Usuwanie azbestu
Zdrowie Twoje i Twojej Rodziny zaleŜeć
moŜe od Twojej mądrości
i przezorności!
Od 14 maja 2000 r. obowiązuje w Polsce 30-letni
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest stosowanych na terytorium Polski. Dokument
powstał w związku z przyjęciem przez Sejm RP
Rezolucji w sprawie programu wycofania azbestu z
gospodarki z dn. 19 czerwca 1997 r. (M.P. z 1997 r., nr
38, poz. 373) oraz ustawy z dn. 19 czerwca 1997 r.
o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest
(Dz.U. z 2004 r. nr 3 poz. 20 z późn. zm.).
Choć azbest dobrze zabezpieczony nie stanowi niebezpieczeństwa dla zdrowia
ludzi, to uszkodzony (m. in. w wyniku kaŜdej obróbki mechanicznej lub kwaśnych
deszczy), moŜe stać się przyczyną śmiertelnych chorób: pylicy azbestowej, raka
płuc, międzybłoniaka opłucnej i otrzewnej oraz innych zmian w płucach. Obecnie nie
wiadomo jaka minimalna ilość pyłu azbestowego wywołuje choroby. Wiadomo
jednak, Ŝe im więcej włókien azbestu wdychanych jest do układu oddechowego, tym
większe ryzyko choroby. Oznacza to, Ŝe mogą zachorować osoby, które miały
zarówno długotrwały kontakt z azbestem, jak i krótki, a nawet jednorazowy. Choroba
moŜe ujawnić się nawet kilkadziesiąt lat od momentu kontaktu z włóknami
azbestowymi. NaleŜy nadmienić, Ŝe prawidłowo zabezpieczone wyroby zawierające
azbest nie stanowią zagroŜenia jedynie przez okres 30 lat, później stan techniczny
większości z nich będzie się nieuchronnie pogarszał. Dlatego jedynym sposobem
wykluczenia niebezpieczeństwa

związanego z azbestem jest jego stopniowe

usuwanie z naszego otoczenia z zachowaniem zasad bezpieczeństwa pracy oraz
ochrony środowiska. Prace te muszą zostać zakończone do 31.12.2032 r.

Biorąc pod uwagę powyŜsze aspekty istotna jest konieczność usuwania azbestu i
wyrobów zawierających azbest z obiektów naraŜonych na uwalnianie włókien
azbestu. PoniewaŜ toksyczne właściwości materiałów zawierających włókna
azbestowe pojawiają się w trakcie ich ścierania i pylenia, szczególnie przy
nieumiejętnym demontaŜu i transporcie zatem niedopuszczalne jest demontowanie
tego typu materiałów przez mieszkańców "na własną rękę".
Likwidacją zagroŜenia wynikającego z obecności wyrobów zawierających azbest
w naszym otoczeniu zostało powierzone zarówno urzędom na szczeblu centralnym,
jak i terytorialnym. Priorytetowym i wspólnym dla wszystkich jest obowiązek
inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest oraz ich utylizacja.
Rzetelna ocena oraz inwentaryzacja

są jedynym sposobem na uzyskanie

wsparcia finansowego na cele związane z usuwaniem azbestu. Środki pomocowe
moŜna uzyskać ze strony krajowych lub zagranicznych funduszy na ochronę
środowiska.
W związku z powyŜszym Urząd Gminy Rudziniec informuje mieszkańców, Ŝe
przyjął Uchwałą Nr XXII/260/08 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 sierpnia 2008 r.
„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Rudziniec na lata 2008 – 2032”. Zgodnie z załoŜeniami w/w Programu Gmina
pragnie przystąpić do realizacji zawartych w nim zadań.
Aby

mieszkaniec

mógł

skorzystać

z

dofinansowania

przedsięwzięcia

związanego z usuwaniem, transportem i unieszkodliwianiem (składowaniem)
wyrobów zawierających azbest, polegających na likwidacji pokryć dachowych
i elewacji z obiektów budowlanych mieszczących się na terenie Gminy Rudziniec
powinien wypełnić następujące dokumenty:

1. Wniosek o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla celów
usuwania azbestu z obiektów budownictwa indywidualnego z terenu
Gminy Rudziniec w 2009 roku w ramach „Programu usuwania azbestu i
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rudziniec na lata 2008 –
2032”, Załącznik nr 1, wraz z wszystkimi niezbędnymi zaświadczeniami,
określonymi w § 5 ust. 1 i 2 Regulaminu usuwania azbestu z obiektów
budownictwa indywidualnego z terenu Gminy Rudziniec w 2009 roku.

2. Informacja

o

wyrobach

zawierających

azbest

i

miejscu

ich

wykorzystania, Załącznik nr 2 W razie wątpliwości zwróć się do pracownika
Urzędu Gminy

3. Ocena

stanu

tel (032)400-0783

i

moŜliwości

bezpiecznego

uŜytkowania

wyrobów

zawierających azbest, Załącznik nr 3. Zgodnie z obowiązującym prawem
właściciel moŜe sam wykonać identyfikację azbestu . Z kaŜdej grupy wybierz
jedną pozycję. Jeśli prawdziwe są dwie odpowiedzi – wybierz tę, która ma
wyŜszą punktację. Po zakreśleniu odpowiedzi we wszystkich grupach zsumuj
punkty i sprawdź, jak szybko naleŜy przeprowadzić prace demontaŜowe.
I stopień pilności – 65 i więcej punktów (wymiana lub naprawa jest wymagana
bezzwłocznie).
II stopień pilności – od 35 do 65 punktów (ponowna ocena jest wymagana po roku).
III stopień pilności – do 35 punktów (ponowna ocena w terminie do pięciu lat).
W przypadku trudności w wypełnianiu załącznik zostanie uzupełniony w dniu
oględzin przez członków Komisji Urzędu Gminy.

4. Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie
zostało zakończone – po zakończeniu inwestycji, Załącznik nr 4 W razie
wątpliwości zwróć się do pracownika Urzędu Gminy

tel (032)400-0783

Wypełnione dokumenty naleŜy odesłać lub złoŜyć w Urzędzie Gminy w Rudzińcu.
Mieszkaniec przed wypełnieniem dokumentów powinien zapoznać się z zapisami
Regulaminu usuwania azbestu z obiektów budownictwa indywidualnego z terenu
Gminy Rudziniec w 2009 roku.

W/W dokumenty naleŜy wypełnić rzetelnie i złoŜyć do
28 listopada 2008 roku w Urzędzie Gminy Rudziniec.

Dofinansowanie na usuwanie, transport i unieszkodliwianie (składowanie) wyrobów
zawierających azbest, w myśl przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych

traktowane jest jako przychód w związku z czym mieszkaniec korzystający z
dofinansowania

winien

dokonać

stosownego

rozliczenia

w

urzędzie

skarbowym.

Wszelkie informacje dotyczące wypełnienia w/w dokumentów moŜna uzyskać
w Urzędzie Gminy Rudziniec ul. Gliwicka 26 - stanowisko d/s ochrony środowiska i
gospodarki komunalnej tel. (032) 400-07-83 oraz w firmie ARL AGROTUR S.A., ul.
Główna 5, Krupski Młyn tel. (032) 285 70 13 lub tel. kom. 693 551 490.

