

Akcje inf0rmacyjn0-
2000,00 2000,00 2000,00 6000,00

edukacyjne
_ _ 0 sulvrg” 0 31000.00
irtidfo: apmcowanie wlasne
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I etap nie przewiduje aktualizacji Programu, poniewaz bgdzie wtedy obowiqzywai
Program wprowadzony na poczqtku uwzglqdnionego okresu. Koniecznoéé jego
aktualizacji zajdzie najpewniej dopiero w ll] etapie.

Akcje informacyjno-edukacyjne
Zadania organizacyjne polegajqce na sta}ej aktualizacji bazy danych, informowaniu

mieszkaficéw i przedsiqbiorcdw 0 ich obowiqzkach, szkodliwoéci azbestu oraz
1-nozliwoéciach pozyskania dofinansowania na hezpieczne usuwania wyrobéw

zawierajqcych azbest, a takze monitorowanie procesu usuwania wyrobéw azbestowych
bqdq wykonane przez pracownikéw Urzgdu Miejskiego.

Aktualizacja Programu

Zalozono, ze w trakcie realizacji Programu wykonana zostanie jedna jego
aktualizacja.

8.2. Koszty usuwania wyrobéw zawierajqcych azbest

Obliczenie kosztéw usuwania wyrobéw zawierajqcych azbest wymaga okreélenia
kwot bazowych ich demontazu, transportu i utylizacji na podstawie rozpoznania rynku.
Analiza informacji pozyskanych od kilku firm posiadajqcych odpowiednie uprawnienia
do usuwania azbestu wykazaia, it érednie ceny w 2021 r. roku na terenie wojewédztwa
flqskiego przedstawla%y sh; nastqpujqco:

Tabela 13. Ceny netto usuwania wyrobéw azbestowych w 2021 r. dla wojewédztwa
élqskiego

Y: ‘ f ‘ _ V
_, . \ \"".:¢|i‘;::‘:u:1---.

1-:1‘.=._':{:v'_:K'-:'.‘:_. " ' ' '

Mahe ilvéd 21,45 6.82 6,73 5:5
Duze iluéci 0.28” 4,07 5.05 19

M3§6ilO§Ci 1430 i 4-55 44-9 2334

K Duieiloéci 551 325 3_r_-_)_Q_ 0 1151
irfidfu: opracowania wahune

* §rednla cena przyjqcla odpaddw na najbliime ogélnndongpna sldadowlslw
“" Gena wg przellcznlka Mlnlsterstwa Rozwoju, gdzie 1 m?= 15 kg

Przy zahzenlu ceny 1267 2} koszt, jaki nalezahzby punieéé w celu usuniqcia
wyrobéw zawlerajqcych azbest pozostajqcych jeszcze na terenie Gliwic, to:

4 325,900 Mg >< 1257 zi/Mg = 5 482 2&6 zl
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8.3. Calkowite koszty realizacji Programu

jak wynika z clokonanych obliczefi, caikowity koszt realizacji Programu do 2032 r.
przedstawia siq nastgpujqco:

Tabela 14. Caikowity koszt netto realizacji Programu usuwania wyrobéw
zawierajqcych azbest w Gliwicach

PFQWWWF 31 “O”
usuwafiia . .*;_ .. -3 ."__i 54-B2256

. . . . \
" 5 513 260

trddla: opracowania wlasne
Warto pndkreélié. ii rynek ustug zwiqzanych z usuwaniem azbestu dynamicznie

siq zmienia. Dlatego realne przewidywanie kosztdw realizacji Programu zaréwno w skali
ogélnej, jak i rocznej nie jest do kofica moiliwe. Dodatkowo wpfyw na firmy dziakajqce
w tej branzy majq inne czynniki, ktére mogq siq przyczynié do znacznego wzrostu cen

éwiadczonych usiug. Tak wigc przedstawione wyzej obliczenia majq jedynie charakter
poglqdowy i powinny ulatwié ocenq skali przedsiqwziqcia, z jakim mamy do czynienia,
a tym samym odpowiednio zaplanowaé dziaiania zwiqzane z finansowaniem Programu.
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9. ZRODI:.A FINANSOWANIA REALIZACII PROGRAMU

lednym z glownych z:-fiozefl Programu jest wspieranie pozyskiwania érodkéw
zewngtrznych na dziaflania zmierzajqce do oczyszczania terenu z wyrobéw zawierajqcych

azbest. W innym wypadku koszty ich usuwania, ktére ze wzglqdu na specjalne procedury
konieczne do wdrozenia przy pracach z azbestem sq bardzo wysokie (co pokazaha tez
powyzsza analiza), spoczywal*yby w wiokszoéci na whaécicielach nieruchomoéci. Dlatego
tez konieczne jest udzielanie jak najszerszego wsparcia finansowego dla wszystkich
inicjatyw zwiqzanych z likwidacja; azbestu, a takie z monitoringiem zanieczyszczenia
érodowiska azbestem.

Finansowanie usuwania azbestu moze odbywaé siq:

1. Ze érodkéw wlasnych:

0 wlaécicieli nieruchomoéci,

0 inwestoréw,

0 jednostek samorzqdu terytorialnego.
2. Przy udziale érodkdw ze zrédei zewnqtrznych, takich jak:

0 Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej [NFO§iGW] we
wspélpracy z Wojewédzkim Funduszem Ochrony §rodowiska i Gospodarki
Wodnej (WFO§iGW), tzw. ,,Og6lnopolski program finansowania usuwania
wyrobéw zawierajqcych azbest",

- Ministerstwo Rozwoju i Technologii (érodki z budzetu pafistwa),

0 Bank Gospodarstwa Krajowego.
0 Bank Ochrony firodowiska.

9.1. Wojewédzki Fundusz Ochrony §r0d0wiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach

 : Ogolnopolski program flnansowania usuwania wyrobow
zawierajqcych azbest
 :Wzrost iloéci unieszkodliwionych odpadéw zawierajqcych azbest.

Stopiefi realizacji celu programu jest mierzony za
pomocq wskaznika osiqgnigcia celu pn. Masa unieszkodliwionych odpadéw
niebezpiecznych Iub materiahfiw zawierajqcych azbest (Mg).
Planowana wartoéé wskaznika osiqgnigcia celu wynosi co najmniej 285 715 Mg.
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B_u_dZ§J;: Do ustalenia miodzy NFO§iGW a WFO§iGW po rozpoznaniu faktycznego
zapotrzebowania na érodki ($rodki NFO§iGW Q 100 mln Z1 W latach 2019-2023].

 : Program realizowany bqdzie w latach 2019-2023, przy czym
zobowiqzania (rozumiane jako podpisywanie uméw z beneficjentami koficowymi]
podejmowane bqdq do 31 marca 2023 r., a érodki wydatkowane bgdq no rzecz
beneficjentéw (VVFO§‘,iG\/V) do 31 grudnia 2023 r.

Zgodnie z ogioszeniem 0 naborze zamieszczonym na stronie WFO§iGW
W Katowicach termin sldadania wnioskow dla zadafi realizowanych w okresie dwuletnim,
tj. 2022-2023 r., up1ywa 30 kwietnia 2022 r.

Beneficjentami programu mogq byé jednostki samorzgdu terytorialnego
wojewodztwa élqskiego. w ktorych z0sta1a przeprowadzona inwentaryzacja wyrobow
zawierajqcych azbest i ktore posiadajq aktualny, zatwierdzony program usuwania
azbestu i zawierajqcych go wyrobéw.

Dofinansowanie obejmuje dzia1ania zwiqzane z demontazem, zbieraniem,
transportem oraz unieszkodliwieniem wyrobéw zawierajqcych azbest.

Warunki dofinanspwania W\.I_dz,i1dan@8Q_PI'Z@Z WF0S.l§\/1
 :

1 Udzielajqc dotacji ze érodkéw udostegpnionych przez NFO§iGW, WFO$iGW
dziaia we w1asnym imieniu na rzecz NFO$iGW.

0 Wysokoéé clofinansowania przedsigwziegcia uzalezniona jest od efektywnoéci
kosztowej, stopnia pilnosici usuniqcia i unieszkodliwienia odpadéw
zawierajqcych azbest oraz wskaznika dochodow podatkowych gminy
w przeliczeniu na jeclnego mieszkarica — G. publikowanego przez Ministerstwo
Finansow.

I Maksymalna kwota dofinansowania (dotacji] w zaleznoéci od wysokoéci
wskainika G wynosi odpowiednio:

— do 100% jego kosztéw kwalifikowanych dla gmin 0 wartoéci wskaznika
G okreélonego dla roku poprzedzajqcego rok zhzenia wniosku nie
wiqkszej niz 1500;

- do 70% jego kosztow kwalifikowanych dla gmin o wartoéci wskaznika

G okreélonego dla roku poprzedzajqcego rok z1ozenia wniosku
w przedziale powyzej 1500 do 2000;
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- do 40°/0 jego kosztow kwalifikowanych dla gmin o wartoéci wskaznika
G okreélonego dla roku poprzedzajqcego rok ziozenia wniosku powyzoj
2000.

0 Dla gmin 0 wskainiku G powyzej 2000 maksymalne kwoty dotacji mogq
wynieéé odpowiednio:

— dla demontazu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadéw
zawierajqcych azbest o I stopniu pilnoéci: do 40% kosztéw

kwalifikowanych, lecz nie wiqcej niz 320 z1/Mg odpadéw;

— dla demontazu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadow
zawierajqcych azbest 0 ll i lll stopniu pilnoéci: do 36% kosztéw
kwalifikowanych, lecz nie wiocej niz 288 z1/Mg odpadow;

- dla zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadow zawierajqcych
azbest: do 40% kosztow kwalifikowanych, lecz nie wiocej niz 240 z1/Mg
odpadéw.

 =DOTACJA
 §sq zgodne z ,,Wytycznymi w zakresie kosztow kwalifikowanych",
z zastrzezeniem, ze sq to koszty niezbqdne do osiqgniocia efektu ekologicznego i obejmujq
wyhqcznie koszty demontazu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadow
zawierajqcych azbest.

Uzupemienie dofinansowania moze stanowié pozyczka ze érodkéw WFO§iGW.

9.2. Ministerstwo Rozwoju 1 Technologii

W ramach Konkursu Azbest przy udziale érodkow z budzetu pafistwa
pozostajqcych w dyspozycji Ministra Rozwoju i Technologii finansuje siq zadania
wspierajqce realizacjq Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu w latach 2009-2032,
obejmujqce:

4- dziaiania edukacyjno-informacyjne w zakresie prawidhwego postqpowania
z wyrobami zawierajqcymi azbest.

0 wykonanie inwentaryzacji oraz aktualizacji inwentaryzacji wyrobow
zawierajqcych azbest (w roku 2019 miasto Gliwice pozyskalo érodki na

aktualizacjo inwentaryzacj i).

54

Id: E0Es9ms-o14F-4c12-1315iiaT1§€fisbcEzvc0. Projckl Strona 54



Tabela 15. Wydatki z budzetu pafistwa pozostajqce w dyspozycji Ministra Rozwoju dla
realizacji Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032
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9.3. Bank Gospodarstwa Krajowego

Podstawowym celem Funduszu Termomodernizacji i Remontow utworzonego
przez Bank Gospodarstwa Krajowego jest pomoc finansowa dla inwesto row realizujqcych
przedsiqwziqcia termomodernizacyjne iremontowe oraz wyp}ata rekompensat dla
wiaécicieli budynkow mieszkalnych, w ktorych by1y lokale kwaterunkowe.

F01-my pomocy:
1. premia termomodernizacyjna,
2. premia remontowa,
3. premia kompensacyjna.

Bank Gospodarstwa Krajowego wspoipracuje w zakresie Funduszu
Termomodernizacji i Remontow z nastqpujqcymi bankami kredytujqcymi:

0 Bank Ochrony Qrodowiska S.A.,

I Bank Polskiej Spo1dzielczo§ciS.A.*,

I Krakowski Bank Spfddzielczy,

I SGB-Bank S.A.
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9.4. Bank Ochrony firodowiska S.A., Oddzial Operacyjny
wGliwicach

B00 S.A. to uniwersalny bank komercyjny specjalizujqcy sie; w finansowaniu
przedsigwzioé proekologicznych. B00 wspéipracuje z polskimi i zagranicznymi
instytucjami finansowymi, w tym funduszami i fundacjami dziaiajqcymi na rzecz ochrony

firodowiska. Dzigki temu oferuje szerokq game; kredytéw. Oddziaiy B00 wspoipracujq
zWFO§iGW w zakresie udzielania preferencyjnych kredytow na inwestycje zwiazane
z usuwaniem i utylizacjq wyrobow zawierajqcych azbest dla oséb prawnych, jednostek
organizacyjnych niebqdqcych osobami prawnymi. jaki dla klientow indywidualnych.
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10. MONITORING PROCESU REALIZAC]l PROGRAMU

Do monitorowania Programu posiuzq tzw. wskazniki realizacji Programu.
Stanowiq one instrument, za pomoc.-sq ktérego miasto moze w sposdb jednoznaczny ocenié,
czy Wdrazanie Programu odbywa sir; w stopniu wystarczajqcym oraz czy cele i dziaiania

postawione w Programie speiniajq swojq rolg.

Do oceny efektywnoéci dziaiafi wpisanych do Programu oraz podejmowanych
przez miasto Gliwice powinny byé wykorzystane nastgpujqce wskazniki:

1. Wskazniki efektywnoéci realizacji Programu:
a. iloéé zdemontowanego azbestu - wytworzonych odpadéw niebezpiecznych

- Mg/rok.

b. iloéé unieszkodliwionych odpadéw niebezpiecznych zawierajqcych azbest
- Mg/rok,

c. stopiefi usunigcia wyrobow azbestowych - % usuniqtych odpadow
w odniesieniu do wynikow inwentaryzacji z roku 2019,

d. stopiefi wykorzystania érodkéw finansowych zaplanowanych na realizacje;
Programu w danym roku — %.

2. Wskazniki éwiadomoéci ekologicznej mieszkaricéwz
a. liczba wnioskéw 0 dofinansowanie usuwania azbestu ziozonych do Urzqdu

Miejskiego przez mieszkaflcow/rok,
b. liczba przypadkow nielegalnego demontazu wyrobow zawierajqcych

azbest/rok,
c. liczba interwencji podejmowanych przez jednostki kontrolne [nadzor

budowlany, lnspekcjq Pracy, Inspekcje; Sanitarnq, gminq]/rok.

Dodatkowym elementem monitoringu Programu jest systematycznie uzupeiniana
Baza Azbestowa. Daje ona mozliwoéé biezqcej analizy oraz kontroli zgodnoéci zaiozonego
harmonogramu z faktycznymi dziaianiami podejmowanymi przez wiaécicieli
poszczegolnych obiektow. Mcmitorowanie zmian w odniesieniu do poszczegélnych
budynkow na terenie Gliwic pozwoli na zaplanowanie iweryfikacjq dziaiafi zwiqzanych

z terminami usuwania azbestu. W przypadku kazdej zmiany zgioszonej przez wlaéciciela
nieruchomoéci odnoénie do: liczby budynkow pokrytych piytami azbestowo-
cementowymi, iloéci czy tez stanu wyrobéw zawierajqcych azbest informacja ta zostanie
niezwiocznie wprowadzona do Bazy Azbestowej przez wyznaczonego pracownika
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Urzodu Miejskiego. Umozliwi to biezqcq aktualizacjo i pozwoli okreélié tempo usuwania
wyrobow azbestowych.
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11. PODSUMOWANIE

Program usuwania wyrobdw zawierajqcych azbest 2 terenu miasto Gliwice no Iota
2022-2032 jest istotnym dokumentem strategicznym, ktorego posiadanie daje gwarancje

zharmonizowanych dziaiafi rzeczowych i finansowych zmierzajqcych do caikowitego
usuniecia wyrobow zawierajqcych azbest z terenu miasta, a przez to wyeliminowanie
szkodliwego wplywu i niebezpiecznych dla zdrowia skutkow dziaiania azbestu.

Program jest spojny z Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu no Iota 2009-2032
ibedzie realizowat wszystkie zawarte w nim zaiozenia i terminy, a takze bedzie
nawiqzywai do Polityki ekologicznej paristwa 2030, Krajowego Planu Gospodarki
Odpadami KPGO 2022, Planu gospodarki odpadami dla wojewddztwa slqskiego no Iota

2016-2022, Programu Ochrony firodowiska dla wojewddztwa slqskiego do roku 2019
z uwzglednieniem perspektywy do roku 2024, Programu Ochrony Sfrodowiska dla Miasta
Gliwice na lata 2016-2020. Program uzupeinia dane zawarte w tych dokumentach
oszczegéiowe ilosci zinwentaryzowanych wyrobéw zawierajqcych azbest na terenie
Gliwic.

Realizacja Programu bedzie powiqzana z realizacjq celéw Odnowionej Strategii
Zrownowazonego Rozwoju UE, ktéra zakiada ,,0stateczne zastqpienie substancji
wzbudzajqcych szczegélnie duze obawy odpowiednimi alternatywnymi substancjami Iub

technologiami", ponadto bedzie nawiqzywaia do unijnych dyrektyw regulujqcych kwestie
azbestu:

1 dyrektywy Rady 87/217/EWG z 19 marca 1987 r. w sprawie ograniczania

zanieczyszczenia srodowiska azbestem i zapobiegania temu zanieczyszczeniu,
0 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z 24 listopada

2010 r. w sprawie emisji przemyslowych (zintegrowane zapobieganie
zanieczyszczeniom i ich kontrola).

Regulacje zawarte w tych przepisach wclrozone sq w krajowych ustawach
irozporzajdzeniach, m.in. w ustawie z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania

Wyrobow zawierajajcych azbest [t.j. Dz.U. 2020 poz. 1680), ktora rozpoczeia proces
elimlnacji azbestu z terenu Polski.
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Poclstawowym celem niniejszego Programu. wynikajajcym z przytoczonych wyzej
aktdw prawnych, jest usuniecie wyrobdw zawierajqcych azbest z terenu miasta Gliwice
do 2032 1'. Dla jak najlepszego zaplanowania dziaiafi zmierzajqcych do realizacji tego celu
konieczne byio przeprowadzenie analiz danych zgromadzonych o azbescie, z ktérych
mozna wysunqé nastepujqce wnioski:

I 86.95% wyrobow azbestowych na terenie miasta stanowiaj piyty piaskie;

1 88.77% wyrobow azbestowych nalezy do oséb prawnych;
- najwiecej wyrobow azbestowych pod wzgledem masy znajduje sie

na budynkach przemysiowych [2 242 483 kg), co stanowi 51.82% wszystkich
wyrobéw azbestowych na terenie miasta;

v najwiecej, czyli 50.76% ogélnej liczby obiektéw z azbestem znajdujqcych sie
w Gliwicach, stanowiq budynki gospodarcze;

0 najwiecej wyrobow azbestowych pod wzgledem masy jest zlokalizowanych
w obrebie ewidencyjnym 0038 Nowe Miasto (1 403 080 kg), najmniej
w obrebie 0034 Lqki Kiodnickie (150 kg);

0 ilosé wyrobow azbestowych w Gliwicach w przeliczeniu na 1 km? vvynosi
32.32 Mg;

0 stan techniczny wyrobéw zawierajqcych azbest charakteryzowany poprzez
stopiefi pilnosci ich usuniecia wskazuje na:

— pilnq potrzebe pozbycia sie 24.93% azbestu (I stopieri pilnosci],

— koniecznosé powtérnej oceny w ciqgu roku 41.72% azbestu (ll stopiexi
pilnosci),

- koniecznosé powtornej oceny w ciqgu 5 lat 33.35% azbestu (III stopieri
pilnosci];

0 iloéé wyrobéw unieszkodliwionych wpisanych do Bazy Azbestowej to
3 677 590 kg. co stanowi 45.94% masy wszystkich wyrobéw
zinwentaryzowanych na terenie Gliwic;

1 problemem pozostaje niewielka ilosé skiadanych corocznie przez
mieszkaficdw informacji 0 wyrobach zawierajqcych azbest.

Przedstawiono wiec zéiktualizowany harmonogram realizacji Programu
wpodziale na trzy etapy, dla ktdrych wyznaczono konkretne zadania. Etap I to cele
krdtkookresowe obejmujqce zadania na najblizszy rok. Etap I] to cele sredniookresowe
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obejmujqce zadania w perspektywie od 2 do 5 lat. Natomiast etap Ill to cele
diugookresowe obejmujqce zadania od 6 lat do kofica trwania Programu. Pierwszy etap

realizacji Programu wediug prognozy powinien oznaczaé usuniecie 15% wyrobow
azbestowych. drugi — 40%. a ostatni - pozostaiych 45%.

Przedstawiona wyzej prognoza ma jedynie charakter poglqdowy isiuzy
zobrazowaniu potrzeb wynikajajcych z pozbywania sie wyrobow azbestowych regularnie
w kazdym roku. tak aby zrealizowaé giéwne zaiozenie caikowitej eliminacji tych
wyrobdw z terenu miast;-1 do 2032 r.

Oczywiscie okres realizacji Programu jest tak diugi, ze nie da sie do korica
przewidzieé wszystkich uwarunkowafi technicznych i ekonomicznych. mozna jedynie
zakiadaé. ze bedq one sprzyjaly state] eliminacji azbestu.

Podsumowujqc. nalezy uznaé, ze realizacja zaiozonych w niniejszym dokumencie
postanowiefi, z zachowaniem wszystkich procedur i przepisow. odniesie pozytywne
skutki dla caiego miasta poprzez:

v sukcesyvvne zmniejszanie, a docelowo wyeliminowanie zrédei emisji wiékien
azbestowych;

0 prowadzenie prac zgodnie z ptzepisami. co wyeliminuje zagrozenie zdrowia
zaréwno dla mieszkaficow posesji, jak i dla wykonawcow prac;

0 poprawe ogolnej jakosci powietrza. a poprzez to zmniejszenie ilosci
zachorowari na choroby ukiadu oddechowego;

Q wzrost éwiadomoéci ekologicznej mieszkaficéw w zakresie wiaéciwego
postepowania z wyrobami I odpadami zawierajqcymi azbest;

v poprawe wyglqdu zewnetrznego budynkéw, a przez to wzrost ich wartosci
eksploatacyjnej;

0 poprawe stanu technicznego budynkdw, co spowoduje wzrost wartosci
nieruchomoéci na terenie gminy;

0 zwiekszenie atrakcyjnosci miasta Gliwice jako miejsca przyjaznego srodowisku
naturalnemu. w ktorym dba sie o dobro mieszkaficow.
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12. STRESZCZENIE W IEZYKU NIESPECIALISTYCZNYM

Usuwanie wyrobow zawierajqcych azbest stanowi w ostatnich latach priorytet
w walce z odpadami niebezpiecznymi ze wzgledu na zagrozenie zdrowia ludzi i ochrone

srodowiska. Okres usuniecia wyrobfrw azbestowych na terytorium Polski okreslono na
lata 2009-2032. Program usuwania wyrobow zawierajqcych ozbestz terenu miasta Gliwice
no Iota 2022-2032 powsta} w ramach dziaiania niezbednego do realizacji tego zadania.

Opracowanie programow usuwania azbestu stanowi jedno z zadafi samorzqdow
okreslonych w Progromie usuwania azbestu i ugyrobdw zawierajqcych azbest stosowanych
no terytorium Polski przyjetym przez Rade Ministréw Rzeczypospolitej Polskiej 14 maja
2002 r. Zawarto w nim podstawowe informacje na temat azbestu, obszaréw zastosowania
wyrobow azbestowych oraz wplywie azbestu na zdrowie cziowieka.

Przedstawiono aktualne iloéci wyrobéw azbestowych wystepujqcych na terenie
Gliwic oraz obliczono szacunkowy koszt ich usuniecia. Program ma na celu réwniez

zapoznanie z przepisami prawnymi dotyczqcymi postepowania przy uzytkowaniu
i usuwaniu wyrobéw zawierajqcych azbest oraz wynikajqcymi z nich procedurami. aby
uniknajé np. ich niewiaéciwego demontazu, a tym samym zagrozenia zdrowia ludzkiego.

Wskazano ponadto mozliwosci pozyskania srodkdw z réznych zrédet na usuwanie

wyrobéw azbestowych. W opracowaniu zawarto harmonogram najwazniejszych zadari
do realizacji w rozbiciu na poszczegolne lata.

Program bedzie poddawany aktualizacji ze wzgledu na zmiany w:

I obowizjzujzjcych przepisach,

Q danych dotyczqcych ilosci wyrobow azbestowych wystepujqcych na terenie
Gliwic.

0 mozliwosciach pozyskania funduszy.
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Zaiqcznik 1. Wzér oznakowania instalacji lub urzadzeri zawierajacych azbest oraz rur azbestowo-
cementowych

OZNAKQWANIE
INSTALACII LUB URZADZEN ZAWIERAIACYCH AZBEST

ORAZ RUR AZBESTOWO-CEMENTOWYCH

Pomieszczenie zawiera azbest*

41

* 1)1Iko w przypadku aznakowanio pomieszczenia w zwiqzku z brokiem mozllwoscl trwalego umieszczenia
oznakowania na instalacji Iub urzqdzeniu zawlerajqcym azbest

wszystkie instalacje Iub urzadzenia zawierajace azbest oraz rury azbestowo-
cementowe powinny byé oznakowane w nastepujacy sposobz

1) oznakowanie zgodne z podanym wzorem powinno mieé wymlaryz co najmniej
5 cm wysokosci (H) i 1/2 H szerokosci;

2) oznakowanie powinno skiadaé sie z:
a) czesci gérnej (I1 = 40% H) zawierajacej litere ,,a" w biatym kolorze na

czarnym tle,

b) czesci dolnej (60% H) zawierajqcej standardowy. wyraznie czytelny napis
w biaiym Iub czarnym kolorze na czerwonym tie;

3] jezeli wyrdb zawiera krokidolit, standardowo stosowany zwrot ..zawiera
azbest" powinien byé zastaplony zwrotem .,zawiera krokidolit/azbest
niebieski".
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Zaiacznik 2. W261‘ informacji 0 wyrobach zawierajqcych azbest

INFURMACIA U WYRUBACH ZAWIERAIACYCH AZBEST1)

1. Nazwa miejsca/urzadzenia/instalacji. adreszlz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- II

2. Wykorzystujacy wyroby zawierajace azbest — imie i nazwisko Iub nazwa i adres:

3. Rodzaj zabudowj/3'1: ...................................................................................................... ..

4. Numer dziaiki ewidencyjnejflz
| c | | I | n | n n - | - I | - - | - - | - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - u - - - u u u I u u | | | Q | nlrnnunnnu---|--H-------------H-..-.--------nun uvuouuunnnnnnul

5. Numer obrebu ewidencyjnego‘*3:

6. Nazwa.rodzajwyrobu51: ................................................................................................................... ..

7. lloéé posiadanych wyrob6w°):
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

8. Stopien pilnosci7): ............................................................................................................................... ..

9. Zaznaczenie miejsca wystepowania wyrobéwal:

a) nazwa i numer dokumentu:
| | a o o a | | | | s o | n o | | | | | ¢ n - - - | - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - | - - | - - - - - - - - - - | - - u | | n u | 1 | | \ n | | | | | | | | | | | u a n n n - - | | - - | - | - - - | - | - - - | - - - | - | - - - - - - | - - | o - - n u v v | - - :-

b) data ostatniej aktualizacji:

10. Przewidywany termin usuniecia wyrobowz

11.11066 usunietych wyrobéw zawierajqcych azbest przekazanych do
unieszkodliwieniafi:

o | I I 0 I I 0 I I 0 | 0 I | I | o | n - - n n - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I - I - I I I I I I I v I I I u v v o v | | | | v | | | | | | | | | Q p | | ¢ n | n - - - - - - - - - - - - - - . . - - - - . - - - - . - - - - - - - - - - u - - u - - 1 | | u

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - n ,1-"H"

(podpis) Data
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Za wyrob zawierajacy azbest uznaje sis; kazdy wyrob zawierajqcy wagowo 0.1% Iub wlecej azbestu.

Adres faktycznego miejsca wystepowania azbestu nalezy uzupeinié w nastepujqcym formacle:
wojewodztwo, powiat, gmlna, miejscowosé. ulica. numer nieruchomoéd.

Nalezy podali rodzaj zabudowy: budynek rnleszkalny. budynek gospodarczy. budynek przernysiowy,
budynek mleszkalno-gospodarczy. inny.

Nalezy podaé numer dziaiki ewidencyjnej I numer obrebu ewidencyjnego faktycznego miejsce
wystepowania azbestu.
Przy okreslaniu rodzaju wyrobu zawierajacego azbest nalezy stosowaé nastepujaca klasyfikacje:

piyty azbestowe-cementowe piaskle stosowane w budownictwie.
ptyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie.
rury Iziacza azbestowo-cementowe.
I‘I.II'_Y i ziqcza azbesl:owo—Cementowe pozostawione w ziemi,
Izolacje natryskowe srodkami zawierajqcymi w swoim sldadzie azbest.
wyroby cierne azbestowmkauczukowe.
przedza specjalna, w tym whfikna azbestowe obrobione,
szczellwa azbestowe,
tasmy tkane i plecione. sznury I sznurki.
wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjatkiem wyrobow ciernych,
papier, tektura,

- drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierajacymi azbest przed wejsciem w zycie
ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. 0 zakazie stosowania wyrobow zawierajqcych azbest, po
trwaiym zabezpieczeniu przed emisja wiékien azbestu),

— drogi utwardzone odpadami zawlerajacymi azbest przed wejsciem w zycie ustawy z dnia
19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobéw zawierajacych azbest. ale niezabezpleczone
trwale przed emisja wiékien azbestu.

— inne wyroby zawlerajace azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papler I tektura; podaé jakie.
llosé wyrobéw zawierajacych azbest nalezy podaé w jednostkach wiasciwych dla danego wyrobu (kg.
ml. ma. m.b.. km).
Wediug .,0ceny stanu i mozliwosci bezpiecznego uzytkowanla wyrobow zawierajacych azbest"
okreslonej w zaiqczniku nr 1 do rozporzqdzenla Mlnlstra Gospodarki. Pracyi Polityki Spoiecznej z dnia
2 kwietnla 2004 r. w sprawle sposobéw I warunkéw bezpiecznego uzytkowania I usuwania wyrobow
zawlerajqcych azbest [Dz.U. nr 71 poz. 649).

Nie dotyczy osob fizycznych niebedacych przedsiebiorcami. Nalezy podaé nazwe I numer dokumentu
oraz date jego ostatniej aktualizacji, w ktérym zostaiy oznaczone miejsca wystepowania wyrobéw
zawierajacych azbest, w szczegélnoéci planu sytuacyjnego terenu instalacji Iub urzadzenia
zawierajqcego azbest, dokumentacji technicznej.
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Zaiacznik 3. Wzdr oceny stanu i mozliwosci bezpiecznego uzytkowania Wyrobdw zawierajacych
azbest

OCENA

stanu i mozliwoéci bezpiecznego uzytknwania wyrobéw zawierajacych azbest

Nazwa miejsce / obiektu / urzadzenia budowlanego / instalacji przernysiowej:

Adres miejsca / obiektu / urzadzenia budowlanego / instalacji przemysiowej:

Rodzaj zabudowylla

Numer dziaiki ewidencyjnejzlz

Numer obrebu ewidencyjnegozlz

Nazwa, rodzaj wyrobu31:

llosé wyrobowflz

Data sporzadzenia poprzedniej oceny53:

Grupa / Rodzaj i stan wyrobu Punkty Ocena
III‘

I 8pos6b zastosowania azbestu 7

1 Powierzchnia pokryta masq natryskowq z azbestem [torkret) 30

2 Tynk zawierajacy azbest 30

3 Lek]-tie piyty izolacyjne z azbestem [ciezar obj. < 1000 kg/m3) 25

4 Pozostaie wyroby 2 azbestem (np. pokrycia dachowe. elewacyjne) 10

ll Struktura powierzchni wyrobu z azbestem

5 Duze uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura wi6kIen 60

6 Niewielkie uszkodzenia powierzchni [rysy. odpryski. zaiamania). 30
naruszona struktura wiékien
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301512: struktura wioklen przy braku warstwy zabezpieczajacej Iub jej
duzych ubytkach

Warstwa zabezpieczajaca bez uszkodzefi

Mofzliwoéé uszkodzenia powierzchniwyrobu z azbestem

Wyréb jest przedmiotem jakichs prac

Wyrob bezposrednio dostepny [do wysokosci 2 m)

Wyrob narazony na uszkodzenia mechaniczne

Wyréb narazony na wstrzasy i drgania I610 czyrmlid atmosferyczne

Wyrob nie jest narazony na wpiywy zevmetizne

Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeii
uzytkowych

Bezposrednio w pomleszczeniu

Za zawieszonym. nieszczelnym sufitem Iub innym pokryciem

W systemic wywietrzania pomieszczenia [kanaiy wentylacyjne)

Na zewnatrz obiektu (np. tynk)

Elementy obiektu (np. ostony balkonowe, Iilarki miedzyokienne)

Za zawieszonym szczelnyrn sufitem Iub innym pokryciem. ponad
pyioszczelna powierzchniq Iub poza szczelnym kanaiem
wentylacyjnym

Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanyrn od
pomleszczefi mieszkalnych)

Wykorzystanle mlejsca / obiektu / urzqdzenla budowlanego /
instalacji przemyslowej
Regularne przez dzieci. miodziez lub sportowcow

State Iub czeste [np.: zarnieszkanie. miejsce pracy)
Czasowe (np. domki rekreacyjne)

Rzadkie (np. strychy, piwnice. komorki] I

Nieuzytkowane (np. opuszczone zabudowanla mleszkalne Iub
gospodarskie. wyiaczone z uzytkowania obiekty. urzadzenia Iub
instalacje)

sum PUNKTOW OCENY

STOPIEIII PILNOSCI
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IJMQQQA; W kazdej z pieciu grup arkusza nalezy wskazaé co najmniej jednaj pozycje. jesli
w grupie zostanie wskazana wiecej niz jedna pozycja. sumujac punkty z poszczegdlnych

grup nalezy uwzglednié tylko pozycje 0 najwyzszej punktacji w danej grupie. Sumaryczna
liczba punktdw pozwala okreslié stopiefi pilnosci:

Stopiefl pilnoéci I od 120 punktdw

wymagane pilne usuniecie [wymiana na wyrdb bezazbestowy) lub zabezpieczenie

Stopiefi pilnosci II od 95 do 115 punktéw

wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

Stopiefi pilnoéci III do 90 punktéw

wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

Oceniajacy Wiasciciel / Zarzadca

(nazwisko i imie) (podpis)

(miejscowoéé, data) (adres Iub pieczeé z adresem)
Q]... ._

1) Nalezy podaé rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny. budynek gospodarc.-zy. budynek PIZEIIIYSIOWY,
inny.

11 Nalezy podaé numer obrebu ewldencyjnego I numer dziaiki ewldencyjnej faktycznego miejsca
wystepowania azbestu.

3) Przy okreslanlu rodzaju wyrobu zawierajacego azbest nalezy stosowaé nastepujacq klasyfikacje:

I piyty azbestowo-cementowe piaskle stosowane w budownictwie.
I piyty faliste azbestowe-cementowe dla budownictwa.

I ruryi ziqcza azbestowe-cementowe.

I izolacje natryskowe srodkami zawierajacymi w swoim skiadzie azbest,

I wyroby ciemo azbestowo-kauczukowo,
0 pizedza specjalna. w tym widkna azbestowe obrobione,

I szczeliwa azbestowe,

I taémy tkane i plecione. sznury i sznurki.

I wyroby azbestowo-kauczukowe. z wyjatkiem wyrobdw ciemych,

I papier. tektura,
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I inne wyroby zawierajqce azbest. oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura. podaé

jakie.

9 Ilofié wyrobdw azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach wiasciwych dla
danego wyrobu (ml, ma. mh).

51 Nalezy podaé date przeprowadzenla poprzedniej oceny; josli jest to pierwsza ocena. nalezy wpisaé
,.pIerwsza ocena".
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Zmtepcza Pr .z.ydB0

Uzasadnienic

Opraoowanie ,,Programu usuwania Wyrobow zawierajacych azbest Zlorentl miasta Gliwice na lata 2022—
2032“ zwiqzane jest z I'B£IIIZ80j8 zapisow zawartych w ,,Programie Oczyszczania Kraju zAzbestu na Iata 2009-
2032“ (przyjetego uchwaia nr 39/2010 Rady Ministrdw z dnia IS marca 2010 r.). w ktérym wskazano. iz do
zadafi samorzqdu gminnego nalezy przygotowywanie i aktualizacja programow usuwania azbestu i wyrobow
zawierajqcych azbest. W .,Programie usuwania wyrobow zawierajacych azbest z terenu miasta Gliwice na lata
2022-2032" przedstawiono m.in. charakterystyke iilosoi wyrobow azbestowych wystepujacych na terenie
Gliwic wraz z szacunkowym kosztem ich usuniecia, jak rowniez opisano bezpieczny sposob postepowania
podczas ich usuwania, zgodny z aktualnymi przepisami prawa.

Miasto Gliwice pierwszy Program opracowaio w 2012 r. a kolejny, wraz z aktualizacjq krajowej bazy
azbestowe) w 2019 r. Z uwagi na brak ustawowego obowiqzku, programy to nie zostaly przyjete uchwaia Rady
Miasta. Uchwaia o pizyjeciu ,,Programu usuwania wyrobow zawierajacych azbest z terenu miasta Gliwice na
lata 2022-2032" jest dokumentem niezbodnym przy ubieganiu sie o dofinasowanie dla inieszkaficéw
z Wojewédzkiego Funduszu Ochrony 5rodowisl-ca i Gospodarki Wodnej usuniecia i unieszkodliwienia azbestu.
Wniosek 0 doflnansowanie zostal ziozony w kwietniu 2022 r.

Ia Miasto
. " IQ;\j@j:_sa\iriI .-Oca

i.,Hgze||1|k7. v I -1- Io 'rodow|ska
rt Lill-

/\, ifizita Setnik
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