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I. Wprowadzenie
Na świecie znanych jest ponad 5 tys. wyrobów, do produkcji których uŜywano azbestu. Są
to głównie wyroby stosowane w budownictwie jako pokrycia dachowe, osłony elewacyjne ścian,
przewody kominowe, rury wodociągowe i kanalizacyjne oraz elementy izolacyjne. Azbest
wykorzystywany był równieŜ między innymi przy produkcji sprzętu gospodarstwa domowego,
np. kuchenek, piecyków elektrycznych i gazowych, opiekaczy, suszarek do włosów oraz siatek
azbestowych. Surowca tego uŜywano takŜe do produkcji farb, pokostów, klejów, smarów, płytek
i wykładzin podłogowych oraz koców gaśniczych.
W Polsce nie występują złoŜa azbestu nadające się do górniczej eksploatacji. Azbest
stosowany dawniej do produkcji w naszym kraju importowano głównie z byłego ZSRR i
Kanady. W latach 70 ubiegłego wieku sprowadzano do kraju ok. 100 tys. ton azbestu
rocznie, który wykorzystywano przede wszystkim (ok. 85 %) do wyrobu materiałów
budowlanych, pokryć dachowych oraz elewacji budynków. Szacuje się, Ŝe na dachach i
fasadach budynków oraz w obiektach przemysłowych zamontowanych jest blisko 1.350
mln. m2 płyt azbestowych, z czego blisko 90 % stanowią dachowe płyty faliste, zwane popularnie
eternitem. W 1980 r. z płyt azbestowo-cementowych wykonanych było ok. 45 % pokryć
dachowych i fasadowych. Po 15 latach udział tych płyt w nowobudowanych pokryciach
dachowych, zmniejszył się o 30%. Znaczącą pozycję w bilansie wyrobów azbestowych
stanowią znajdujące się w ziemi i budynkach rury azbestowo-cementowe. Szacuje się, Ŝe jest
ich ok. 600 tys. ton. Znaczna ilość wyrobów azbestowych stosowana jest w hutnictwie i
przemyśle ceramicznym. Jest to ok. 60 tys. ton. Masę będących w uŜyciu wyrobów
małogabarytowych, takich jak uszczelki, kształtki, okładziny hamulcowe czy wyroby
włókiennicze, ocenia się na 100 tys. ton.
Okazuje się jednak, Ŝe azbest jest szkodliwy dla zdrowia i ze względu na zagroŜenie jakie
stwarza musi być usunięty z wszystkich obiektów w kraju do końca 2032 roku. Zapis ten
zawarty jest w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych
na terytorium Polski" przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 14 maja 2002 r. Stąd teŜ wynikła
konieczność opracowania programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Liw.
Zadanie to omawione zostało takŜe w Planie Ochrony Środowiska i Planie Gospodarki
Odpadami dla Gminy Liw.
W programie tym opisano ogólne mechanizmy oraz zasady pomocy, której Gmina zamierza
udzielić osobom decydującym się na usunięcie elementów zawierających azbest z budynków lub
budowli. Pomoc ta ma na celu zachęcić do podejmowania tego rodzaju działań
zmniejszyć ryzyko związane z nieprawidłowym wykonaniem tych zadań.
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1.1. Szkodliwość azbestu dla zdrowia
Azbest to nazwa minerału włóknistego występującego w przyrodzie, który wykazuje
znaczną wytrzymałość na rozciąganie, źle przewodzi ciepło, ma właściwości dźwiękochłonne i
jest względnie odporny na działanie czynników chemicznych.
Te właściwości azbestu sprawiły, Ŝe stał się on materiałem bardzo rozpowszechnionym w
naszym

otoczeniu,

znajdując zastosowanie przy wytwarzaniu

całej

gamy wyrobów

przemysłowych, jak i produktów uŜywanych w Ŝyciu codziennym.
Wyroby azbestowe będące w dobrym stanie technicznym oraz odpowiednio
zabezpieczone nie stanowią istotnego zagroŜenia dla zdrowia ludzkiego. ZagroŜenie pojawia się
wówczas, gdy zaistnieją warunki stwarzające moŜliwości uwalniania się włókien azbestowych
do otoczenia. Do sytuacji takich dochodzi najczęściej w wyniku poddawania elementów
azbestowych obróbce mechanicznej, jak równieŜ wskutek naruszania struktury wyrobu
spowodowanej naturalnym starzeniem się materiału oraz pod wpływem oddziaływania
czynników atmosferycznych.
Azbest jest zaliczany do dziesięciu najgroźniejszych substancji zanieczyszczających na
ziemi. W związku z tym, azbest znajduje się w wykazie opracowanym przez Ministerstwo
Zdrowia i Opieki Społecznej, jako niebezpieczna substancja chemiczna o udowodnionym
działaniu rakotwórczym dla człowieka. Badania naukowe udowodniły, Ŝe azbest stanowi
powaŜne zagroŜenie dla zdrowia w następstwie długotrwałego naraŜania dróg oddechowych na
wdychanie jego włókien.

1.2. Przepisy prawne dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami
zawierającymi azbest i obowiązki z nich wynikające .
Od 1997 r. w na terenie Polski obowiązuje zakaz produkcji, handlu oraz stosowania
wyrobów zawierających azbest. Zakaz taki wprowadzono ustawą z 19 czerwca 1997 r.
o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest ( Dz. U. 1997. Nr 101, poz.628 ).
W

następnych

latach

wprowadzono

szereg

kolejnych

aktów

prawnych (ustaw i

rozporządzeń) regulujących kwestie związane z postępowaniem usuwaniem wyrobów
zawierających azbest. Szczegółowy ich wykaz zawiera załącznik nr 1 do niniejszego
opracowania.
Uzupełnieniem aktów prawnych w przedstawionym zakresie jest „Program usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski" przyjęty przez Radę
Ministrów w dniu 14 maja 2002 r. oraz lokalne programy usuwania azbestu realizowane przez
gminy, powiaty i województwa.
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Polskie prawodawstwo określa takŜe wymagania dot yczące postępowania z
wyrobami i odpadami azbestowymi, obowiązki organów administracji, a takŜe właścicieli i
zarządców nieruchomości w tym zakresie oraz obowiązki wykonawców prac polegających na
zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest. Obowiązki te przedstawiono
poniŜej.
Obowiązki gminy:
■ opracowanie, przyjęcie i aktualizacja planu gospodarki odpadami (z uwzględnieniem
problematyki usuwania azbestu i wyrobów zawierającymi azbest),
■ gromadzenie
i

informacji

przekazywanych

zarządców nieruchomości) o

wyrobach

przez

osoby

zawierających

fizyczne
azbest i

(właścicieli
miejscu

ich

wykorzystywania.
■

przedkładanie marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach
występowania substancji stwarzających szczególne zagroŜenie dla środowiska, w tym
azbestu,

■ zatwierdzanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi (w tym odpadami
zawierającymi azbest),
Obowiązki właścicieli, zarządców lub uŜytkowników nieruchomości:
■ kontrola

wyrobów

zawierających

azbest

znajdujących

się

w

obiektach,

urządzeniach budowlanych, urządzeniach przemysłowych lub innych miejscach
zawierających azbest,
■ usuwanie wyrobów zawierających azbest zakwalifikowanych zgodnie z oceną do
wymiany na skutek nadmiernego zuŜycia wyrobu lub jego uszkodzenia,
■ sporządzenie inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest poprzez
sporządzenie spisu z natury,
■ sporządzenie i przedłoŜenie marszałkowi województwa (dot. przedsiębiorców) lub
wójtowi gminy (dot. osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami) oraz aktualizacja
informacji o :
- wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania,
- wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zastało zakończone,
Obowiązki wykonawców prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów
zawierających azbest:
■ uzyskanie pozwolenia, decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami
niebezpiecznymi albo złoŜenie organowi informacji o wytwarzanych odpadach
oraz o sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi (zaleŜnie od ilości
wytwarzanych odpadów),
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■ przeszkolenie przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników i osób
kierujących lub nadzorujących, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz w zakresie przestrzegania procedur
dotyczących bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest,
■ opracowanie przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu prac usuwania wyrobów
zawierających azbest, obejmującego w szczególności:
- identyfikację azbestu w przewidzianych do usunięcia materiałach, na podstawie
udokumentowanej informacji od właściciela lub zarządcy obiektu albo teŜ
na podstawie badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium,
- informacje o metodach wykonywania planowanych prac,
- zakres niezbędnych zabezpieczeń pracowników oraz środowiska przed naraŜeniem
na szkodliwość emisji azbestu, w tym problematykę określoną przepisami
dotyczącymi planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- ustalenie niezbędnego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza;
-

posiadanie niezbędnego wyposaŜenia technicznego i socjalnego zapewniającego
prowadzenie określonych

planem prac oraz zabezpieczeń pracowników i

środowiska przed naraŜeniem na działanie azbestu.
- zgłoszenie prac polegających na zabezpieczeniu lub

usunięciu wyrobów

zawierających azbest z obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej,
właściwemu

organowi nadzoru budowlanego

oraz właściwemu

okręgowemu

inspektorowi pracy.
■ zapewnienie warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających

azbest

z miejsca ich występowania w sposób określony w § 8 rozporządzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i
warunków bezpiecznego uŜytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest,
■ złoŜenie właścicielowi, uŜytkownikowi wieczystemu lub zarządcy nieruchomości,
urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego
azbest, pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu
terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych
i sanitarnych.
Warunkiem koniecznym bezpiecznego dla ludzi i środowiska uŜytkowania i
usuwania wyrobów zawierających azbest jest rzetelnie sporządzona inwentaryzacja
wyrobów zawierających azbest i ocena ich stanu, określająca, w zaleŜności od rodzaju, stanu i
sposobu zastosowania azbestu, stopień pilności wymiany wyrobów zawierających azbest.
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W rozporządzeniach Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 3
p a ź d z i e r n i k a 2 0 0 3 r . w s p r a w i e w y m a g a ń w z a k r e s i e w yk o r z ys t y w a n i a i
przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w
których był lub jest wykorzystywany azbest oraz z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów
i warunków bezpiecznego uŜytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, załoŜono
wykonanie inwentaryzacji oraz dokonanie oceny stanu wyrobów zawierających azbest wg stanu
na koniec 2004 r. Od tego teŜ roku właściciele i zarządcy obiektów zobligowani są do
przekazywania marszałkowi województwa i wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta
informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania oraz informacji o
wyrobach, których wykorzystanie zakończono.
Przepisy w sposób bezpośredni nie precyzują, kto moŜe być wykonawcą prac
polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest. Biorąc pod uwagę
obowiązki, jakie postawiono przed wykonawcą, tego typu prace powinna wykonywać
wyspecjalizowana jednostka posiadająca stosowne zezwolenia oraz wyposaŜenie techniczne i
socjalne zapewniające prowadzenie prac oraz odpowiednie zabezpieczenie pracowników i
środowiska przez naraŜeniem na działanie azbestu.
W przypadkach nieprzestrzegania nałoŜonych na jednostki organizacyjne i osoby
fizyczne obowiązków w zakresie bezpiecznego wykorzystania i usuwania wyrobów
zawierających azbest oraz obowiązków sprawozdawczości w tym zakresie mają zastosowanie
zapisy tytułu VI ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Przewidują one
w takich przypadkach odpowiedzialność karną tj. kary aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny
orzekane na podstawie przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz
odpowiedzialność administracyjną poprzez wstrzymanie prowadzonej przez podmiot korzystający
ze środowiska lub osobę fizyczną działalności powodującej pogorszenie stanu środowiska w
znacznych rozmiarach lub zagraŜającej Ŝyciu lub zdrowiu ludzi.
Ponadto do odpowiedzialności za szkod y spowodowane oddział ywaniem na
środowisko, w tym równieŜ powstałe w wyniku postępowania z wyrobami zawierającymi azbest,
mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

II. Cele programu
Program usuwania azbestu jest rozwinięciem i uszczegółowieniem realizacji wcześniej
uchwalonych programów ochrony środowiska i gospodarki odpadami.
Głównym celem programu usuwania i unieszkodliwiania azbestu na terenie gminy
Liw jest doprowadzenie do stopniowej eliminacji wyrobów zawierających azbest z terenu
całej gminy oraz ich bezpieczne składowanie i prawidłowe unieszkodliwienie.
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Celami szczegółowymi są:
1. Inwentaryzacja obiektów zawierających azbest.
2. Edukacja mieszkańców w zakresie szkodliwości azbestu dla zdrowia człowieka.
3. Zapoznanie mieszkańców z procedurami usuwania, zabezpieczania i unieszkodliwiania
wyrobów azbestowych.
4. Propagowanie właściwych metod i sposobów bezpiecznego dla środowiska i zdrowia
człowieka usuwania azbestu.
5. Zapoznanie i pomoc mieszkańcom gminy w pozyskiwaniu środków finansowych na
zadania związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest.

III. Lokalizacja programu.
Gmina Liw połoŜona jest w centralnej części powiatu węgrowskiego. Graniczy z miastem
Węgrów i gminami: Grębków, Wierzbno, Korytnica i Stoczek oraz powiatem sokołowskim.
Obszar gminy stanowią tereny leŜące wokół miasta Węgrowa. Północna część terenu Gminy
połoŜona jest w otulinie NadbuŜańskiego Parku Krajobrazowego i jego obrzeŜach. Znaczny
obszar gminy połoŜony jest w Siedlecko – Węgrowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu oraz
w obszarze Natura 2000. Na terenie występuje równieŜ rezerwat przyrody Kantor Stary
Powierzchnia gminy wynosi 16 956 ha. Ponad 70% ogólnej powierzchni stanowią
uŜytki rolne – 10988 ha, w tym ponad 16 % to uŜytki zielone – łąki i pastwiska – 2600 ha. Lasy
stanowią 22% powierzchni ogólnej.
Gmina Liw liczy obecnie 7875 mieszkańców Średnia gęstość zaludnienia to ok. 46
osób/km2. Ludność gminy zamieszkuje 26 miejscowości wiejskich naleŜących do 22 sołectw. Do
największych miejscowości pod względem liczby ludności zaliczyć naleŜy takie miejscowości
jak: Ruchna – 1254 mieszkańców, Liw – 890 osób, Jartypory – 784 i Tończa z 685 mieszkańcami.
Miejscowościami o najmniejszej liczbie ludności są natomiast: Ludwinów – 127 mieszkańców,
Ossolin – 126, Śnice – 151, Witanki – 145 i Ruchenka – 146 mieszkańców. Od dłuŜszego czasu
obserwuje się ujemny przyrost naturalny
Gmina Liw jest typową gminą rolniczą. Około 73 % powierzchni gminy stanowią uŜytki
rolne. Liczba gospodarstw rolnych wynosi 1280. Średnia wielkość gospodarstwa wynosi ok. 8 ha.
W gminie zarejestrowanych jest 266 podmiotów gospodarczych. Dominująca działalność
gospodarcza, poza rolnictwem, to handel, branŜa spoŜywcza, w mniejszym stopniu budownictwo,
produkcja i transport.
Pod względem infrastruktury komunalnej w gminie występuje dość wysoki stopień
zwodociągowania (85 %). Brak jest natomiast systemu kanalizacji.
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W gminie funkcjonuje 8 Samorządowych Szkół Podstawowych, 4 Przedszkola i 1
Gimnazjum. Do szkół podstawowych uczęszcza 618 uczniów łącznie z oddziałami
przedszkolnymi, do przedszkoli 123 osoby, a do Gminnego Gimnazjum 381 uczniów. Ogółem w
placówkach tych kształci się 1122 osoby. Kadra nauczycielska na terenie gminy liczy 118 osób.
Ponadto na terenie gminy Liw działa 13 jednostek Ochotniczej StraŜy PoŜarnej,
skupiających około 350 straŜaków ochotników dysponujących czterema średnimi i sześcioma
lekkimi pojazdami gaśniczymi.

IV. Uczestnicy programu.
Program usuwania azbestu skierowany jest do wszystkich właścicieli nieruchomości
zlokalizowanych na terenie gminy Liw, które pokryte są wyrobami zawierającymi azbest, tj.
popularnym eternitem. Tej grupie najbardziej powinno zaleŜeć na jak najszybszym usunięciu i
unieszkodliwieniu

wyrobów

azbestowych

ze

swojego

otoczenia.

Przewiduje

się,

Ŝe

zainteresowanie programem będzie wzrastać stopniowo z roku na rok, w miarę prowadzenia
edukacji w zakresie zagroŜeń związanych z eksploatacją azbestu oraz widocznymi efektami w
usuwaniu azbestu w I roku działania programu osiągniętymi dzięki duŜej pomocy finansowej dla
właścicieli budynków
ZałoŜono, Ŝe w programie uczestniczyć będą zarówno te osoby i instytucje, które program
realizują, jak równieŜ te, które bezpośrednio uczestniczą w programie.
Przewidywani uczestnicy programu to: właściciele nieruchomości, przedsiębiorcy, jednostki
ochotniczych straŜy poŜarnych, jednostki publiczne i inne podmioty działające na terenie gminy
Realizatorem programu będzie Urząd Gminy Liw przy znacznym wsparciu sołtysów wsi i
radnych gminy.
Na terenie gminy szacunkowo przyjmuje się, Ŝe około 2650 budynków mieszkalnych i
gospodarczych pokrytych jest eternitem .

W pierwszym roku realizacji programu (2009)

zapotrzebowanie na utylizację eternitu zgłosiło poprzez złoŜenie wniosków 80 właścicieli
nieruchomości na ogólną ilość 15.000 m2.
W latach kolejnych realizacji programu liczba ta będzie stopniowo wzrastać. ZaleŜeć to
będzie oczywiście od moŜliwości finansowych mieszkańców w kontekście zastąpienia
wymienianego pokrycia dachowego oraz pozyskanych środków na jego demontaŜ transport i
utylizację.
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V. Informacje o ilości i stanie wyrobów zawierających azbest na terenie
gminy Liw.
Szacunkową ilość i miejsce występowania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy
Liw pozyskano na podstawie informacji zgłoszonych do Wójta Gminy zebranych przez sołtysów
wsi oraz właścicieli nieruchomości. Informacje te dotyczą stanu na dzień 31 grudnia 2004 r.
Zebrane informacje są uaktualniane poprzez zgłoszenia składane przez właścicieli posesji.
Ponadto informacje te zostały przekazane do wojewódzkiej bazy danych miejsc występowania
materiałów zawierających azbest. Szczegółowy wykaz właścicieli, zarządców lub uŜytkowników
obiektów budowlanych w których występują elementy zawierające azbest jest dostępny w gminie
Liw.
Z informacji zebranych i przekazanych przez sołtysów wynika, iŜ na terenie gminy w 24
miejscowościach w 1253 gospodarstwach domowych znajduje się ponad 414 tys. m2
wyrobów azbestowych co stanowi masę około 5.800 ton.
Popularnym

eternitem

pokrytych

jest

około

2600

budynków

mieszkalnych

i

gospodarczych, a więc ponad połowa budynków z terenu gminy. Ze wstępnego rozpoznania
wynika, Ŝe około 10% materiałów zawierających azbest naleŜy zaliczyć do stopnia pilności I ,
co oznacza konieczność bezzwłocznej wymiany i utylizacji tego materiału. Pozostała część
zainwentaryzowanych materiałów wg naszej oceny kwalifikuje się do stopnia pilności II i III,
co oznacza, Ŝe materiał ten nie stwarza bezpośredniego zagroŜenia bez naruszania struktury
tego materiału, wymaga jedynie dokonywania okresowych ocen jego uŜytkowania. Ponadto
szacuje się, Ŝe około 2.500 m2 materiałów pokryciowych zawierających azbest jest
zdemontowane z budynków i składowane na terenie posesji w oczekiwaniu na sfinansowanie
jego utylizacji.
Ilości i miejsce zainwentaryzowanych na podstawie informacji składanych przez sołtysów
i właścicieli budynków materiałów zawierających azbest na terenie gminy Liw przedstawia
poniŜsza tabela:

10

WYKAZ
zainwentaryzowanych materiałów zawierających azbest na terenie gminy Liw
ilość
Nazwa wyrobu
Miejsce występow.
gospodarstw Jednostka zawierając. azbest
Razem
wyrobu
Lp.
miary
eternit
Eternit
Eternit
zawierającego azbest
falisty
płaski
a
b
c
d
e
f
2
37
1 Borzychy
m
10830
0
10830
m2

34247

160

34407

m

2

8431

2292

10723

107

m

2

33008

5454

38462

9

m2

2094

230

2324

m

2

15733

0

15733

m

2

3060

160

3220

m

2

68777

1120

69897

20

m

2

4743

572

5315

16

m2

5455

560

6015

37

m

2

11765

0

11765

2

16720

0

16720

125

2 Jarnice
3 Jarnice Pieńki
4 Jartypory
5 Janowo

16

54

6 Krypy

10

7 Kucyk

106

8 Liw
9 Ludwinów
10 Ossolin
11 Pierzchały
12 Połazie

44

m

13 Popielów

75

m2

21327

254

21581

m

2

28520

1110

29630

m

2

7122

0

7122

m

2

14130

0

14130

2

21205

100

21305

180

14 Ruchna
15 Ruchenka

26
28

16 Śnice
17 Starawieś

83

m

18 Szaruty

71

m2

29230

0

29230

39

m

2

13769

0

13769

2

10806

0

10806

19 Tończa
20 Tończa Janówki

23

m

21 Witanki

4

m2

2060

0

2060

m

2

9695

893

10588

m

2

9749

0

9749

m

2

19281
401757

0
12905

19281
414662

22 Wyszków

69
29

23 Zając
24 Zawady
Razem

45
1253

Usunięcie takiej ilości tego typu materiałów przekracza moŜliwości finansowe gospodarstw i
właścicieli budynków jak równieŜ gminy. Dlatego teŜ waŜnym elementem niniejszego programu
jest pozyskiwanie zewnętrznych środków umoŜliwiających pokrycie kosztów demontaŜu
transportu i utylizacji tych materiałów. Właściciele budynków we własnym zakresie winni
zabezpieczyć środki na zakup i wykonanie nowego pokrycia.
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VI. Metody realizacji programu
Program jest elastyczny i otwarty. Tworząc koncepcję programu przyjęto następujące
załoŜenia:
1. Uczestnikami

programu

są

mieszkańcy

gminy

Liw,

a

w

szczególności

właściciele wszystkich budynków i budowli pokrytych wyrobami azbestowymi,
2. Informacja o programie jest ogólnie dostępna a uczestnictwo nie obowiązkowe
3. Uczestnictwo w programie jest nieodpłatne w zakresie kosztów demontaŜu materiałów i
zabezpieczenia oraz transportu i utylizacji wyrobów azbestowych odbieranych z terenu
nieruchomości. W całości odpłatne natomiast w zakresie zakupu i wykonania nowego
pokrycia
4.

Uczestnicy i realizatorzy programu będą stale informowani o przebiegu programu oraz o
jego ewentualnych zmianach.

Metody realizacji programu będą następujące:
- ulotki i plakaty o azbeście, jego szkodliwym działaniu i realizacji programu,
- informacje o programie azbestowym zamieszczane w gminnym biuletynie
- informacje zamieszczane na stronie internetowej gminy,
- informacje zamieszczane na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy,
- informacje przekazywane na zebraniach wiejskich oraz za pośrednictwem sołtysów.
Przy realizacji programu stosowane będą następujące zasady:
1.

Odbiór

odpadów

azbestowych

z

nieruchomości

osób

fizycznych,

wspólnot

mieszkaniowych, jednostek budŜetowych i zakładów budŜetowych będzie następował za
pośrednictwem gminy na wniosek (załącznik nr 3) właściciela obiektu, jego zarządcy lub
władającego
2.

Osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą będą składać
wnioski indywidualnie bezpośrednio do WFOŚiGW bez pośrednictwa gminy.

3.

Wnioski o odbiór materiałów zawierających azbest (wg załącznika 3) naleŜy składać w
Urzędzie Gminy Liw ul. Mickiewicza 2, 07-100 Węgrów pok. nr 2 do 31 lipca kaŜdego roku
działania programu na rok następny poczynając od roku 2009.

4. Wnioski złoŜone na dany rok realizowane będą według kolejności wpływu do wysokości
kwot pozyskanych na realizację programu w danym roku kalendarzowym.
5. DemontaŜem, zabezpieczeniem, odbiorem i utylizacją materiałów zawierających azbest od
uczestnika biorącego udział w programie zajmie się koncesjonowana firma posiadająca
wszelkie niezbędne uprawnienia wyłoniona w drodze przetargu ogłoszonego przez Gminę
Liw,
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6. Termin odbioru odpadów z terenu nieruchomości uzgadnia przedstawiciel firmy
transportowej z właścicielem nieruchomości. Wszystkie czynności związane z demontaŜem,
załadunkiem

i

transportem

przeprowadzone

zostaną

zgodnie

z

obowiązującym

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 14 sierpnia 1998 roku w sprawie sposobów
bezpiecznego uŜytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U.
Nr 138, poz.895).
7. Odbiór odpadów zawierających azbest od właściciela oraz ich przekazanie na składowisko
potwierdzane będzie protokółem odbioru (załącznik nr 4) i kartą przekazania odpadu
(załącznik nr 5), sporządzaną w trzech egzemplarzach: jeden dla odbierającego odpady,
drugi dla właściciela odpadu, trzeci dla Gminy Liw. Firma wyłoniona do realizacji programu
rozlicza się za wykonaną usługę z Gminą Liw wg zasad określonych w umowie i złoŜonej
ofercie.

VII. Finansowe aspekty realizacji programu
W programie załoŜono, Ŝe usuwanie wyrobów zawierających azbest będzie się odbywać ze
znacznym wsparciem finansowym Gminy w latach 2009 - 2032. Wsparcie dotyczyć będzie
sfinansowania kosztów:
- demontaŜu materiału zawierającego azbest
- jego zabezpieczenia,
- transportu i unieszkodliwienia wyrobów.
Dofinansowanie odbywać się będzie głównie ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
ewentualnie ze środków budŜetowych uchwalanych przez Radę Gminy na poszczególne lata
realizacji programu..
1. Szacunkowe koszty finansowe realizacji programu
Dla oszacowania prawdopodobnych kosztów przedsięwzięcia, przyjęto następujące,
załoŜenia ustalające jednostkowe koszty wykonania w/w usług:
Koszt usunięcia i unieszkodliwienia potencjalnych odpadów azbestowych z obszaru gminy
Liw określono wg załoŜeń przyjętych do obliczeń w "Programie usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski" (KPUA) przyjętego przez RM
14.05.2002r. i przy uwzględnieniu średnich cen rynkowych (na podstawie analizy cen firm w tym
z rejonie).
Ponadto do obliczeń przyjęto dane wg KPUA, m.in.: średnia masa 1m2 płyty azbestowocementowej 12 - 14 kg,
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W celu ustalenia kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest uzyskano informację z
ofert firm posiadających zezwolenia na odbiór i transport tego typu odpadów.
Pod uwagę wzięta została cena demontaŜu wyrobów zawierających azbest, zabezpieczenie,
transport i unieszkodliwianie na najbliŜszym składowisku (w odniesieniu do analizowanej
gminy).
Na tej podstawie załoŜono, Ŝe średnie koszty w tym zakresie utylizacji płyt azbestowo –
cementowych przedstawiają się następująco:
- średni koszt demontaŜu wynosi: 11zł/m2
- średni koszt transportu wynosi: 4zł/m2
- średni koszt unieszkodliwiania wynosi: 15zł/m2
Łącznie średni koszt (demontaŜu, odbioru, transportu i unieszkodliwiania): 30 zł/m2
Przyjmując powyŜsze załoŜenia określono koszty finansowe realizacji programu w gminie
Liw w następujący sposób:
Na terenie gminy Liw zinwentaryzowano 414.662 m2 płyt azbestowych w fo rm i e
p o k r yć d ach o w ych . C ał k o wi t y k o s z t rea l i z acj i p ro gram u w yn i es i e 1 2 . 4 4 0 . 0 0 0
zł
R eal i z acj a p ro gr am u p rz ewi d z i an a j es t d o 2 0 3 2 ro k u , tj. 23 lata poczynając
od roku 2009.
Oznaczałoby to, Ŝe rocznie usuwanych powinno być średnio 18.030 m2 pokryć dachowych.
Średni roczny koszt realizacji programu wynosił będzie wówczas 540.900 zł rocznie
Wyliczony roczny koszt realizacji programu jest kosztem teoretycznym ustalonym na podstawie
cen średnich ofertowych. Wyłonienie przez gminę wykonawcy w drodze przetargu zapewne
zweryfikuje ten koszt.
2. Finansowanie działań podejmowanych w I roku działania programu
Realizacja niniejszego programu na terenie gminy Liw rozpocznie się od roku 2009.
Przygotowania do jego uruchomienia rozpoczęto w roku 2008 poprzez ogłoszenie naboru
wniosków na odbiór eternitu w roku 2009. Do dnia 31 sierpnia 2008r wpłynęło 80 wniosków na
utylizację 15.000 m2 materiałów pokryciowych zawierających azbest.
Szacunkowy koszt realizacji tych wniosków wynosi 450.000 zł. Na taką teŜ kwotę złoŜono
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie kartę
informacyjną mającą zapewnić dotację tej kwoty w roku 2009.
Zakłada się, Ŝe w następnych latach ilość wniosków deklarujących udział w programie
będzie wzrastała ze względu na widoczne efekty ekologiczne uzyskane w pierwszym roku
działania programu, wzrostowi edukacji ekologicznej mieszkańców w tym zakresie oraz
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uświadomienie mieszkańcom o realnej moŜliwości uzyskania pomocy finansowej

na

demontaŜ, odbiór i utylizację materiałów zawierających azbest.
3. Działania w kierunku pozyskania funduszy ze źródeł zewnętrznych na realizację
programu.
W celu zapewnienia środków na pomoc finansową dla uczestników przystępujących do tego
programu Gmina Liw podejmować będzie starania w celu pozyskiwania funduszy z
następujących źródeł zewnętrznych zajmujących się finansowaniem takich programów:
· Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
· Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
· Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
· funduszy strukturalnych Unii Europejskiej o ile będą dostępne na ten cel,

VIII. Monitoring i ocena realizacji programu
Elementem zarządzania Programem jest jego systematyczne monitorowanie. W tym celu
realizacja programu oceniana będzie według wskaźników zawartych w poniŜszej tabeli.

Lp.

Wskaźniki monitoringu

1.

Ilość odpadów zawierających azbest w przeliczeniu na m2
powierzchni gminy przed rozpoczęciem realizacji programu.
Ilość odpadów zawierających azbest w przeliczeniu na m2
powierzchni gminy w kolejnych latach realizacji programu.
Procentowa ilość usuniętych odpadów zawierających azbest
w stosunku do ilości zinwentaryzowanej przed realizacją
programu
Nakłady poniesione na usunięcie odpadów zawierających azbest.

2.
3.
4.

Jednostka
miary
kg/m2/rok
kg/m2/rok
.%
PLN/rok

W ramach działań monitoringowych określone zostaną zmiany ilości wyrobów zawierających
azbest w gminie Liw w kolejnych latach realizacji Programu oraz ilość środków przeznaczonych
na ten cel w następującym zakresie.:
· ilości zutylizowanych w danym roku odpadów zawierających azbest,
· ilości wyrobów azbestowych pozostałych jeszcze do likwidacji.
- ilości środków finansowych przeznaczonych w danym roku na likwidację materiałów
zawierających azbest

Raz na dwa lata przedkładana będzie Radzie Gminy Liw i mieszkańcom gminy ocena
przedstawiająca wyniki realizacji Programu.
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IX. Harmonogram rzeczowy realizacji zadania
Lp.

Okres
realizacji

Nazwa zadania
Opracowanie programu usuwania

1.

IV kwartał

materiałów zawierających azbest wraz z

2008r.

zasadami dofinansowania jego utylizacji
Działalność informacyjna i edukacyjna
2.

3.

Koszty
Praca własna
pracowników Urzędu bez
nakładów finansowych
Praca własna

skierowana do właścicieli, zarządców i

2009 - 2032

pracowników Urzędu,

uŜytkowników budynków, budowli i

sołtysów i radnych bez

instalacji zawierających azbest

nakładów finansowych
Praca własna

Coroczna aktualizacja bazy danych o

2009 - 2032

obiektach zawierających azbest

pracowników Urzędu
oraz sołtysów
w miarę środków

5.

Odbiór odpadów zawierających azbest z

2009 - 2032

nieruchomości osób fizycznych, i innych

pozyskanych w danym
roku i uchwalonych przez
Radę Gminy

6. Monitoring i ocena realizacji programu

2009 - 2032

Praca własna raz na dwa
lata

Okresowa weryfikacja i aktualizacja Programu
Realizacja Programu jest procesem długofalowym w związku z czym zakłada się jego
aktualizację celem dostosowania do zmieniających się warunków prawnych, finansowych i
moŜliwości realizacyjnych.

X. Podsumowanie.
Pomimo wprowadzenia zak azu stoso wania azbestu w n ow ych bu d ynk ach i
technologiach będzie on elementem struktury wielu obiektów jako materiał wbudowany jeszcze
przez kilkadziesiąt lat. NaleŜy pamiętać, Ŝe nie jest szkodliwa sama obecność w budynku
materiałów zawierających azbest. Niebezpieczeństwo pojawia się w wyniku nieprawidłowego
obchodzenia się z tymi elementami, na skutek czego mogą one stać się niebezpieczne będąc
źródłem emisji włókien azbestowych do powietrza.
Bardzo waŜne jest zastosowanie się właścicieli i zarządców obiektów budowlanych do
obowiązku prowadzenia okresowych kontroli i oceny stanu technicznego wyrobów
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zawierających azbest oraz przekazywania właściwym jednostkom danych o ilości, stanie
i miejscu występowania azbestu. Pozwoli to na uzyskanie pełnej wiedzy na ten temat i
podejmowanie przez jednostki samorządowe skutecznych działań mających na celu pomoc
właścicielom obiektów w usuwaniu i unieszkodliwianiu azbestu. Istotna jest równieŜ
świadomość przedsiębiorców wykonujących prace związane z usuwaniem wyrobów
zawierających azbest. Wykonywanie tych prac wyłącznie przez wyspecjalizowane i
uprawnione w tym zakresie firmy, pozwoli wyeliminować zagroŜenie wynikające z
nieprawidłowego ich prowadzenia. Z tego względu jednym z głównych celów niniejszego
programu jest przybliŜenie jak najszerszym kręgom społeczeństwa problematyki bezpiecznej
eksploatacji i usuwania wyrobów zawierających azbest.
Zaproponowana przez Gminę forma dofinansowania dla właścicieli obiektów i
urządzeń zawierających azbest, stawia jako warunek pomocy, spełnienie wszystkich
wymogów formalnych dotyczących informowania o tych wyrobach oraz prowadzenia prac przy
usuwaniu azbestu. Upowszechnienie programu będzie skutkowało podnoszeniem świadomości
społeczności lokalnej w zakresie zagroŜeń związanych z eksploatacją usuwaniem azbestu.
Przewiduje się, Ŝe w następnych latach Gmina będzie otrzymywać coraz więcej zgłoszeń o
miejscach występowania azbestu, co przyczyni się do lepszej wiedzy na temat ilości azbestu.
Pozwoli to lepiej poznać potrzeby w tym zakresie, precyzyjniej planować środki niezbędne do
wydania na ten cel oraz stopniowo wyeliminować wyroby azbestowe z naszego otoczenia, co jest
celem programu.
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Załącznik 1
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH
regulujących postępowanie z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest.

I. Ustawy:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z późn. zm.). W przypadku występowania azbestu (Art. 30 ust. 3) właściwy organ
moŜe nałoŜyć, w drodze decyzji, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie
określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym
mowa w ust. l w/w artykułu, jeśli ich realizacja m.in. moŜe spowodować zagroŜenie
bezpieczeństwa ludzi, pogorszenie stanu środowiska bądź pogorszenie warunków
zdrowotno-sanitarnych.
2. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających
azbest (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, z późn. zm.) zakazuje wprowadzania na polski
obszar celny azbestu, wyrobów zawierających azbest, produkcji wyrobów zawierających
azbest oraz obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi ten surowiec. Zgodnie z ustawą
produkcja płyt azbestowo-cementowych została zakończona we wszystkich zakładach do
28 września 1998 r., a z dniem 28 marca 1999 r. nastąpił zakaz obrotu tymi płytami.
Do wyjątków naleŜy azbest i wyroby zawierające azbest dopuszczone do produkcji lub
do wprowadzenia na polski obszar celny spośród wyrobów określonych w załączniku nr l do
ustawy. Wykaz tych wyrobów określa corocznie Minister właściwy do spraw gospodarki
w drodze rozporządzenia. Ustawa reguluje równieŜ zagadnienia związane z opieką
zdrowotną pracowników, którzy mieli kontakt z azbestem.
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.) art.
l ust. l ustawy określa zasady postępowania z odpadami, w sposób zapewniający
ochronę

Ŝycia

i

zdrowia

ludzi

oraz

ochronę

środowiska

zgodnie

z

zasadą

zrównowaŜonego rozwoju, a w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów
i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a takŜe odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów. Ustawa określa obowiązki wytwórców i posiadaczy odpadów, w tym m.in.
odpadów niebezpiecznych, reguluje postępowanie w zakresie zbierania, transportu, odzysku
i unieszkodliwiania, w tym składowania odpadów, a takŜe wymagania techniczne i
organizacyjne dotyczące składowisk odpadów.

4. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie zmiany ustawy o odpadach oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 175, poz. 1458).
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5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627, z późn. zm.). ustawa określa zasady ochrony środowiska oraz warunki korzystania
z jego zasobów, z uwzględnieniem wymagań zrównowaŜonego rozwoju. Reguluje m.in.
.opracowanie programów ochrony środowiska, prowadzenie państwowego monitoringu
środowiska, postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko, ochronę
powietrza przed zanieczyszczeniem i sposób postępowania z substancjami stwarzającymi
szczególne zagroŜenie dla środowiska, ochronę powierzchni ziemi, przeciwdziałania
zanieczyszczeniom w tym: konieczność oznaczenia instalacji lub urządzeń, w których był
lub jest wykorzystywany azbest oraz miejsc, w których on się znajduje, konieczność
dokumentowania informacji dotyczącej m.in. występowania azbestu.
6. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska,
ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085, z późn.
zm.) reguluje sposób postępowania oraz obowiązki podmiotów określanych ustawą.
Art. 54 ustawy odnosi się do odpowiednich zapisów ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r.
o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. Ustawa udziela delegacji
ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, do określenia w drodze rozporządzenia
w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, ministrem właściwym do
spraw transportu oraz ministrem właściwym do spraw środowiska - sposobów i warunków
bezpiecznego uŜytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.
7 .Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakazie stosowania
wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2005 r. Nr 10 , poz. 72).

II. Rozporządzenia:
1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu
odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) zamieszcza rodzaje odpadów zawierających azbest na
liście odpadów niebezpiecznych.
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 152, poz. 1736).
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z

dnia

10

września 2002

r. zmieniające

rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr
161, poz. 133 5).
4.

Rozporządzenie
sprawie

miejscach

Ministra

sposobu

Środowiska

przedkładania

występowania

z

dnia

wojewodzie

substancji

środowiska (Dz. U. Nr 175, poz. 1439).
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9

października

informacji

stwarzających

o

2002 r. w
rodzaju, ilości i

szczególne zagroŜenie dla

5. Rozporządzenie

Ministra

dnia 23 października
wykorzystywania

Gospodarki,

2003 r.

w

i przemieszczania

Pracy
sprawie

azbestu

i

Polityki

wymagań
oraz

Społecznej z
w

zakresie

wykorzystywania i

oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest
(Dz. U. Nr 192, poz. 1876).
6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2
kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego uŜytkowania
i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649).
7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i P racy z dnia 14 października 2005 r.
sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i
usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie
bezpiecznego uŜytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216, poz. 1824).
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Załącznik 2
WYKAZ
FIRM POSIADAJĄCYCH POZWOLENIE NA WYTWARZANIE ODPADÓW
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE POWIATU WĘGROWSKIEGO
na podstawie art. 17 ustawy o odpadach (Dz. .U. z 2001r.,nr 62, poz.628 z późn. zm.) - stan
na dzień 31.08.2008 r.

Lp.

Nazwa firmy

Adres

Telefon

1.

BUDOWNICTWO „ALFIX”
Jerzy Kostecki

ul. Upalna 15/7
15-668 Białystok

66-12-880

ul. śurawia 24/7
00-515 Warszawa

(022) 831-34-67
621-21-97

ALGADER HOFMAN Sp. z o.o.

ul. Wólczyńska 133
01-919 Warszawa

(022) 846-94-97
846-94-99

CENTRUM GOSPODARKI
ODPADAMI AZBESTU I
RECYKLINGU „CARO”

ul. Zamoyskiego 51
22-400 Zamość

(084) 62-730-13

5.

EKOSERVISE - EKOCHEM
Sp. z o.o. Oddział w Łodzi

ul. Tkacka 9a
90-156 Łódź

(042) 678-43-64

6.

SINTAC - POLSKA Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 86
05-075 Wesoła

(022) 812-62-54

7.

PRZEDSIEBIORSTWO
BUDOWNICTWA LĄDOWEGO MJ
Sp. z o.o.

Chlebnia 48
05-825 Grodzisk
Mazowiecki

(022) 724-15-78

8.

GAJAWI P.P.H.U.
Gabriel Rogut

ul. Odyńca 24
93-150 Łódź

(042) 688-43-70

Ryczówek,
ul. Dolna 8,
32-310Klucze

(032) 642-03-11

2.

3.

4.

9.

10.
11.

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT
TERMOIZOLACYJNYCH I
ANTYKOROZYJNYCH
„TERMOEXPORT”

FIRMA REMONTOWO BUDOWLANA
UTIL, Stanisław Zacłona
LUB - EKO - PLUS
Wiesław Łukasik
AWAS - SERWIS Sp. z o.o.

12.

Zakład Usług Budowlanych
Grzegorz Czarnocki

13.

WOLT CENTER
Grzegorz Lewandowski

20-313 Lublin
ul. Łęczyńska
02-764 Warszawa
ul. Egejska 1/34
śabokliki 120,
08-110 Siedlce
Nowa Biała 1a
09-411 Stara Biała

14.

„RAMID” Mirosław Dec

(025) 631-95-15
(024) 365-63-92
0509-770-658

ul. 1-go Maja 25
97-300 Piotrków
Trybunalski

(044) 732-69-63
732-69-65

ul. Kowalskiego 1/54
03-288 Warszawa

(022) 674-48-58

„JUKO” Jerzy Szczukocki
15.

(022) 615-51-13
Fax.815-29-95
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16.

Zakład Remontowo – Budowlany
Kazimierz Jakimiak

ul. Kwiatowa 5
08-110 Siedlce

644-29-33

17.

Zakład Remontowy Budowlany
„AMBROśY” Sp. Jawna

ul. Meissnera 1/3
03-982 Warszawa

(022) 831-07-64

18.

HYDROGEOTECHNIKA Sp. z o.o.

19.

PPHU „PLASTIMET – PANORAMA”
Sp. z o.o.

ul. Ściegiennego 262 a
25-116 Kielce
ul. Fabryczna 9
05-084 Leszno

20.

PPHU „ABBA – EKOMED”
Sp. z o.o.

ul. Moniuszki 11/13
87-100 Toruń

21.
22.
23.
24.
25.
26

„ALBEKO” Sieger Sp. Jawna
„Transport – Metalurgia”
Sp. z o.o.
FHU „ WIKI”
Agnieszka Majda
Przedsiębiorstwo Usług
Wodno – Budowlanych „WOD -BUD”
„KAN – POL” P.P.H.U.
Iwona Łosiewicz
BUHCK RECYCLING

27
Jan Stanisław Górliński
28
29

30.
31.
32.

„AWAT” Sp. z o.o
Zygmunt Pióro
Zakład Usługowy
P.P.H.U. „EKO – MIX’
Firma EKO-SAM BIS
E. Borucka, A. Czajkowska, W. Hernik
Firma POLONICA Sp. z o.o.

87-510 Kotowy
gm. Skrwilno
ul. Reymonta 62
97-500 Radomsko
ul. Sobieszowska 10A
58-570 Jelenia Góra
ul. Piłsudskiego 14
23-200 Kraśnik
ul. Storczykowa 30
20-143 Lublin
ul. Romana Maya 1
61-371 Poznań
ul. Moniuszki 85
06-200 Maków
Mazowiecki
Ul. Kaliskiego 9
01-476 Warszawa
Łosiewice 5
07-132 Ostrówek
ul. Grabiszyńska 163
50-950 Wrocław
ul. Józefa Bema 84,
05-074 Halinów
ul. 1 Maja 191
25-655 Kielce

22

(48 41) 348-06-60
725-92-66
(056) 654-86-70
(054) 280-02-88
(44) 685-42-90
(022) 668-51-99
(081) 825-26-05
(081) 534-31-15
0506181850
(061) 650 23 01

(0-29) 71-70-467

022 683-92-48
683-91-63

0609-806-755
(071)332-45-00
0 600 -703-713
025 758- 45- 80
0506 047 285
(041)345 56 40

Załącznik 3
WNIOSEK
o odebranie odpadów zawierających azbest
1. Wnioskodawca (właściciel nieruchomości):
…………………………………………………………………………………………………..
/imię i nazwisko/

…………………………………………………………………………………………………
/adres, tel. kontaktowy/

2. Miejsce wytworzenia odpadów zawierających azbest:
.............................................................................................. nr ew. działki:……………………………..

3. Rodzaj odpadów (płyty faliste/płaskie lub inny odpad zwierający azbest):
…………………………………………………………………………………………………..
4. Ilość odpadów (w m2):……………………………………………………………………….
5. Źródło powstania (określić skąd odpad pochodzi - wymiana pokrycia dachowego/elewacji
budynku):
....................................................................................................................................................……
………………………………………………………………………………………….…
6. Oświadczam, Ŝe wszystkie dane zawarte w protokole są zgodne z prawdą.

/data i podpis właściciela działki/

Uwagi:
1. Wniosek naleŜy złoŜyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Liw,
ul. Mickiewicza 2, 07-100 Węgrów
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Załącznik nr 4

PROTOKÓŁ ODBIORU
(stwierdzenie usunięcia wyrobów zawierających azbest)

1. Wnioskodawca (właściciel nieruchomości):
/imię i nazwisko/

/adres/

2. Miejsce odbioru odpadów zawierających azbest:
................................................................................................ nr ew. działki:..............................................

3. Rodzaj odpadów (płyty faliste/płaskie lub inny odpad zwierający azbest):
4. Ilość usuniętych odpadów (w m2): …………………………………………………...
5. Informacja czy na nieruchomości znajdują się jeszcze wyroby zawierające azbest (jeśli tak
podać szacunkowo ilość):.………………………………………………………………..…..
6. Oświadczam, Ŝe wszystkie dane zawarte w protokole są zgodne z prawdą.
7. Oświadczam, Ŝe prace związane z usunięciem wyrobów zawierających azbest zostały
wykonane z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, a teren został
prawidłowo oczyszczony z odpadów azbestowych.

/data i podpis właściciela działki/

/data i podpis przedstawiciela wykonawcy/

Uwagi:
Protokół został sporządzony w dwóch egzemplarzach: jeden dla odbierającego odpady celem
przekazania do Urzędu Gminy w Liwie, drugi dla właściciela nieruchomości.
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Załącznik 5
Nr Karty a

Rok kalendarzowy

KARTA PRZEKAZANIA ODPADU
Posiadacz odpadów, który
przekazuje odpad b,c

........................
Prowadzący działalność w
zakresie transportu odpadów b,d

.....................................................
Posiadacz odpadów, który przejmuje
odpad b

Adres e

Adres d,e

Adres b

Telefon/fax

Telefon/fax

d

Telefon/fax

Nr REGON

Nr REGON d

Nr REGON

Miejsce przeznaczenia odpadów f
Kod odpadu
Data/miesiąc g

Rodzaj odpadu
Masa przekazanych odpadów
[Mg] h

Numer rejestracyjny pojazdu,
przyczepy lub naczepy d,i

Potwierdzam przekazanie
odpadu

Potwierdzam wykonanie usługi
transportu odpadu d

Potwierdzam przyjęcie odpadu

Data, pieczęć i podpis

Data, pieczęć i podpis

Data, pieczęć i podpis

---------------------------------------a Numer nadawany jest przez posiadacza odpadów, który przekazuje odpad.
b Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu.
c W przypadku odpadów komunalnych kartę wypełnia przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności w
zakresie odbierania odpadów
od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U. z 2005 r. Nr. 236, poz. 2008),
lub gminna jednostka organizacyjna, o której mowa w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach.
d W przypadku gdy odpad jest transportowany kolejno przez dwóch lub więcej prowadzących działalność w zakresie transportu
odpadów, w oznaczonych rubrykach naleŜy podać wymagane
dane i podpisy wszystkich prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów z zachowaniem kolejności transportowania
odpadu.
e Adres zamieszkania lub siedziby podmiotu.
f Adres miejsca odbioru odpadu, pod który naleŜy dostarczyć odpad, wskazany przez posiadacza odpadu prowadzącemu działalność
w zakresie transportu odpadów.
g W przypadku odpadów niebezpiecznych podać date przekazania odpadu. Karta moŜe być stosowane jako jednorazowa karta
przekazania odpadów lub jako zbiorcza karta przekazania odpadu, obejmująca odpad danego rodzaju przekazywany łącznie w czasie
jednego miesiąca kalendarzowego, z pośrednictwem tego samego prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów temu
samemu posiadaczowi odpadów.
h Podać masę odpadów z dokładnością co najmniej do pierwszego miejsca po przecinku dla odpadów innych niŜ niebezpieczne; co
najmniej do trzeciego miejsca po przecinku dla odpadów niebezpiecznych.
i Dotyczy odpadów niebezpiecznych.
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