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  rodowiska i wpływ azbestu na zdrowie człowieka..... 

   

   

2.1. Podstawowe zało  


   cych własno   
 


   cych we władaniu Jednostki Samorz 
 


  
 

  

  

  

    

    
 

    
  

    
  

     

     
  
    

   

5.1. Charakterystyka proponowanych składowisk odpad  

  pnych składowisk przyjmuj   

   

    


  
 

7. Szacowane nakłady finansowe na realizacj  

 Nakłady finansowe dla demonta u, transportu i składowania odpadów zawie  
    




  

  

    
  
    

 

Spis podstawowych wykorzystanych materiałów........ 

Spis zał  
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   obsługuj          

 



   

   

 dzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społe  

 

 

          

          

 

          

         

       , w których były lub s

 

W opracowaniu wykorzystano materiały udost    
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      ciowe materiałów zawieraj cych azbest w układzie trzech 

 

     

    

   

  



   

 

           ogółem 4 982 

 ny ł 

   y w powiecie gorlickim, w południowo – wschodniej c 

województwa małopolskiego. Gmina Moszczenica poło ona jest w odległo    

skład gminy wchodz  dwa sołectwa: 

Moszczenica i Staszkówka. Od północy gmina graniczy 

(powiat ziemski tarnowski), od północnego wschodu z   Biecz, od południowego 

   Gorlice, od południowego zachodu z gmin  Łu na, od północnego 

           

        ce w skład Gminy tj. Moszczenica i 

   dobre poł        
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     przepływa rzeka Moszczanka. U     

             

drzewostanach dominuje buk, jodła, sosna zwyczajna,  b szypułkowy,  

             

      ta łowne.  

       

 



  ciół Parafialny p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej, de

 



 

 

  

   





  w. Stanisława Biskupa z 1869 roku, 



 Berdechów – pozostało ci zespołu dworsko – parkowego w Staszkówce, z okaz

         tek ziemski został rozparcelowany 

 dzy chłopów; 

            



  ciół parafialny murowany z okresu mi  

 ródełkiem - zbudowany został w latach 1928-1930. Główny ołtarz ko cioła 

ryginał obrazu został zniszczony 

podczas działa        spłon ł drewniany ko ciółek 

            ródełko z „cudown
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     w. Wojciech w drodze do Prus miał naucza  

 

ródło: maps.geoportal.gov.pl



 

        enia pochodzenia greckiego i łaci 



 - termin ten pochodzi od greckiego słowa     



        zyku francuskim, pochodzi od łaciny 

           

      

według staro ytnej tradycji greckiej włókna azbestu to sier  
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 ce od łaciny  

             

          

  obecnie z płytami azbestowo-cementowymi. 

Azbest i jego wła  

       dla minerałów z grupy serpentynitów  

   zanych ze skałami metamorficznymi, wyst  cych w postaci włóknistych 

    leniem przemysłowym.  

  y do włóknistych minerałów zbudowanych z ró   

               włókien, 

          

        na działanie kwasów i zasad. Stanowi przy tym 

naturalny składnik skorupy ziemskiej, wyst       

 

Włókna azbestowe stanowi  agregaty długich, cienkich i elastycznych włókien 

elementarnych (fibryle). Długo  włókien azbestu jest ró      

     długo   włókien od azbestów amfibolowych. 

Własno           

     ej 110 ˚C traci 2/3 zaadsorbowanej wody, 

w temperaturze 370 ˚C – cało  

 i ok. 1500 ˚C. 

Wła       kochłonne, wytrzymało    

     niektórych odmian azbestu na działanie kwasów, alk
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  Skład chemiczny 



  



  




  

  

  


  

 ksze znaczenie przemysłowe ma azbest serpentynowy (

  yły, o gi tkich włóknach około 0,1 

odporny na działanie wysokiej temperatury i czynnik   

le przewodzi ciepło. Azbest ten u ywany jest do wyrobu niepalnych materiałów 

   łów izolacyjnych, okładzin 

ciernych, tkanin i farb ogniotrwałych itp). Azbest    

         ywany był w przemy 



Azbest chryzotylowy jest wytrzymały, elastyczny, og  

ciepło, elektryczno     k. Jest odporny na alkalia, ale rozkłada si   

Azbest amfibolowy jest kruchy i odporny na działani

     rałów azbestu jest 

chryzotyl (minerał serpentynowy) oraz krokidolit i amosyt (minerały amfibolowe). Odmiany 

                      

  składników: SiO

Azbest, z uwagi na swoje zalety, był szeroko stosow

      ksze zainteresowanie miały płyty i rury 

azbestowo-cementowe. Płyty były szeroko stosowane j    

     



       

       podział   

  ci od kształtu i przeznaczenia, wyró    
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 wyroby płytowe, w tym: 

 płyty płaskie ogólnego stosowania, 

 płytki dachowe, 

 płyty płaskie specjalnego stosowania, 

 płyty faliste, 

 kształtki, 

 rury i elementy ł  

 kształtki kanalizacyjne, 

 kanały wentylacyjne, 

 

 

               

  

Materiały   - łatwo pyl  materiały zawieraj   to materiały lub 

         ym procentowym udziałem 

                   

   na zgniatanie i łatwo uwalniaj  włókna azbestowe. Łatwo tak  

  c wtedy znaczne emisje pyłu azbestowego. Grupa „mi 

materiałów zawieraj             

              

 kkich” materiałów zawieraj    

 materiały termoizolacyjne, 
 

 

 

 

   

 

 

ródłem znacz cych emisji pyłu s       

    w postaci izolacji cieplnej, dodatków do materiałó
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miejsce głównie w krajach wysoko uprzemysłowionych,       

 kkie” materiały zawieraj   

Materiały „” - słabo pyl         

 zło ci włókien azbestu oraz du ym udziałem spoiwa, głównie cementowego. S 

materiały, których mechaniczna obróbka (rozbijanie,     

     stwo dla zdrowia. Grupa „twardych” materiałów 

               

   ród „twardych” materiałów zawieraj  

  

 uszczelki płaskie, 

 wyroby azbestowo-cementowe (płyty faliste, płaskie oraz płyty „caro”), 

 

   

 

 

Do materiałów „twardych” – słabo pyl   

stosowane w Polsce w latach 70 - tych, faliste i płaskie płyty azbestowo-cementowe, 

         

   zym stopniu stosowane były rury 

 

i zsypów. Włókna azbestu w tych wyrobach, w postaci włókien chryzotylu – odmiana mniej 

           





Azbest jako minerał u     wtedy stanowił dodatek do 

           

oliwnych. W XIX wieku azbest był stosowany do produkcji ogniotrwałych tkanin, a w XX 

wieku stał si         

został zakazany do przetwarzania i wykorzystania w   
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          zachwycała si  wła  

„cudownych włókien”. Badania archeologiczne udowodniły, e włókna tego cudownego 

minerału były ju          

Europie i w Azji południowo-wschodniej [Vogel L., 2

 

 donosił, 

Grecji znajdowano skał     

  



    

Przyrodniczej” pochodzenie skały, donosił,        

       ndyjskie sło      

 , na działanie ognia; jest rzadka i trudna do tkani 

              

       kniejszych pereł; Grecy nazywali j   

wskazuje na jej wła        

          

płótno zwane „linum vivum” „ ywy len, którego płomie      

 ciły si  ciu z ognia stały si  

prane w wodzie. Z owego materiału wykonuje si   e całuny królewskie, które oddzielaj

prochy od popiołu ogniska”. 

Współczesne zastosowanie

Współcze nie, azbest miał bardzo szerokie zastosowanie w ró  

technologiach przemysłowych, budownictwie, energety  

             łego 



  tkowo we Włoszech, nast pnie w całej Europie i 

na całym wiecie, azbest znalazł zastosowanie w postaci ogniotrwałych ubra  

Tkaniny azbestowe znalazły równie  le włókienniczym w konfekcji 

ogniotrwałej odzie          

znalazł zastosowanie w przemy  
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        e jako natryski azbestowe i materiały 



            

wła  ci azbestu i cementu opracował we Francji technolog  azbestocementu. Okazało 

  e wynalazek posiada bardzo dobre wła  

płyta azbestowo-cementowa jest lekka, niepalna i odporna na działanie kwasów. Stanowiła, 

zatem znakomity materiał budowlany na pokrycie dach 



W Polsce, azbest był stosowany w budownictwie głównie do produkcji płyt 

        

       

   best rzadko był stosowany 

    materiał termoizolacyjny. 

        

      osłona zabezpieczaj  

            

włókna azbestu jako dodatek do materiałów wyko      



 

 

Polski”. Według „Programu” na terenie kraju znajdowało si      

 cych azbest, w tym 14,9 Mg płyt azbestowo-cementowy

        

        w obiektach przemysłowych i 



   

przemysłowym stosowano w latach 1970-1980 mi kkie łatwo pyl ce materiały zawieraj 



  

     est znalazł w praktyce 

szerokie zastosowanie. Azbest był stosowany do prod  norodnych artykułów 
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  ytku: papier bibułowy, kartony, „siatki azbestowe”   

 

Azbest znalazł tak        

 

    materiały zawieraj    

elektrociepłowniach i elektrowniach w kominach (sznur azbestowy), chłodniach (płyty 

   y) oraz w sieciach ciepłowniczych 

(osłona termoizolacyjna) [Kuzio S., IGO].  

 włókna azbestu znalazły zastosowanie jako materiał 

        

 dzeniach grzewczych. Włókna azbestu wykorzystywano   

uszczelek, okładzin do sprz gieł i hamulców stosowanych w miejscach wymagaj 

        . Azbest był powszechnie stosowany w 

 

 

[Kuzio S. IGO] oraz w hutach szkła do wałów z azbes   

 gnienia szkła. 

 

          

                 

  ła okres stosowania wyrobów zawieraj  

            

   , produkcja płyt 

została zako 

Powołuj              

     

azbest, w tym 14,9 Mg płyt azbestowo-cementowych na    
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przemysłowych i infrastrukturalnych.    

          

            zał    

    

   


nia produktów przemysłu 


 

 

 

  

  


a, materiały filtracyjne i 
 


 
konstrukcyjnego (np. azbest), wł  

  

16 01 11* Okładziny hamulcowe zawieraj 

    

  
infrastruktury drogowej (wł    

17 06 01* Materiały izolacyjne zawieraj 

17 06 05* Materiały konstrukcyjne zawieraj 

  RODOWISKA I WPŁYW AZBESTU NA ZDROWIE 

CZŁOWIEKA 

    przemysłow  grupy minerałów włóknistych, które pod wzgl 

  

działanie azbestu nast puje w wyniku wdychania włókien, zawieszonych w pow

Dopóki włókna nie s            

udziałem azbestu nie stanowi           
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wpływa rodzaj azbestu, wymiary tworz cych go włókien i ich st    

 

  du na swoje wła        

         lony. Oznacza to trwały charakter 

     

  

  enie powietrza pyłami azbestowymi, zwłaszcza najbar 

człowieka frakcj   , tj. włókna o długo     

  rednicy 3 mikrometrów i o stosunku długo ci włókna do jego 

  

    pyłów azbestu.  

               

   włókien azbestu w 1cm     pyłu całkowitego w mg/m

 

 

            

 skiego [2000] podano, na podstawie własnych bada   

    rekultywacji, z racji reemisji pyłów. 

        

  

           

            

 tych, azbest był szeroko stosowany w materiałach iz  

głównie w budownictwie komunalnym i przemysłowym. O de działanie zwi 

            

 

 enie azbestem dla człowieka jest wynikiem wprowadze   

        y od rodzaju pyłu, wielko     

włókna i czasu oddziaływania. Im mniejsze i krótsze   włókna, tym s   

odpowiedzialne za wywoływanie zmian chorobowych o charakterze rakowym. Włókna 

    

      cherzyków płucnych. Istniej    
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        raka płuc [Szeszenia-D  

         cy około 

16 % włókien respirabilnych, to znaczy takich, któr    w trwałej postaci  

   cherzyków płucnych. 

W efekcie oddziaływania pyłów azbestowych stwierdzo     

   jak: pylica azbestowa, rak płuc oraz azbestoza. Do 

   oł 

chłoniaków mog          pyłu azbestowego w powietrzu wdychanym 

 

    trzy typy ekspozycji na pył azbestowy: ekspozycj   

                    

rozmiarami, długo    

  lonych nowotworów zło 

      adania nie dostarczyły 

           

   

     eniem dla człowieka jest forma azbestu wdychana  



      rodowiska pyłem azbestu, pochodz   

          

  kszym stopniu – z uszkodzonych powierzchni płyt 

              

           

  enie pyłem azbestowym dla mieszka 

 

            

 (Dz. U. Nr 112 z 2001 r., poz. 1206) materiały zawi 

              

             

 ytkowania szarej, niemalowanej płyty dachowej zawie cej azbest oraz malowanej płyty 
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Grupy 17 06 01* - materiały izolacyjne zawieraj 
Grupy 17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawieraj 

    

 POWANIA I OCHRONY PRZED AZBESTEM I MATERIAŁAMI ZAWIERAJ 


     powania azbestu (Art. 30 ust. 7) wła    
nało             
      zkiem zgłoszenia, o którym mowa w ust. l 
w/w artykułu, je        
   

            

 
 
 

 
              
           
rozwoju. Ustawa ustaliła m.in. obowi zek składania przez wójtów, burmistrzów i 
  
    

            
  rodki słu          
 ce negatywne wpływ na       
  
              
        
       
         
          
   
       
recyklingu) zostały zmienione. Ponadto na mocy usta       
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         la zasady prowadzenia działalno  
      
            
 

 dzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia     
            
wydzielanych przez materiały budowlane, urz      
  
niedopuszczalny dodatek azbestu w materiałach budow 


   
  
            



 ce azbest (z hutnictwa szkła) 
 
 

(np. azbest) wł  
16 01 11* - okładziny hamulcowe zawieraj 
   
17 06 01* - materiały izolacyjne zawieraj 
17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawieraj 


 dzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia   
             
              
              
pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia w 

 dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społec
  
   

    
 

   


  
azbest do miejsca ich składowania;  

  
 

 dzenie nakłada na wła      
           
zał           ało zło   
terenowego organu nadzoru budowlanego, co miało na   
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koszt wła           
pakowania i oznakowania powstałych odpadów zawieraj     
miejsce składowania. Wykonawca prac polegaj      
   budowlanych o ł  
         
   pyłów azbestu.  

 
         
     , w których były lub s   
              
wła cicieli wszystkich miejsc, gdzie były lub s  
          
 

   
          
 

   
           ła Rozporz 

procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym  

             
 
          
             
         
    rodki ochrony pracowników przed szkodliwym działaniem pyłu 
            ich szczegółowy plan. 
 
  
 lonym w zał  

   
stawek opłat za korzystanie ze  
Dla materiałów izolacyjnych zawieraj cych azbest (17 06 01*) oraz materiałów 
 cych azbest (17 06 05*) zał 
     nia 2012r nie wprowadza opłat za ich umieszczenie n

składowisku. 
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stawka opłat 

w zł/Mg 
  

  

   


 




 
 



  
wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) wł 



16 01 11* okładziny hamulcowe zawieraj  

     

17 06 01* materiały izolacyjne zawieraj  

17 06 05* materiały konstrukcyjne zawieraj  
ródło: Obwieszczenie Ministra   ci stawek opłat 

 

            
   składowane w sposób nie selektywny 
   składowane odpady:
Grupy 17 06 01* - materiały izolacyjne zawieraj 
Grupy 17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawieraj 
    składowane wspólnie, na tym samym składowisku 
 
i składowa 

  rodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie skła

     ce składowania dla odpadów zawieraj  

        cia składowiska odpadów, 
        rodowiska składowanie odpadów,  
          


       
 
  la szczegółowe warunki, tryb wydawania i przedłu     
      ka; wzór i sposób wypełniania 
      opłat za wydanie 

dopuszczenia pojazdu ADR, przedłu   
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  co oddziaływa  
 dzenia raportu o oddziaływaniu przedsi    
    


          
  
           
         
   
  
      azania odpadu wypełniana jest w 
   
         cy składowiskiem 
            


           
 dzenie w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi   
    
            

przedkładania marszałkowi województwa informacji o   
          przedkładane w formie 
          
        


            
prowadzenia przez marszałka województwa rejestru wy  
            
       i układ rejestru, zawarto    
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2.1. PODSTAWOWE ZAŁO 

Azbest, z uwagi na swoje zalety, był szeroko stosow   

     ksze zainteresowanie miały płyty i rury azbestowo-

cementowe. Płyty szeroko były stosowane jako pokryc    

           



          ci płyt 



 płyty azbestowo-cementowej = 0,011 Mg 

1 Mg płyty azbestowo-cementowej = 0,82 m

ródło: Program usuwania azbestu i wyrobów zawieraj 


    

          

 

1206) głównie b  

17 06 01* - materiały izolacyjne zawieraj 

17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawieraj 
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  ród pozostałych obiektów; 

 wprowadzenie do Bazy Danych WBDA nr działek i obr 

         

  stanowiło zadanie podstawowe

          

       e zdemontowane  płyty 

dachowe zło one na terenie poszczególnych posesji. Płyty te zal 

             zło onych płyt 

azbestowo-cementowych mogła nie zosta   

azbestowo-cementowe zło      zgłoszone przez wła  

    

 

          – według 

zał               

          

       , w których były lub s

 

        

według zał  dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społec
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Wzór przygotowanych ankiet zamieszczono w zał 

   ł si      

              natury polegał na 

szczegółowym obej    

    cych we władaniu Gminy. Oszacowano powierzchni

    

azbestowych, zgodnie z zał         

  

        , w których były lub s

               

 dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społec     

           

 

            

 

Podstawowe zało     ce wypełniania ankiet, przyj  

potrzeb przeprowadzonej inwentaryzacji materiałów z     



   ankiet wypełnionych przez administruj cych obiektami została przyj 



 

         

została wypełniona przez Wykonawc      



   

        

 

  ci została przeprowadzona przez osob 

IGSMiE PAN wypełniaj   
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    to głównie azbestowo-cementowe 

płyty faliste wyst  

  gi i kanalizacja poddane zostały badaniom 



        



     cych własno     

  , w których wykazano ł   

    cymi azbest; ł  

 

          

         

            

 

            

  

 

   

        

stwierdzano pokrycie dachowe z płyt zawieraj 

          

obiektów z wbudowanymi płytami zawieraj    
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Wszystkie wypełnione ankiety doł czono, jako zał 
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       CYCH WŁASNO   



  

           

         

 

    

        

      cych własno     

 

     

    to głównie azbestowo-cementowe 

płyty faliste wyst  

           

własno         



 , w których wykazano ł      

     cymi azbest; ł 

 

         

       ział posesji z 

         

domów wynosi ok. 30 %. Zestawienie udziału procentowego na obszarze sołectw Moszczenia 
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. Udział procentowy posesji z wyrobami zawieraj 

 




 



 

Udział % posesji z 
 



    

    

    

   

        

  cych własno  

          

            

 cych azbest z podziałem na budynki gospodarcze oraz

 
        


  
 


  







   

 

     

       

       

      

  obiektów pokrytych wyrobem z azbestem (ł  
                
    


  
) oraz masy (Mg). Ł 

               
 cych azbest z podziałem na 3 stopnie pilno   
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podziałem na budynki mieszkalne i gospodarcze 

 

     








3-zło 


      

      

      

   
   
   cych azbest zło  

   CYCH WE WŁADANIU 

 

Badania ankietowe zostały przeprowadzone w obiektac   cych we władaniu 

      cych we władaniu Gminy Moszczenica 

  

azbest. Jest to budynek gospodarczy Zespołu Szkół im Jana Pawła II. Zestawienie bada



   cych we władaniu Jednostki 
 




 


 

 

Wła 
 
 

 






    





Zespołu Szkół 
im Jana Pawła II

      

      



 
wraz ze szczegółow 

 




  
 

            

 ankiet obliczono ł 





 

             
 

 


  


Wła 
 
 





    


Zakład 

- Wiesław Mruk 

      





      

      

 

W wyniku inwentaryzacji materiałów zawieraj    

            

stwierdzono materiałów zawieraj 

 

     zostały poddane badaniom 

 







 
wraz ze szczegółow 

 






  



     cych własno     

  , w których wykazano ł   

    cymi azbest; ł  

 

          

         

            

 

            

  

 

Ł        

           



   

    to głównie azbestowo-cementowe 

płyty faliste i płyty płaskie wyst       



        

Moszczenica z podziałem na poszczególne grupy obiek
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Płyty azbestowo-cementowe 
 

 






   

  ce własno  


    

  ce własno       

      

      

  ce własno       

  ce własno       
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  enie pyłem azbestowym dla mieszka 

  

           

       niekiedy zło      

          

       

   ci usuwania materiałów zawieraj 

          

         

       ród społeczno  

    

  

    ród młodzie y szkolnej, jak i dorosłych mieszka  

 

       



     

       



        

niewła  

   ci finansowego wsparcia i wła  

   

  p do specjalistycznych firm działaj      

 

 



 
wraz ze szczegółow 

 




          

          

 

Akcje informacyjno-edukacyjne w szkołach mog     

         cych kół, jak równie





    cych z zało        

 cych azbest, stanowi istotny element działa     

   kszej akceptacji społecznej, koniecznej dla realiza 



  ekologiczna społecze        

           cymi włókna azbestowe, 

jest mimo nagło     

                  

             

oddziaływania azbestu na organizm ludzki. Wynikiem tego jest całkowity brak przestrzegania 

             

          

         

         

           

   

  

 le, gdy wła          

 

 

            

wówczas, gdy włókna azbestowe uwalniaj     do układu 

            

łamania). Problem utylizacji azbestu znalazł osobne     



 
wraz ze szczegółow 

 




 

               

     

 

      dzy innymi, nakłada na gminy obowi 

współpracy z lokalnymi mediami celem rozpowszechnia  

       ce. Głównym ródłem odpadów 

     stosowane w budownictwie do roku 1997 płyty azbest

           

           cych własno   

     

poszycia dachowe w postaci falistych płyt eternitow

    ce wła          

 

  zane do przedkładania Wójtowi, Burmistrzowi lub Pre

           

Prezydent miasta okresowo przedkłada przedmiotowe informacje Marszałkowi województwa, 



             

 

   nikł    przepisów przez wła    

         

       

       cia działa   

informacyjnych, które mogłyby skutecznie u       

współdziałania z jednostkami gminnymi w celu elimin   

          

               

             

     anych w szkołach. Szkoły s   

   

przez azbest. Edukacja młodzie           



 
wraz ze szczegółow 

 




   edukacja dorosłych. Nale          



Warunkiem powodzenia działa       

          

   

              

  zaniechania działa  ze strony wła 

„na własn              

  e w takim przypadku azbest trafi na nielegalne skła

Jako istotny element działa         

   lub plakaty, instrukcji dla wła      

          

            

           



 
 

            

         , poz. 1206), materiały zawieraj 

              

            

           

            

szarej, niemalowanej płyty dachowej zawieraj cej azbest oraz malowanej płyty elewacyjnej 

           

          

  enie pyłem azbestowym dla mieszka 
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Grupy 17 06 01* - materiały izolacyjne zawieraj 

Grupy 17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawieraj 

           

               

     dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społec  

     

    

 

 

    dzeniem wła     

           

              

              

  

     usuwane na koszt wła 

  

         

  rodków własnych gminy, przy udziale rodków wła   

   ródeł dost 

        cych azbest na składowisko 

            

 

           

  ródeł ich powstawania. Generaln    przy tego rodzaju działalno  

    emisji włókien azbestu do atmosfery. Mo 

  

  

           

i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez cały czas p
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   u całych wyrobów (płyt, rur, kształtek) bez jakiego

 

 dokonywanie rozdzielania (odspajania) materiałów tr  zanych z podło  

stosowaniu wył         

  

       cych azbest został 

     

 

    wykonywane wył      

 

           iałów 

          

wła         dzie mógł 

    ce azbest z terenu posesji bez korzystania z usług 

           

            

kontakt z włóknami azbestu oraz b   

          

Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie spos   

   

 

  

        

    o zło  



         

           

           

       

 

  ciem prac szczegółowego planu prac usuwania wyrobów

   



 
wraz ze szczegółow 

 




        cia materiałach, na podstawie 

udokumentowanej informacji od wła     

             

prawidłow  



            

     

 

 

          

   

 eniem na działanie azbestu. 

        

Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie spos   

   

                 

             

 

                

               

cznej. Ponadto, według art. 231.1. wymienionej 

 

           ycie ustawy. Według art. 

231.2. wymienionej ustawy, zło        

   

      

            

               

     ciowej powstałych odpadów. Ewidencj       

          

         

    na czas, na jaki zostały wydane. 
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przemysłowej, a tak  zany jest do zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia 

tych prac wła ciwemu organowi nadzoru budowlanego, wła   

inspektorowi pracy oraz wła 

  

 ie odpowiednich osłon, 

       legło   

  1 m przy stosowaniu osłon, 

   

    

emisji włókien azbestu, 

 codziennego usuwania pozostało ci pyłu azbestowego ze strefy prac przy 

          



  ci wła   

     do trwałych i mocnych worków 

polietylenowych. Pyły azbestowe, lu        

   ci wła            

  

              

        do materiałów 

     ej 20 % azbestu. W wyrobach tych włókna azbestowe s

            

 

         

         

          

  ci. Składa si  

z litery „a” w białym kolorze na czarnym tle, a w d

białego na czerwonym tle:  Wdychanie pyłu azbestu stanowi 



 
wraz ze szczegółow 

 




           

            

   

Zał  dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społec

            

 

 

 cych azbest, zgodnie z zał 
 dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społec

  


       

             

       ywania posiłków. Ubrania ochronne nale 

            

                

              

 cy układ oddechowy (maski i półmaski) w przypadku p

  enia włókien azbestu w powietrzu strefy roboczej. J  

           

         cy azbest. Ochrona przed włóknami azbestu 
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do całkowitego zako        y je dokładnie 

                  

   

        enia pyłów zawieraj 

  dzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej  

                

 

             

chemicznych i pyłowych czynników szkodliwych dla zd 

      

 enie włókien azbestu w powietrzu na stanowiskach pr  

- azbestu chryzotylowego  <   0,2 włókna/cm

- innych odmian azbestu  <   0,1 włókna/cm

   enia włókien azbestu w powietrzu budynków 

przeznaczonych dla stałego pobytu ludzi nie jest je  lona. Według 

  stwowego Zakładu Higieny (pismo z dnia 24 sierpnia  

 dzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej (Monito

          

przeznaczonych do stałego pobytu ludzi nie powinien   1000 włókien/m 
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      enia pyłów zawieraj     
   dzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia


  


 włókien w 1 cm

pyły zawieraj ce azbest i inne materiały 
włókniste z wyj 

 pył całkowity 
 włókna respirabilne 







pyły zawieraj 
 pył całkowity 
 włókna respirabilne 







pyły zawieraj ce antygoryt włóknisty 
 pył całkowity 
 włókna respirabilne 







 włókna o długo      m i o stosunku długo  
 

 

 dzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społe

            

 

              

            

 dzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, a t  

do zgłoszenia tego faktu wła ciwemu organowi nadzoru budowlanego oraz wła 

           

 dzenie z 2004 roku koniecznie jest ponadto zgłoszen  



               

   cych przy transporcie materiałów 

    1. wymienionej ustawy, marszałek województwa 

   



   

 numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został 

 numer REGON, o ile został nadany; 
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    na czas na jaki zostały wydane, nie dłu    do czasu upływu 

terminu do zło 
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7. SZACOWANE NAKŁADY FINANSOWE NA REALIZACJ 

         

       finansowane lub współfinansowane z dotacji lub 

          

 ródeł sfinansowania niezb dnych nakładów przedstawiony został poni 

Nakłady finansowe konieczne do poniesienia dla zdj   

wykonanego z materiałów zawieraj         

  cych własno  

powstałych w wyniku wymiany pokrycia dachowego powi  ponoszone w cało  

   rodków wła 

Nakłady finansowe konieczne do poniesienia dla zdj   

wykonanego z materiałów zawieraj        

transportu powstałych odpadów zawieraj      

   cy płaci”, wła 

      

 rodków gminnych oraz funduszy unijnych w cało  

7.1. NAKŁADY FINANSOWE DLA DEMONTA U, TRANSPORTU I SKŁADOWANIA 
 

Według danych zgromadzonych, opracowanych i przedst

         

 

             

  płyt azbestowo-cementowych. Wagowo taka powierzchni 

    

   płyty falistej wa 

Ł             

około 

Do oszacowania całkowitych nakładów finansowych zwi   

          

nia materiałów zawieraj 
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OSZT SKŁADOWANIA   

wynegocjowanych warunków i wybranego składowiska, kształtuje si 

378 zł/Mg

 na składowisko wynosi od ok.  5 zł 

 

    12 zł/m

       
  



Szacowane nakłady finansowe zwi        

z całego terenu gminy Moszczenica przedstawia tabel

Szacowane nakłady finansowe zwi        

z podziałem na stopnie pilno 

. Całkowity szacowany koszt demonta 



 


Ł 
 u [zł] 

Własno 


 

Własno  


 

Własno   

   

Ogółem  
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 u wyrobów azbestowo-cementowych z podziałem na stop
 

  

 


 






 

[zł] 





 

[zł] 





 

[zł] 


[zł]

Własno 


      

Własno 
 


      

Własno        

        

Ogółem       

  nakładów finansowych zwi zanych z transportem i składowaniem 

składowisk odpadów (2 z województwa 

podkarpackiego – składowisko w Młynach, składowisko     

małopolskiego - składowisko „za rzek  Biał         

  tokrzyskiego – składowisko w Dobrowie. Takie lokalizacje pozwoliły na 

 

  gm. Tarnów, woj. małopolskie (



           



   



- Młyny  Młyny, woj. podkarpackie (ok. 



  e transport dokonywany jest samochodami o ładowno 
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Moszczenica byłyby transportowane na   odległo  na składowisko w 

  (woj. małopolskie): 

       negocjowany i w odległo       

wliczony w koszt składowania (informacja zarz  cego składowiskiem)  

- Koszt składowania wynosi 378 zł/Mg brutto 

        

byłyby transportowane na   odległo   na składowisko w  



- Koszt transportu wynosi 4,32 zł/kilometr brutto 

- Koszt składowania wynosi 216 zł/Mg brutto 

      

byłyby transportowane na   odległo   na składowisko w   

 

- Koszt transportu wynosi 4,32 zł/kilometr brutto 

- Koszt składowania wynosi 216 zł/Mg brutto 

 

byłyby transportowane na   odległo   na składowisko w Młynach  



- Koszt transportu wynosi 4,32 zł/kilometr brutto 

- Koszt składowania wynosi 216 zł/Mg brutto 

Zestawienie nakładów finansowych koniecznych do pon   

składowanie na składowiska przedstawiaj  
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  Ł czne szacowane koszty transportu i składowania odpadów na składowisku  
  (woj. małopolskie)  










[zł]  


składowania 

[zł] 




i składowanie [zł] 

Własno 


   

Własno 
 

   

Własno     

     

    

  Ł czne szacowane koszty transportu i składowania odpadów na składowisku  











[zł] 


składowania 

[zł] 




składowanie [zł] 

Własno 


   

Własno 
 

   

Własno     

     

    

  Ł czne szacowane koszty transportu i składowania odpadów na składowisku  
  










[zł] 


składowania 

[zł] 




składowanie [zł] 

Własno 


   

Własno 
 

   

Własno     
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  Ł czne szacowane koszty transportu i składowania odpadów na składowisku  
 Młynach










[zł] 


składowania 

[zł] 




składowanie [zł] 

Własno 


   

Własno 
 

   

Własno     
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  y w 100% do wła        szego, wła 

budynków z wbudowanym materiałem zawieraj     

powstałych odpadów zawieraj 

    , powołuj    

 

    

           

unieszkodliwianiem powstałych odpadów na składowisk   

 

           

             

          

         

 

 

        ródeł krajowych i unijnych 

           



rodków krajowych i unijnych został opracowany na la  
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 ródłem finansowania w cało   

        rodki własne Gminy. 

        dodatkowe nakłady finansowe w postaci 

odsetek. Z uwagi na rozlegle zadania własne i celow     

          cie w cało       ródła 



Warunkiem powodzenia działa        

          

         

               

    zaniechania działa

ze strony wła         własn     

           

  

         

         

    przede wszystkim intensyfikacji działa

  

        

    rodka trwałego 

        

   dnego potencjału technicznego umo  

prawidłowy sposób prowadzenie procesów demonta    

  

       przeznaczane na nakłady inwestycyjne zwi  

 rodków trwałych. 
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  rodki własne inwestora, 

   

  rodków własnych inwestora. 



• udziały własne gmin lub przedsi 

 zania kapitałowe (kredyty, po 

• udziały kapitałowe – (akcje i udziały w spółkach)





  

   

  

 

    we współpracy z ARiMR . 

 

  

            

  



odpadów azbestowych dotyczy to głównie zada     
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dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów i     



        

     

  

           

          

            

        

wodnej z udziałem   iGW. Terminy składania wniosków 

             

   rodków jest nieodpłatne i bezzwrotne. WFO   

     iGW, działa we własnym imieniu na rzecz 

           

           

 

           ostała 

 

           

 

          

  

    

           

         

  , by gmina uznała jako równowa 

  

 dzygminnego, którego jest członkiem lub powiatu, na 
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    ywiołow 

   

  

          

       

   

 

Szczegółowe informacje na temat warunków uzyskania  

    





        

           

      cych działa  

Gospodarki, 2009]: 1. działanie 1.2.1. Modernizacja gospodarstw rolnych, 2. działanie 3.1.1. 

 nicowanie w kierunku działalno ci nierolniczej, 3. działanie 3.1.2. Tworzenie i ro

         

priorytetów i działa            

ała   

          

m.in. w ramach działa 

Działanie „Modernizacja gospodarstw rolnych”  

osoba fizyczna, osoba prawna, spółka osobowa, prowa ca działalno  

  

   



Działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszar

gospodarczego i społecznego obszarów wiejskich isto

infrastruktury, która wpływa na popraw  ycia społeczno 
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na cele promocji lokalnych produktów i usług, tworz

infrastruktury małej skali – drogi lokalne. Benefic  

   

 cego infrastruktury małej 

  



Działania „LEADER”. Zakres działa   w priorytet 6. „Wł czenie społeczne, 



  

− wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejski

    ce głównie: 

− infrastruktury zwi  wiadczeniem usług dla ludno 

− bada  

 

     słu 

         

usług finansowych dla podmiotów realizuj      



   jest bankiem komercyjnym. Współpracuje z Narodowy  
      

          



      w finansowej obsłudze przedsi 
proekologicznych. Współpracuje m.in. z Bankiem 



   

zagospodarowanie odpadów stałych
   

        

zagospodarowanie odpadów stałych, inwestycje wykorz  ródła energii. 
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         ieczenia spłaty 


  

    współpracuje z Agencj   



         

             

  Zasady udzielania dopłat do oprocentowania ustalan

  

   ci prawnych, z wył 




  



        

 

 

 rodowiska S.A. (BOS) we współpracy z WFO 

 



 

Głównym zadaniem     
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       wsparcie dofinansowania działalno    

          

   

      

         

            

         

           

  

  



     

     

     

 inne zadania słu         

  

Zadania modernizacyjne i inwestycyjne słu     

            

            

   du terytorialnego, spółdzielnie, wspólnoty mieszkan 

prawne, osoby fizyczne i spółki cywilne. Dla Benefi 

    

      iGW z udziałem   

 iGW. Terminy składania wniosków dla wnioskodawców o  

           

             

poł           
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 dla projektów z Małopolski o warto        

  

   

  

 

        

  

 Strategia ta zakłada znaczne przyspieszenie 

rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, wzrost zatr     

społecznej, gospodarczej i terytorialnej z pozostał   

          

wzorem lat ubiegłych, planuje si          

         

rodowiska, przeciwdziałania i adaptacj       

  

Małopolski Regionalny Program Operacyjny: 

       

     

         



           

dofinansowane obecnie w ramach działania 7.3 Gospod  „Małopolskiego

          

   cym wojewódzkim planie gospodarki odpadami. Działan 
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rodowiska. W działaniu 7.3. przewidziana jest reali   

          



Beneficjantami działania 7.3. Gospodarka odpadami m  

  

   

 



5. zakłady opieki zdrowotnej działaj 

 biorcy (spółki prawa handlowego nie działaj   



    konsultacje społeczne wst   

Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego 

               

     Działanie 3 – Rozwijanie systemu 

 Główne grupy beneficjentów to: jednostki samorz  

             

  dowa, spółki wodne, przedsi     

społeczni i gospodarczy. 
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Moszczenica wraz ze szczegółowa inwentaryzacj      

            

obsługuj     

 

   

   

 dzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społe  

 

 

          

          

 

          

         

       , w których były lub s

 

Azbest, z uwagi na swoje zalety, był szeroko stosow   

  ksze znaczenie miały płyty i rury azbestowo-cemento

Płyty były szeroko stosowane jako pokrycia dachowe,   

 

          

           

         

     

głównie b  

17 06 01* - materiały izolacyjne zawieraj 

17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawieraj 
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W opracowaniu wykorzystano materiały udost 

       

usuwania materiałów zawieraj egółow

            

 

             



  

         



 

  



        

szczegółow  

            

 

      ciowe materiałów zawieraj cych azbest w układzie trzech 

 

     

    

   

  



   

             

         

         

           



 
wraz ze szczegółow 

 




           

 

        



     cych własno     

  , w których wykazano ł   

    cymi azbest; ł  

 

          

         

            

 

            

           

 

   

            to głównie azbestowo-

cementowe płyty faliste wyst       



   ci zgodnie z zał      

Ministra, Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z

. Nr 162, poz. 1089) wykazała, 

            

            

 ci wykazała, 
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terytorium Polski”, całkowita ilo      

  

 cia pokrycia dachowego wykonanego z materiałów zawi 

    cych własno  

i unieszkodliwienia odpadów powstałych w wyniku wym  

  pokrywane w cało   

            

 cia pokrycia dachowego, wykonanego z materiałów zaw    

prywatnej posesji pokrywa wła ciciel posesji. Koszty transportu powstałych odpadó

         

  

Warunkiem powodzenia działa        

          

          

              

    zaniechania działa  ze strony wła 

Według danych zgromadzonych, opracowanych i przedst

         

 

             

  płyt azbestowo-cementowych. Wagowo taka powierzchni 

          

   płyty falistej wa 

Ł    



Ł  670380 zł. 
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  nakładów finansowych zwi zanych z transportem i składowaniem 

składowisk odpadów - 1 z województwa 
małopolskiego - składowisko „za rzek  Biał       

podkarpackiego – składowisko w Kozodrzy, składowisko w Młynach oraz 1 z województwa 
 tokrzyskiego – składowisko w Dobrowie. Takie lokalizacje pozwoliły na porównanie 
 

 Szacowany koszt transportu wraz ze składowaniem od  

232287 zł, 158046, 186169 i 169295 zł 
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PIS PODSTAWOWYCH WYKORZYSTANYCH MATERIAŁÓW

  
 


      powanie z azbestem i materiałami zawieraj  

uwarunkowania techniczne i prawne. W: Materiały Szkoły Gospodarki Odpadami AGH-PAN. 



  

 

 ski A. 2000 – Odpady azbestowe, składowanie, neutra enie. w: Materiały Szkoły 



 
 

Problemy zanieczyszczenia powietrza włóknami azbest   

 
 


      


          


  

 
 

 
 dzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia      

      
 

     
   składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. Nr 191, 

  
 
  , w których były lub s  


 dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społec
  


   
  


         
 
  , w których był lub jest wykorzystywane wyroby zawi 
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  rodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie skła


         
  


             
Łód 

 browska N., 2003 - Materiał dydaktyczny na kurs spe 
 powanie z azbestem i materiałami zawieraj 

             
 


 

 

               

 














 

 



   







 
        

  



          

          

 


 


        















