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PrzeprQ\..."adzenie inwentaryiagi
v,iyrob6w zawierajqcych azbest

UZytkowa..nia v,;yrob6w zaWJerajqcyc. h
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r
OpracoWanie
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"Oceny stanu

mozHwosci bezpiecznego
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p.OVv.

Sporzqdzenie informaCji
dla w6jta/burmistrza
(corocznJe)

,retrza...dla POni.ieSlczen

.. zawierajqcych

azbest
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Opracbwanie instrukcji beZPjeczn~
post~powaniai. uzyt~owanja pomieszczenia
z wyrobaml zav>ilerajqcymi 3zbest.

I

Oznakowanfe pomiesztzerl,
gdzie znajdujq si~ ufZqdzeilia lub iristalaeje Z
wyrobami zawierajqcymi azbest

1·
,

I
,

Zaznaczenje na pianach sytuacyjnych
terenu miejsc t wyrobami zawierajqcymj at best.

Opis procedury

Celproceourv
Celernprocedury

jest

tarZ'idco\,h/ btidynkowt

obowiq2k6w

bUdoWli, instalaeji lub iJrzqdzen

i lasad

oraz terel10w

azbest. Prbcedura dotyczy bezpiecwego

vl'yrobytawierajqce
takres

przedstawieniezakresu

P()5t~poWania w1asddelii

gdzieznajduje

si~ azbestlub

ichuzytkowania.

procedf.!£Y

ZakrE:s protedury

obejmuje

caly okres,

I<torym budyneki budowla,instalaeja

fub urtctdzenie

od ich vvielkosci fub stanl1, tharakteryzuje sj~ tyrn, ze znajduj'isit;

ptterl'tysj()~'\!eoraz tereli,niezaleznie

tam \vyroby iawierajqce

VI'

azbest .

.oms s2'czeq6lowy
\NrasdcieI lub zarzqdca budynku,

bUdowli, instalacji

znajdujq si~ \vyrbby zelwierajqte

azbest, ma obowiqzek sporzqdzE:ni'l - W 2 egzemplarz3ch

stanui

motfiwosd

bezpiecznego

uz)'tkowania

zarzqdcy, ktorzy spetnili ten obowiqzek

,

po

S·ulatach,jezeli wyrobyzawierajqceazbest

poroKu,

jezeli przy poprzedniej

\<vyrobow

\Nczesniej

\<vYhlkajqcychz vvarunkow poprtedniej "Dceny.,,"

"Otenie"."

Jub urzqdzerHa tec:hnicznego oraz terenu, gazie

zawierajqcych

azbest".

- sporzqdzaja.. nast~pne "Oce

"Oceny

Wtascicie!elub
1)1 ..• "

w termihach

tw.:

Sq w dobrym stanle technicznym
ujawilione

i nieuszKodzone,

zostaJy drobne (do

3% poWierzchlii

wyrob6w) uszkodzenia,

W}troby, kt6re posfadaly
uSulli~te.

li.Jb posiadajq duzei widoczne u5zkodzenia-

po\vinny

zostac bezzwJocznie

Jedehegteliiplatt

"Oceny..

,1!

wfasdciel !ubtarZCldca

iobol,.vi2i.ianyj€sLz}ozy:tvv}asC:iwehiu ter~hbW6

powiEitowemU inSpektorovvi nadioru budo\tVlanego = IN termitlie do 3D"ti dhi oddnia

jejsporzqdzenia.

brugi egzemptarzzachowuje. przy ·dokumehtacji

budyhkUj huctowli, instaiacji lub urzqdzerila pttemys!owegooraz teren\.i - doctasu SjJbrtqdzenfa
nast~f.mej "Oteny ..,",
Wt3sciciel

!ub zarzqdca

obowiqzany

vV'jfob6w zawierajqcych

azbest,

Jest do przeprowadzenia

Zgodnie

inwentaryzacji

z Rozporzqdzeniem

Ministra

grudnia 201\) r. w sprawie wymagan w zakresie ilvykorzystyvvania
oraz wykorzystywania

z ratury)

(SpiSll

z dr-ia i 3

Gospodarki

W'jfobo'vv zawierajflcych

aztest

i oczyszczania insta!acji !ub urza~jzen, w kt6rych 0)'1"1lub si'{ wykorzystywane

wyroby zawlerajqce azbest (Dz. U. z 20'11 r. Nr 8, poz. 31) - informacJ? 0 wyrobach zawiemjqcycll
azbest, wrasciciei, zarzGtdca lub uzytkownik sporzqdza

iN

1. jedenegzemplarz przedklada wformiepisemnej
L

drugi· egtemplarl

przechowuje

prtezokres

dwocil egzemplarzach:

wojewodzie;

jednegorbku;

.do etasU spbrzetdzenfa hast~phej

inforr1iacji,
Osoby nzyczne rife b~dqce

prZedsi~blon:amT przedktadajq

burmistrzowf.Wzoryinfonnacji

wedtug zafqcznikow:

•2alqcznika r;t 1 - lfifoftnacjctO \Vyrobathtawietajqcychazbest.
Zarctcihikaiir

2 .~. TnforniatjabWyrboach

informacj~ odpowledhiowojtow{lub

ich.WYkbrzystyWanla.

imiejstU

zaWieraj~cych aibest,

kt6rYch vVykorzyst)rWanlezostalb

zakonczone.
Informacje

przedkfada si~corocznie;

vJyfob6w zawietaJeI.tyth atbesttejonie.

celem l,-vykazaniaewenWalnychzmian

cbjjbzwoi!

WfascickH llJbiarZCi.dcabudyiiku,

\!vyst~pujq wyroby
znajduj<rsi~

posladanych

ria oten~ tagroieliia dla wd!i iSfodo\>viska Wdahyni
budoi"ili, ihstaJacji lub uriqdiei1iaorai

zawierajqce Clzbest maponadto

urzqdzenia lub instalatje

wilosd

obowiqzki:

oznakowania

z wyrobamlzawierajqcymi

tereiiu,

~dzie

pomieszczen;gdzie

azbest-odpowiednitrl

znakiem

ostrzegawczym dla.azbestu,
·~opracov\iariia

rwy~'ileszeiila

na V"idoeznymniiejscu

instrukcjibezpiecznego

post~powania

i

.uiytkov.-arlia pomieszczeliia zwyrobami zawierajqtymi azbesti
zaZhaczenJa na plariie syWatYjhYni terenlJ hiiejsc i i,.vyrbbaniitav"lerajettyr'rli azbest.
Ponadto, jezeliw btldynku,

budowli, instalacji tub Ui2qdzeniuoraz na terenieznajdujqsl~

zawierajqceazbest 0 g~stosci obj~t6sdowejmniejszej
Wyrbbyzawierajq

azbest krokioolit; a takie

po!iiies~czei1iachJ lubisttiieje
zarzqdca powinien

jezefi

niz 1000kgjin"

(ttvlf."miEikkie;;),lub

te Wyr6bytnajdujqsif;

uzasadriioria obawa dUiejemisjiatbestti

wyroby
jeteH

W zamkhi~tYch

dbsrodov~iska ~ VJlasdcier lub

opracowac· pfankontroH jakosd powietrza .(monltoringu), a jego \N)tnikfuwzgl~dnit

przy dalszejeksploatatji

lub usuwaniuwyrob6w

zaWierajctcych ai'best

PRO

CEO

U R A 2. Obowi§2'ki i postepowanie

wvrobowzawferajqcvch

iIzbest Z

wlascfcieli i zarzqdcow,

przv lfsuwaniu

obiekt6w !ub teren6w.

lldentyfikacja
aZbestu.
•
w
~O u5uni~cia przez uprawnione laboratori jm.
j

01/

organowi
architektoniczno-l~:;~~'~mu 1
inspektorowi nadLoru budowlanemu - na 30 dnj przed
rozpbczGciem
prac zamiaru U$uvi/ania wyrob6w zawierajqcych azbest - celem
uzySkania pozwolenia na budow~ wraz Z okreslonymi warunkami.

GQiOSZ€l1i;-

w}asdv"emu

I lubpowiatawemu

\tvyboru
Dbkonanie
Okreslenie obowi'tzk6w
azbestu.

wykonawcy
stron, rownlez

V'J

i
zawarcie
prac
umO\f"y.
zakresie zabezpieczenia przed emisjq

J
mieszkark6wj uiytkownik6w
Poinformowanie
obiektu
niebezpiecznycl1 materiatow i sposobach zabezpieczenia.

0

usuwaniu

I
,.-----

~

uzys. ~anje od wykonawc~ pr.Q.c.SWjade.ctw~ ~.zystosci powietrza po wykmianiu robot
orazJego przechowywanle przezconaJmnleJ 5 ~t.
••......------_._---------------------------'-------'

l.

Celprocedurv
Celern prcicedury jest przedstawienie zakresu obowiqzk6w I pcsb;:powania wtascicieli, zarzqdc6w
budynkov¥; blldowli, jnstalacji lub urzqdzen oraz teren6w z wyrobami zawierajqcymi
wczosie

\<vykonywania

prac usu\",rania Tub zabezpieczania

azbest - przed i

takich wyrob6w.

Z;Jkres pl'ocedury
Zakres procedury obejmuje

okres od podj<;:cia decyzji 0 zabezpieczeniu lub usuwani\.i wyrobow

zawieraj'tcych azbest, do zakOllczenia

tych robot i uzyskania stoSQwnego oswiadczenia wykonawcy

prac.
Opis szczeqalowy
\!\ftasciciel iub zarzqdca budynku, budowli, instalacji tub urzqdzenia oraz terenu, gdzie znajduje
azbest!ub
wyrobacfl;

wyroby zawierajqce azbest, powinien dokonac identyfikacji
przez uprawnjone

rodzaju iilosci

do takich prac laboratorium. Identyfikaqa azbestu powinna

okresie u2ytkowania wyrbbow,

azbestu

si~
IN

nast<tpic w

jeszcze przed rozpocz~ciem wykonywania prac zabeZpiec.zenia lub

usuwania takich wyrobow,
przedmioWwego

He informacjata,

0

nie jest podana

W

innych dokumentach

bUdowy

obiektu.

Identyfikacjaazbestujest
odpowiedziainosci
nieodpowiedniej

obowiCl,zkiem wl'8scleieta

prawnej,

eksploatacji

dotyczqcej

ochrony

przedmibtu

lub zarzqdcy,
os6b

wynikajCl,cym z tytulu wfasnosci oraz

trzecich

od 5zk6d mogqcych

stanowiCl,cego wfasnosc. Wyniki identyfikacji

wynikac

z

azbestu pow-inDy

bye uwzgi~dniane ptzy:
sporzqdzaniu

!10C!~ny... ",

sporzqdtaniu

informacji dla

zawieraniu

wojta, burmistrza, prezydenta miasta,

umowy na wykonanie

prac zabezpieczania lub usuwania wyrob6w

.azbest z wykonCJwcq tych prac - wytwarzajctcyrn

zawierajqcych

odpady niebezpieczne.

\!Vlastidc:ll lub zarzqdca motezlecic 1nnym - odpowiednio
prawnyrn - przeprowadzenie czynnosci wykonania

przygotowanym

identyfikacji

azbestu

osobom

lub podrniotol'i

w wyrobach;

W kazdym

przypadku powinno to miec miejsce przed rozpocz~ciem prac zabezpieczenia Iub u5uwania v>lyrobow
zawieraja,cych azbest. Wtasciciellub
wyrobarni zawierajqcymi
wniosku

0

zarzqdca budynku,

azbest, ma oboWictzek

pozwotenie na budow~ (remont),

sporzqdzony

z uwzgl~dnieniem

przepisow wynikaFtcych

skutkuje -- na podstawie

prawnq. Po dopefnieniu
wykonawcy

instalacjilub

ObO\fyiqzk6w

pri;lc- wytworcy

zabeipietzellia

fub usuwania
urzqdzenia

lub uzytkownikow

zawierajqcych

pra\'I'idtowosci

azbest

przed emisjq azbestu

budynku,

zabezpieczenia

przed

prae,

7 ustawy - Prawo budowl,me.

srodowiska

Zawiera

odpowiedlialnoscia..

umo\iv~ na wykonanie

instalacji

prac

oral 6czyszczenia budynku , bUdow!i,

1/>/

bye jasno sprecyzowane
czasie wYKonywania

prae, w+asciciel lub zarzqdca
budowli,

-

wtasciciel lub zarzqdca dokonuje wyboru

niebezpiecznych.

vvykonawcy

rozpocz~ciem

w wyrobach, !<tore b~dq przedmiotem prac remontowb-

niebezpiecznych materia10w zawierajqcych substanqe

Na kOllC'wfascidel

LiSt.

oraL terenu z azbestu. W umowie powinny

Niezalezfiie od obowiqzkow

oraz 0 sposobach

z art. 30/

formalnoprawnych,

odpadow
wyrobow

na 30 dni przed

ustawy Prawo ochrony

stron, rownjez w zakresie zabezpieczenia

mieszkancow

zgtoszenia

wraz z okreSlonym~ warunkami. Wniosek powinien bye

Zatajenie informacji 0 wyst~powa!1iu azbestu
budowlanych

budowli[ instaiacji lub urzqdzenia oraz terenU z

obovv'iClZki

prac.

powinien

pOinformowac

lub urzqdzenia oraz terenUt 0 llsuvvaniu

stvva zajqce

5zczegolne

zagrozenie

dla ludzl

tct sZkodliwosciq.

lub zarzqdca powinien uzyskac od wykonawcy prac, pisemne oswiadczenie

wykonania

robot i oczyszczenia z azbestu, a nast~pnie przechowywac

najmniej 5~lat, wraz z innq dok\.1mentacjQ bUdynku, budowli, instalacjI Iub urzqdzenia

0

je przez okres co
oraz terenu.

PRO

C E D U R A 3. Postepowanie przv pracach przyqotowawczYch do usuwania

J.1!JtIob6w zawierajacvch

azbest.

ropracowanie 'programu gospodarki odpadami nfebezpiecznymi
i f"1gjrok) j uzyskanie jego zatwierdzenfa przez vv'tasciwego wojewod~

zawierajqcymi
lub 5tarost~.

azbest,

{powyzej--'o;il

.

I
OpracoWanie i przedrozenre wtasciwemu wojewodzie lub starosde na 3D dni przed rozpocz~ciem
dZial-afnoscipowodujqcej powstanie odpad6w (ponizej 0,1 Nglrok) - informacji 0 wytwarzanych odpadach
oraz sposobach gospodarowania.

I[

r-

.

.. . ..

umowy
zawarc;a
zlecenia
Przyj~de
Wykonanie
prac
usuwania
wyrob6w ., Okresienie stanu srodowiska przed przyst<wieniem
na
do prac, w tym strefy przysz{ych prac.
zo\fJierajqcych azbest, wraz z oczyszczaniem
.•....
••..•••........
miejsca prac z azbestem.

I

~
Opracowanie

I

pfanu prac
~I
'/1

r;~ygotowanie miejsca i wskazanietymczasowego
sposobu magazynowania

Przygotowanie dokumentowewidencji

odpad6w

Opracowanie pJarill bezpjec2enstv~a
f ochrony
zdrowia ("bioi')' poinformowanie
pracownik6w.

odpad6w.
J,J

Zawarcie
porozurnienia
z
skladowiskiem
odpowiednim
zawierajqcych azbest.

zarzqdzajqcym

dia

Przeszkolenie

odpadeSw

pracownikow

w zakresieryzyka

dla

zdrowia oraz bezpiecznych metod pracy

;

..
.
V
fp."rzygotowanie rejestru pracownil<6w narazonych na
t dZiafanie azbestu
I

I

t
r;~Pletowanje

wYPOsaz:nia techniethego

rz~warcieUl~owy

z laboratorium

Imonitol"ingupowietrta

Zgloszenie rozpocz~ia prae usu\A'ania wyrob6w
7awierajqcych azbest do: wtasciwego organu
nadzOfu budowfanego, okr~gowegoinspektora
pracy oraz wojew6dzkiego
inspektora sarHtarnego

0 prowadzenie

OPIS PROCEDORY

eel procedl.lry
Celem procedury jest
zabezpiec2aniCl

przedstawienie

zascd

post~powania

tub usuwarlia wyrobOw zClwierajqcych azbest

Zakres procedury

pOdCZ8S prac przygotowawczych do

I

Zakres procedLlry obejmujecal6ksztattprac

do

oraz post~powania dotyczqcego przygotowania

zabezpiECCZenia lub usuwanlavvyrobowzaWieraja,cych

azbest.

OpisszczegOlow'l
W rozumienil.1przepisow

niektorychinnych

ustawy

z dnIa 19 grudnia

2002. r.

zmianie

0

ustaw (art. 1 pkt 1) i,wytvvorcq odpad6w powstajqcych

w zaktesie budowy, rozblerki,

ustalA'}! 0

odpadach

oraz

w wyniku 5vvladczenia ustug

remontu 6biektow, czyszczenia zbiorni!<6w IUb urzqdzerl oraL sprzqtania,

konsenN~kjli riapraw jest podmiot, !<tory 5wtadczy ustug~, chyba, ie umowa
stanowi inaczej". A wi~cwykoflawca

5wiadczeriiuustugi

0

p ae polegajqcych na zabezpieczeniu lubusuwaniuwyrobow

zawietc:1jqcyth azbest.
Wvtw6rc~ 6dpadowobovvlqzuje

przeplsar'ni ustaWy o.odpadach. podstawowq

post~powahie okreslone

czynnosCi,l. dla przedsi~bjorcy, ktoryzamierza

podjqc -dziatafnosc

100 kg tocznie, jest opracowanieprogramu

niebezpiecz!1yc:hzawierajqcych azbest,vv ilbsci powyiej
gospodarkiodpadah1ii1iebezpiecznymIi

taVvlerajqcymi

Vv zakresie wytwarzaniaodpadow

azbest oraz uzyskanie

jego

zatwierdzeniaprzez

wrasdwego, ze wzg!~du na miejsce wyl:warzania odpad6w niebezpiecznych, wojewod~ lub starost~.
Wojewoda zatwierdzap,ogramy

gospodarki odpadami niebezplecznymi dla przedsj~vl!Zi~c mogqcych

tl·l~lCZ;lC()oddzia~ywacnasrodowisko dla kt6rych ,aport wymagany jest obligatoryjnie,
pozostalychprzeds
Program

a starosta d!a

i~wzi~c.

gospodarki

adpadarrH

niebelpiecznymi

dolqczony

do

wniosku

wydanie

0

decyzjJ

zal:wierdiajqcej program, powinien zawierac:
vvyszczeg6lhienie
przypadku

rodzajowodpadow

niebezpieeznych,

przewidzianych

rodzaju nle jest wystarczajqce

gdy okreslenie

v\lytwarzanio,a W

do

db ustatenia zagroien,

Jakie mogq

powodowac odpady niebezpieczne, wfasciwy organ moze wezwac wnioskodawc~ do podania
~,ktadu themicznego i wtasclwosci odpad6w,

ilosci odpad6w

okreslenie

niebezpiecznych

poszczeg6Inych

rodzaj6w

przevvidzianythdo

wytworzenia w dqgu roku,
ihformatje

Wskazujqce na sposoby zapobiegania

ogh3hiCiehia ilos6odpad6w

i k:h negatywnego

szczeg6fowyopissposob6w

powstawaniu

odpad6w

niebezpleczhych

fub

oddziafyvvania na srodciwisko,

gospodarowania odpadami, z uwzg!~dnienjem zbJeranla,

trc1l1Spoi'tu, odzysklllub unieszkodliwiania bdpad6w niebezpiecznych,
wskazanie miejsca i sposabu magazynowania
WytwOrcaodpadoW

(v,iytWarzajqty

rotznie do o,J Mg odpadow

rozpocz~ciem dZialalnosci powodujqcej
wojewodzie

lub

starosde

sposobachgospodarowania.

odpad6w.

informaq~

powstawanie
VI!

3-ch

odpad6w,

egzemplarzach,

niebezpieczhyth)
opracowuje

0<-)

i sktada

0 wytwarzanych

30 dol

pried

wtasciwemu

odpadach

oraz

lrirormacja powinna za.vierac:

INyszczeg6fnienie rodzajow

odpad6w

przewidzianych

do V'Jytvvarzania, aw

przypadku,gdy

okres{ellre rodzaju nie jest I,ivystarczajCl.ce, do ustalenia zagroien, Jakie te odpady mogq powodowac,
vvtaseiW)! orgar:

moze wezwac

wlasdvyosd odpadow,

wniosk6dawc~

do podanfa podstawowego skiadu chemicznego

Hosci odpadow poszczegolnych

okreslenie

wskazujqte

ihforrnacje

na sposoby

rodzajow

do wytwarzania

przewidzianych

zapobiegania

pawstawaniiJ

odpadow

W dqgu

roku,

ograniczania Hosci

lub

odpad6W I 1ch hegatyVmego oddzlcHywanla na srodowisko,
szczego{owy

opis sposobowgospodarowania

odzysku i unieszkodliwiania

magazynowania

Do rbzpocz~cla dZiatalnosci
organ

v"tasciwy

do przyj~cia

wdrodze

sprzedwu,

podrnidtbn1,

ktare

transportu,

zbieraniaj

uzyskaIy

powstawanie

odpad6w

odpad6w,

zatv.iierdzenie

odpad6w

przystqpic,

mazna

30 dni od dnia ztoi:eniainfarmacji

w terminie

Wytwarca

posiadaczowi

odpad6w.

powodujqcej

lnforrnacji,

decyzji.

odpadamiinnemu

z IJwzgl~dnienjern

odpad6w,

mfejsca i sposobu

wskazanie

odpadarni

maze· zlecic

wykonanie

nievvniesie

gospodarowania

obowiqzku

odpad6w moze je przekazyvvac

Posiadacz

wfasciwegoorganu

na prowadzenie

jezeii

dzialalnosci

wytqczllie
w1akresie

gospodarki. odpadami.
Po dopetnieniu

uprawniony jest do prtyj~cia
usuwar1iavjlifOb6~v

Vi! tym

azbest,

umowy,

pracyorat

prawidtoweprzygotowanie

Plan pracy

powinienbytspofZqdzony

ogolnych

postEiPovvania

zasad

w

Z oczys2czanienl

jest okreslenie

przed przyslqpieniem
na dzbest

narazenia

Dla
do

w miejscll

prato

planu
zgodnie
pracoraz

wyrobach

lub

clzbestem;

prac Z

miejsca

stopnia

prat

vvykonawca

praczabezpieczenia

stanu srodowiska

Pozwoli to na okreslenie

miejsca wykonywania

okteslerHe rodzaju azbestu

wraz

konfecznym

stref'Y przysztychprac.

okreslenie

Z

zlecenia i zawarcia umowy nawykonanie

zavVierajqcych

pravl'ldtowegozawarcia

prac,

wynikajqcych

obowiqzkow

zestosovmymi

i zawierac

przepisaml

prac i przewidywallego

charakteru

przeznaczonych

nUn.:

czasu ich trwania,

do usuni~fa,

aktuainq. I/Ocen~stanu...",

Hose wytwarzanych

przewidywanq
ustalenie

odpowiednich

okreslerJierodtajOw

sposobov·! usuwania wyrobaw zawletajclcvchdzbest,

1metod pracyJz uwzgl~nienjem

okresleniesposobav,1
zapewnjenie

odpado\t.f do u5uni~cja,

eliminowania

lub ograniczenia

technicznych
uwalniania

pracovvn1kom nlezb~nej ochrony zdrowia
srodkow ochronnych

charakterystyk~

ulytych

srodk6w,

sl~pyl-u

azbestu do powietrza,

I bezpieczenstwa

do ochrony

pracownikow

praty,

i innych Osab zhajdujqcych

si~ ViI mfejscu pracy.
Na5t~pnie

powinien

lostae opracowany

plan

bezpieczenstwa i ochronyzdrowiar

l\"lany "planern bioz",

()bejlrllljqcy m,lti.:
informacje

dotyczqce

przewidyv\fanycl1

wyst~pujqrych

podczas

reafizacji

buddwlanych; okreslajqce skale. i rodzaje zagrozen oraz miejsce

iczas

ieh wystqpienia,

inforlllacj~ 0 wydzieleniu

robOt

budowlanych,

rodzaju

i oznaKo,>.yaniu miejsc prowadzenia

stosownie

robot

do

zagrozenia,

infbtrna(j~b spbsobieprowadzel1ia
robot szczegoJnie
a)

zagrozen,

liiebezpiecznych

v'oJ

instruktazu pra'-ownikov\'< pized przystqpieniern

tym:

.okreslenie zasad post~powanta w przypadku wysti:lpienia

2agrozenia,

db realizacji

b)

stosciwi1l1ia przez

konieCZnosc

przed skutkarni

zabezpieczajqcych
c)zasady

ochrony

srodkow

prCicownikov)

indywidualneJ,

zagroZen,

bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg61nie niebezpiecznymi,

w

prz2z wytnaczone

tyITiceluosoby,
okreslenfesposobu
preparatow

przechowywania

niebezpiecznych

srodk6w

wskazanie
wynikajqcym

i przemleszczan:a

materia{ow,

wyrobow,

substancji oraz

na terenie budovvYJ
technicznych

z vvykonyvvania

i

organizacyjnych,

robOt bUdowlanych

Vi

strefach

zapobjegajqcych

niebezpieczenS!:'NOttl

sztzegolnego zagrozenia zdrowia Ilib

I.".'

ich sqsiedztwie.
Pracoda\.·vca jest
szczegolnie

obowiqzany zapoznac

w zakresie bezpieczenstvva

przeslkolic

i ochrony zdrowia.

lubic.h przedstawicieli
Wykonawca

prac

z planem prac,
jest

obowiCj.zany

w kontakcie z azbestem, pracoWnik6w beiposredni6

wszystkie osobypozostajqce

zatrudnionych,

pracovifnikow

prace w zakresle zasad bezpiec.zensDNB

kierujitcych i nadzorujqcych

i higieny

pracy

przy post~powaniu z wyrobami zawierajqcymj azbest i ich odpadami.

bye przeproWadzone

Szkbk?niepovifirmo
P6Htyki Soi::jalne]t

oraiprzez

.zgodriie z przepisami r6zporzqdzehiaMinistra

Lip6~valnionq instytucj~ i potwierdzone

Pracy;

odpowiedniri1 s\f.Jiadect\lvem

lub

zaswiadczeniem.
Pracodawca jestobowiqZcll1Y

do zapewnienJa pracownikom odpowiednich ubran roboczyth

w takiej

Hosci;aby zabetpieczyc pracownik6w przez ca1y czas trwania robot i 6czyszczania lerenu po tych

robOtath.

b~dCJ.cyitiyh'vorcq odpad6w niebezpiecznych,

PracodawCa

zavvieraJqcych

aZbestobowiqzany

jest do przygotowanio, prowadzenia i przecho\1vywania rejestru pracownik6wnaraionych

na dziaJanie

azbestu.
WazJlq spravvq jest przygbtowanie

miejsca i sposobu tymczasowego magazynowania

niebezplecznYcn na placu budowy, po ich denlontazu

J

a jeszcze przed trahsporterTlna

odpadoiN

skJadowisko;

r"1iejsce takie powinno bye vvydtielone i zabezpieczone pILed dost~pem 056b niepowotanych oraZ
oznakowane

znakami

ostrzegawczymi

0

tresti:"Uvvaga!

Zag rozen ie

nJebezpiecznych,

wytw6rca

azbestem!"i

"Qsobom

nieupowazliionyl11 ws~p wzDroniony".
Na

potrteby

•

zawierajqcyc:h

azbest

porozurnienie

z

technicznego,

sktadowania

wytvv6fca

J

znac:-zenie

zarzqdzajqcym

odpado\o\l

lliebezpiecznych

prawidfowego

oddlie!ne

odpowiedfiim

lub przygotowana

przygotowania

podstawowegosprz~tu

powstalych po L1suwanlu VI/);robo\iv

powinlen przed przeprowadzeniem

skladowiskiem,

(skiadowanie
dla

odpadow

robot

w tym narz~dzi r~cznych i wolnoobrotowych,

wentylacyjnychoraz

przygotowuje

odpadu.

Celem zapewnienia

Wazlie

odpadow·

odpadu

k<:Jrta przekazania

ZaWierajqcychazbest

odpad6w

Sq:

dokumentY,ktorymi
karta ewidehcji

ewidencji

dla

odpadow

robOt, za'lmec
niebezplecznych

kwatery na innYnl skfadoWIsku).
mil

skompletowanie

vv¥Posazenia

narzt;dzi mechanicznych,

przeciwpozarowego.

Na

tym ctapie

urzqdzen
nalezy tez

zabezpieczyc techniczne srodki zapobjegajqce emisji azbestu
zaleinosd

w miejscu pracy oraz srodowisku,

ad okreslenia stanu srodov.tiska, przed przystqpieniem

lezeli usu'/!ane

Sq

wyroby

uszkod2one,a

takie

0

9"istosd obj~tosciowej

zawierajqce

krokidolit

oraz

do \A/Ykonywania

mniejszej
wy oby

prac.
3

niZ lOOOkg/m

znajduja.ce

zamkni~tych, to niezb~dne jest zawarcie umolNy Z laboratorrum

sj~

,

fub inne,

mamo

w pomieSlczeniach

upowainionym

do prowadzenia

rrionitoringu po\'Vietrza, DUle znaczenie ma rowniez przygotowanie i organizacja zapfecza bUdowy,
tym cz~sdsocjalnej,

w

W

obejmuja.cej:

urzqdzenia sanitarno-higieniczne,

z mozliwosCict

umycia si~

natrysku

po pracy wkontakcie

z

azbestem,
pomieszczenia na szatnie . czyste i brudne,
pomieSZeZeriiadla

W planieprClc -

rowniez

W

spozywania

posi}kowClraz

regeneracji.

zaleznosci ad wielkosci lub specyfikl bUdynku, budowli, instalacji lub urzqdzenia,

a

terenu, gdzie prowaozone b~dct prace zabezpieczenia lub usuwania wyrob6w zawieraja,cych

ozbest, takze wyst~pujqcego stopnia narazenia
niezb~dne vvymagania.

na azbest - mogq

lostac akres!one rowniez tnne

PRO

CE 0 U R A 4. Prace polegajace na usuwaniu wyrob6w zawieraiqcych azbest,

wytwarzaniu odpad6w niebezpiecznych, wraz

Z

oczyszczaniem obiektu, terenu, instalacii

zazbE!stu.

Zabezpieczenie cbiektu
,_Obi:_k:~,~~~

lerenu

t.Wytwa:~n~~d.p:d6~
..

wokel

:w,.er:CVCh

J

y

lzolowanie mi~Sc pr,ac

1

_~_._. _.._..

'Jl.

.z:·-s·-t-'--W--Y-k-o-n-yw-·-a-n-ie--n:Z~-~d-n-Y-C-h-~O~-i-at-'6~--CZY~~~.~
rakotworczych w czasie prowadzenia prac
_ •

{

r----_. --

, oznakow~nieOdP~d6w

LPakowanle odpad6w

I

,t
L-P_rz_y__g~o_to,-,-W~"
"_a_tl_ie_O_d_p_Ct_-d_O_W_d_O_O_d_b_i_o_ru_-

Oczy5zczenie pola prac i otoezenia terenu

Prowadzenie

rejestru

robot zpozostalosci

sllbstancjami

rakotw6rczyml

'--""'..-,

J

•

azbestu

w

prac

_ _--- -_._-------------------------- ------- ------.l

I

Skradanie

coroczllej informacji do

IL-.,
kontakcie lczynnikami

vvojew6dzkiego

'"spek'er. s.ni'.mego

dotycz'lcej p,.cyw

rakotwortzymi

J

OPIS PROCEOURY
eel procedury
Ce/em procedury
(wytvl/orcoW

jest

odpadow)

przedstawienie

zakresu

prac po!egajqcych

obowiqzkow

na zabezpieczeniu

j

zasad post~powania

lub u5Llwaniu

wyrob6w

wykonawcow

zawierajCitycn

azbest.
Zakres p"rocedury
Zakres

procedury

zabezpiectehiu

tub usuwaniu

wri'lZZ oczyszczaniem

J2e/s

obejmuje

SZCZt:g[p!owy

dZia{ania
wyrDb6w

budynku,

budowll,

ad

rozpocz~cia do zakonczenfa

zawierajqcych
instatacji

azbest,wytwarzaniu

lvb urzqdzenia

i terenu

prac

odpadow

polegajqcych

na

nlebezpiecznych,

z pozostaloSci

azbestu,

Na poczqtku naleiy wykollac odpowiedl1iezabezpieczenia obiektu, b~dqcegc przedmiotem
miejsc ichvvykonyvI/anid,

a tal<ie terenu woko} - przed emisjq pyfuazbestu,

w wyniku prowadzeilia

poprzez

oznakowanie

ostrzegawczyth

tasmami

2napisami

IfUv~aga' Zagroienie

v~zbrot1iony'l rub "Zagrozenie
przy

pracach

powinny

bye

teren wok6lbbj~ty

stosowane

tablle

"Osobam nje(jpbvvaznionym'hst~p

kazdej irnianie iobaczej. Ogolne

zawierajclcych

azbest okreslajq nast~pujqce wymagania:
V'lodq Wyrob6w

odpowiednie

kurtyny zaslcmiajqce fasad~

kurtyno" powinien bye wyto2ony grobq fbn~ dla }atWegb

oczyszezahial)()

navvilzahie

i umieszczenie

azbestem krokidoli em".

eiewacyjnych

obiektlJ; aX dll gruntu,o

azbestem1i',

ad trakto\'\I

pracnalezy ogrodzic

os-lon. Tefen

w kolorze bialo-czerwonym

ostrzegawczymi

j

miee miejsce

prat. Teren nalezy ogrodzic, zachowujqc bezpieczrlctadlegfosci

dla pieszych, nie mhlej niz 2 III pl'zy zastosowaniu

kOtriunikacyjnych

ktoramoie

prac

z<3sady PostE;p6vvania

azbestprzed

zawierajqcych

ich usuwaniem

przy usuvvaniu vvyrob6w
iutrzymylfvanie

stanie

W

vil1gotnym przez caty czaspracy,
calych wyrobow (ptyt, rur, ksztaHek itp.) bez jakiegokolwiek

demontaz

u5zkodzenio, tal1lgdzie

jest to technicznie moi!iw€,
odspajanfe wyrob6w
Iub wolnoobrotowych

tnvale zWiqzanych

z podtozem

narz~dzj mechanicznych,

narz~dzi r~cznych

przy stosowaniu wylqcznie

wyposazonych

w miejsCOWe instalacje Odciq9ajqce

pawietrze,
prowadzenie

kontrolnego

przekraezajqcych

monitoringu

powietrza,

w przypadku wyst~powania

wartosddfa miejsca pracy,

dopuszczalne

po kazdej zmianie roboczeJ.. usuni~te odpady zawierajqce
opakoWane

i skJadowane

codzienne,

ria miejscu

ich tymczasowego

ui):ctdzer'l,zV'iyk6rzystaniempoddshfeniowego·

azbest, pcwinny

sprt~tu

wokot, dr6g wewn~trzl1ychoraz

bdkurzajqcego,zaopatrzohego

lub na mokro). NiE.~d()puszczaine jest r~czne

rowniez czyszczenie pomieszczen
Vii przypadkuprowaclzeniaprac
3

azbestowo-cementowymi/

'N

kt6rychg~stosc

widocznysposob

uszkodzona lub zniszczona lUG, jezeli prace provvadzone Sq na obiektach,

1

krokrdolit,

rub

strefy

tei

IN

pomieszczeniach

prac i ochrony

zanikni~tych, topowinny

pracownik6w

0

ouzej

obj~tbsciowa

(tzw. mj~kkje), a takz€z innymi wyrobami kt6rych powierzchnia

1000kg/rn

szc:zeg61Iletabezpiec:zenia

filery

zaniiatanie na sucho, jak

wynosl rnhiejilii

zavvierajqcymiazbest

maszyn

powietrza.

i narz~dzi pracy przy uzyciu spr~onego
Z \lvyrabami

zostac slczelriie

rnagazynovvania,

strefy prac i terenu

stararmeoczyszczanie

skutecznosd cj~gu(99199%

st~zen py-lu azbestu,

jest

w

zwyrobami

bye zastos()",vane

bratsrod6Wlsko,niezalezniebd

Og6lrlych zas2Jd post~powahia> Sq to m-in.:
•

komory

dekontaminacyjne

(sluzy)

dla ca.fych pomieszczen

lub stanOWlqCe

{qcznikizblacyjny

ml~dzy rniejscem stahowiqcym stref~ prac, a rnlejscemna zewnqtrz bbiektu,

zaostrzone rygory przestrzegania
;

stosowania srOdkow ochronyosobistej,

iline metody, okreslone na etapie pracprzygotowewczych.

W bbiekde

przylegajqcYl11do

strefy prac, nalezy

zastosowac bdpowiednie zabezpieczenia, vVtym

zabezpieczajqc€.
Wszystkie

zdemontowane

polietylenu/

lub

polipropylenu

uniemoz[iwiajqcy
stosowanie

wyroby

grubosd

0

azbest powinny
nie mniejszej

przypadkowe otwarde (zgrzewem

a wi~c ptyty

opakowane

W

j

Pyl azbestovvy

folie.

mniejszej niz 1000kg/m3 powinny
zvviqzaniuspbiwa

nit

0/2

mm

szczelnie zapakoWanew

przy

pO\..vinny

lub ich cz~ci

sposob

0

bye 5zczelnie

g~stosci objE;toSciowej

uzytiu cemel1tu lub zywic syntetycznych i po
usuni<,:tych vvyrobow zawierajqcych

foli~. Pakowanie

odbywacsi~ \'v'y-lqczni€ doopakov,/an

W

obj~oscioljvej wi~kszejlliz

oraz odpady po\'vstate z \.'vyrobOw

byezestalone

i zamykane

k!ejqcaj. Niedopu5zczalne jest

z vvyrob6wog~OSCi

i rury azbestowo-cementowe/

w feme z

bye 5zczelnie opakowal1€

ciqglym lub tasmq

wor!<6w papierowych. Odpadypowstate

1000kg/m3

powinno

zawierajqce

przeznaczonych

do ostatecznego

sktadowaniaT

azbest
wyraznie

otnakbwane/wsposob

okreslony dia azbestu. Etykiety i zamieszetone na nich napisy poWinny bye

trwa1e/

zniszczeniu,

nieulegajqce

mechanicznych.

pod

wptywem

warunkOw

atmosferycznych

Dla usuni~tych odpad6vv niebezpiecznych zawierajqcych

czYnnikow

azbest oraz ich transportu

na

sktadowisko odpad6w niebezpiecznychj wypetnia si~:
kart~ eWidencji odpadu/
kart~

przekazania

odpad6w.

Po zakonczeniu

zawierajqcych azbest - wytwarzaniu
dokohania

prawidJowego

pbwinnonastqpic

prac

polegajctcych

na

u5uwaniu

wyrob6w

odpad6w niebezpiecznych - wykonavlica prac maobowiqzek

oczyszczenia strefy prac i otoezenia

z pozostalosci

przez zastosowanie ttrzqdzen filtracyjno'wentylacyjnych

azbestu.

Oczyszcienie

z wys6ko~skuteCihym

fHtrem (99/:19%) tub na mokra. Wykonawca prac ma obowiqzek przedstawienia w-lascicielowi tub
zarzEl.dcy

obiektu,

wykononia

praci

b~dqcego

przedmiotem

7.amkni~tychi

wyroby

fllz 1000kg/ni3

prac

przez uprawnione

ma

obowiqzek

moCf1O

lub

uszkodzone

prowadzone

przedstawienia

do tego laboratorium

stwierdzajqcego

kiedy przedmiotem

lubvvyroby

zawierajqce azbest krokidolit

wykonawca

pt'zeprowadzonego

oswiadaenia

oczyszczenia z azbestu. \AI przypadku,

g~sWsd obj~tosciowej mnlejszej
obejmowaty

prac/

byfy

wynikow

Jub !nstytl1cj~.

pravlJimoWose

prac byly wyrobyo
i zniszczone

w

tub prace

pomieszczeniach

badania

powietrza/

PR 0 C E D U R A 5.Przvqotowanieitransport

odpad6w niebezpiecznvch zawieraiqc'{ch

l!.zbest

I
I Uzyskanieod

I

starosty wtasciwego ze wzgf~duna
miejsce siedziby zezwolenia
dZiatalnosti w zakresie transportu odpadow niebezpiecznych zawierajqcych azbest.

na p,owadzeni~

I

!
f~dbi6r

odpad6w
zawierajqcych
roprzectniegO posiadac..za

azbest

ad

t

I
Sprawdzenie
opakowBnia

__
~

.

,

'1

Karta przekazania odpadu

I--~~'l

I

--,

sztzelnosci

J

.L

[~~~~otowanie'dOkumentow

'~---~-------------'

J
I

Dokument
przewozowy
z
opisem
przewoionych towarow niebezpiecznych

!

>if

$\Niadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu
di"ogc)V\lego towarow niebezpiecznych

IKarta przekazania odpadu

]

--

[

Zaswiadczenle
ADR z przeszkolenia kierowcow
pojazd6w przewoza,cych towary niebezpieczne

--,
~faduf1ekOdPad6w

Zabezpietzenie

w pakietach foliowych

przed

przesuwaniem

i
l"ranspolt odpadow' na skradowisko przeznaczone
do sk.radowanfa odpad6w zawierajqcycn azbest

I

I

Przekazanie
odpad6vJ ,na
SklaaOWiskl
odpadow·- Karta przekazania odpadu

CefprocedurY
Celem procedury

jest

przedstelvvienie

zakresu

obowiqzkow

i transportu odpad6w niebezpiecznych

przygotowania

i zasad

zawierajqcych

post~powania

dotyczqcych

azbest.

Zakresprocedu!J(
Zakres procedury obejmUje

dziafania

pOCZq\.Vszy

zemolenia

ad uzyskania

niebezpiecznych zawierajqcych azbest, poprzez pozostate czynnosci
odpady -at

na

r obowiqzki

transpOlt odpad6w

transportujqcego takie

do ich przekazanja na skfadowisko odpad6w, przeznaczone do wyrqcznego sk!adowania

odpadow zawierajqcych azbest.

flP..fs szczeq6IQwv
kt6ry prowadzi dZiafafnosc

Posiadaczodpadow;
obowlqzany

uzyskac

zezwolehie

na

prowadzenie

dZialafnose! w zakresie transportti cdpad6wwydaje

rub zamieszkania

zakresie zbierania lub trar1sportu

IN

tej

dzia.falnoScL

Zez"'Jo!enie

ria

odpad6w

jest

prbWadzenie

starosta, wta5ci~vy ze wzgl~du na ritiejsee siedziby

posiadaeza odpad6w.

Wnlosek c zezwolenie naprowadzenie

dziatalnosei w zakresie zbierania lub transportu

odpad6w

powinien zawierae:
I,

Wyszczegolnienie rodzajow odpad6w przewidzianych do zbierania lub

rodzaju jest niewystarczajqce do ustalenia zagrozen, Jakie te odpady mogCl powodowac

gdy oki'esleriie

ola srodawiska, wrosdwy

chemicznego

organ

moie wezwac wnioskodawcfi do podania podstawowegosktadu

i wlasciwosd odpad6w.

2

Ot.natzenie obszaru prowadzenla dZialalnosci.

3.

Wskazclllie

4.

Wskazanje sposobu i srodkow transportu orJpadow.

5,

Przedstawiehie, tTiOzliwosci

miejsca i sposobu magatynowania odpad6w.

dzia+alnosc
6:

transportu, w prtypadku

W

Przewidywany

technicznych

zakresie zbiet'ania

i organizacyjnych

lub transportu

okres vvykonywania dziafalnosd

potwaJajqcych

naleiyCie

wykonywac

odpad6w.
'N

zakresie zbierania lub

transportu odpad6w.

Zezwolenie na prowadzenie dziatainosei w zakresie zbierania lub transportu odpad6w jest wydawanew
drodze deeyzji przez wfasciv\ly organ na czas oznaczony nie

dluiszy nil 10 lat.

Transportenl

odpad6w niebezpiecznych

aZDest

odpad6wlub

inny, uprawniony do tego podmiot prawny,

\tV kazdym
odpadow

przypadku

konieczne jestuzyskanie

niebezpiecznych

Przekazaniepartii

zawierajqcych

przekazahia odpadu-

fip. li>l

od wfascfwego

maze

zajmovv'ac sit:

starosty zezwolenia na transport

azbest przez wytworc~ odpad6w innemu posiadatzowi

celu ich dalszego transportu odbywa si~ z zastosowaniemkarty

sporzqdzonej przez vvytvl/6rc~ odpad6w. Do obowiqzkow

prowadzqcego

posiadacza odpadow

dziatalnoscwytqeznie w zakresie ich trahsportu na skladowisko halezy:

posiaclanie kartyprzekazaniaodpadu
posiadanie dbkumentu

wytworea

azbest.

odpad6w zawierajqcych

odpadow niebezpiecznych;

niebezpiecznyth

zawierajqo/ch

z potwierdzeniem

przej~cia odpadu,

przewolowego lopisem towar6w (odpadow) niebezpiecznych

posiadanie

swji:'lded",va dopuszczenia

przez

posiadanie

spravvdzenie stanu

opakowarli ieh oznakowanieHterq

dokszta}cajqcego

dla

"a",
IN pojezdzie.

zaWierajqcycnazbest;naleiy

odpad6wniebezpieczhych

t zachowaniem

prowadziC

tbwarow niebezpiecznych spe}niajC\.c okresloneW

tych

.przepisach

Idasyfikacyjne.

Odpady zawierajqce

odpady

kursll

ukoncteniu

}adunkovvej pojazdu,

przepisow .dotytt~.tyt:h transportu
kryterfa

nlebezpiecznych,

ostrzegawczymi,

un1ocowania sztuk przesyfki z odpadami

sprawdzenie

TrCll'1Spott

0

odpad6w

towary riiebezpieczne/

pojazdu odblaskovlfymilab!icami

Utriymahie czystosdskrZyni

przewozu

ADR

kierowc~ zaswiadczenia

kier;6vko"v pojazd6w. prZevVozqcych
oznakowanie

pojazdu do

azbest pochodzqce

izolacyjnezavlieraj<tceazbest,zgodnie

przedniibtyniebezpieczn€,

zczegowynikajq

Posiadaczodpadow,ookonujqcy

orCiz

remontu i demontazu obiektow budowiar)ych

z budowy,

-rozne

z ADR zaliczonezosta+v do klasy9

materiafy i

okreslone \'\lYlTlagania prZy transporcie;

khtransportu,

przewbzowego materiatovvniebezpiecznych,

obowiqzany

posiadanfa

dokumentu

pe+nqnazW~,

do przeY;iozu ijego

klas~/ doktorejnalezyodpadnadawanydo

do

AbR powiliieflzaWierac:

ktory wedfug

mJfner roZpo2haWCZy edpadunadawahegci

jest

przewozu,

prz€sy+ki,

Iitzb~sttuk

catkovvit<iilosc

odpad6w,

przewozonych

nazwy iadresy nadawey oraz odbiOfql przewoibr1ych

hiebezpieczne powinhy
niebezpiecznych.

bez

prZyczepv

bycza6patrz6n~

SWiadectvvo to

\IV

lub

z. jednet

przyczeP2t.

wystawiane

badanla technicznego

pojazd6w

dol<onanego

jest

przez

Dyrektora

pojazdu dokonanego

przez Transpoitowy

Pojazdy

cf~iarowe z

przevV6zqce

odpady

pojazdu doprzeWQlU tbwarovv

{;wjadectwodopUS2cz~ria

Techn1cznego na podstawie
oraZsprawdzenia

(sktado~\'iska).

:azbest mogq bye uzywanesamochody

Doprzevvozenia odpadowzaWierajqcych
hadwoziemskrzyniowyl11,

odpadow

TransportowegoDozoru

przez

okr~g()WCl. stdcj~ kontrdH

Dozor TechilicznY.

Kierowca v-vyznaezony

doprzewozll

odpadovvZ8vvieraja,cych aZbest, Obowiqzany jest posiadac - poza prawem jazdy

zaswiadczenie

ADRukonczenia

niebezpieCZhe, wydane

pr6wadzenietakiej

Kazay

nfeodbii3skovYVitl

plLez

poamiat

kierowcow

posiadajqcy

zezwolenie

pojazdow

przewozqcych

towary

marszalkavvojew6dztwa

na

dtiafalribSd.

pojazdprzewozqcy

odblaskowymr tabHcaml
prostokCjtne,o

kursudoksltalcajqcego

-

aibest

odpadyzdwierajqce

ostrzegawC<."»Imi bez numerow

vvyl1'liarach 30x40 em,

te nie ffib9q bye \:vidoczne na pojezdzie stojqcynl
skrzynla

rozpoznawczych.

bye Dznakbwaily

dwiema

Tabiice te powirmy

bye

barvllY pomarar"tCzawej odblasko>.vej, dooko-l-a citoczone czartwi'n

paski~m 6 szerokosci rliejJrzekraczajqcej

zafi::dunkrem odpadow;

povviriien

radunkowa

15mm. Po wyJado\.vaniuodpad6vv

rub poruszajaccym si~ po drodze.Przed

pojazdu

powinna

bye doktadnie

tabHce

kaidynl

oczy5zczona;

Vif

slczeg61nosci

Z

ostrych i· twardych przedmiotow (np, gwozdzl; srub) nie stanovo/ia..cych integralnej cz~sci

nadWoziapOjazdU,

Wskazane jest wylozenie

podtogl skrzyni .fad 'i1kowej folia"

\Ai

celu zabezpieczenia

przed uszkodzerliemopak()'vV~lll,Za}adunek i roztadunek odpad6w (palet pdjernnik6w typu big-bag)
l

powinny

odbyv>/ac sj~ przy wykorzystaniu

przyj~Cia przesytki odpad6w/

odmowiC

zElvJierajqcych azbest Oral

przesyM

diwigu lvb podnosi1ika,

Z

\~j

prz~ipadku/gdy

ktora

nie posiada

wypadnj~ciez

nle przesuwaly sj~

pojazdu.

Wtrakcie

oraz oie

przewozu

oznakowania

opakovJanfe lostato uszkodzone

opadami zawierajqcymi azbest powinny bye utolone

czasie ic:hprzewozu

Transportujqcy

j

wyrob6w

powinien

i odpad6w

przyzatadunku.

Szhiki

umocowane na pojeidzie tak, aby w

byfy narazonenatarde,

fadunek

odpady

wstrZqsy, ptzewracanie si<;,i

powinien bye ookiadnie zabezpieczony

folia..tub

plandekq przed uszkodzeniem,
Po kazdym

wyJadunku odpad6w z pojazdu, nateZy dok}adnie spravJdZic, ay na powierzchni skrzyni

}adunkowejnie

potostalosCl

znajdUjqsi~

pozosta}osci po przewoionych odpadach. IN razie stvvierdzenia takiej

nalezyniezwfocznie

Ja.. usunqc oraz dokladnie oczyscic pojazd i jego wyposazenie

z

zachowaniem zasad przewidzianych dla prac przy usuwaniu azbestu.
Odpadv niebezpjeczl1€ZawierajE\.ce
IlvytCi.czrlego sk4adoWCthia. odpad6w

azbest transportOVJane
zaWierajqcych

posibdaczovvi cidpad6vv -zarzetdzaja..cen1lJ
przekazania odpadlL

Sq na sk}adowisko przeznacl'Ohedo

azbest Tam l1ast~puje ich przekazanie

riast~pneri1u

skiadowiskiem r potwierdzeriie tego faktu ria karcie

P R beE

0

lJ ~·A 6.Skladcwanie

odpadow

na skJadowiskach

tub w wydZielonvch

kwaterach przeznaczonvch do wvlflCZi1eqo skladowania odpadow zaw}erajflCJrch azbest

Pobranie optaty

odbioru

Potwierdzehie

za

korzystanie zesrodowiska

-

odprowadzenie opraty na rachunek wfasciwego
urz~du marszBtkowskiego

oprzekazania odpadu"

,
!

II

Sk1adowanie odpad6w zgodniez przepisami
dotycZqcyn1iodpadow
niebezpiecznych
zawierajqcych azbest .. oraz zatwierazonq
instn.ikcjq eksploatacji skfadowiska

Przeszkolenie pracownik6w w zakresle lY1yka dla
'zdrowiaotaz: he.zptecznyth metod pbst~powania z
odpadami zawierajqcymi azbest

I

J
f)r6Vifadzenie rejestru prac w kontakcie
czynhikami rakot\;,,'orezymi (azbestem)
..

..

~""rzqd'eoi"

.

z

Prowadzenie rejestru pracbvv'ilik6w zatrudllioiiych
azbestern

w kontaktie:Z

~.....

.

corot'o" t6io'c,ego ,estawienia danych

0

roozajO iliDS;;;odpadOw

bkr~gbWego iri.S
..pektbta

Priekazywahie CQrocZnie .do wojewodzkiego inspektora sanitamego
WtasdWych darlYch dotyCZqcychpracy
e kontakcie z azbestem

pr~
.

I

-------~-----~
OPlSPROCEDURY
Celi,frocedury
Cefem procedury jest· przedstavvienie zakresu i tasad pos~powania
skladowiskach

odpadow

lub

w

wydzielonych

prteinatzonychdb vVyfqczn~o sktadowania

kwaterach

dOtyClqcych skfadowania na

na terenie

odpadavv niebezpiettliyth

innycn

skladowisk odpadowJ

tawrerajqcychazbest.

Zakres procedury
Zakres procedury. obejmuje

zavvlefajqcychazbestod

dzfaraniapoczqwszy

od przYJ~Cla partH odpad6w

skfadov.,risko, poprzez dalsze

zbibrczegozeslawieniadanyeho

rodzaju

j

Hoseiprzyjt:tych

niebezpiecznych

czynl105ci, 82 do sporzqdzenia

rocthego

odpadow.

Opis proceduprt
Do obov~ialk6w zarzqdzajqcego sk-Iadowiskiemodpadmv.niebezpiecznych
przeszkb1ehie praco\\lnikow

w zakresie

bezpiecznych

metod

zwierajqcych azbest nalezy:
post~powania

zOdpadami

zawierajqcymi azbest,
•

potwierdzeniewkarde

przekazania odpad6w przyj~da partH odpad6w na sktadowiskoi

s~)orZqdzeliie tbforciegbzestawieniadahycho

rbdzajU 1Hosci bdpad6w priyj~lych Mskladovvisko,

odpad6w igodriieZ

sldadbWaiiie

przepisami

odpad6wnlebezpieCznych z€lwferajqcych

dotyczqcymi

azbest·oraz zatwierdzonqinstrukcjq eksploatacj isktadovviska;

zapewnic depbtiOWanieodpadOvvwsposob

hie pbWbdujCity uszkbdzellia opakbwan odpad6V~,

wykorzystac racjonalnie pojemno5c ekspioatacyjoq sktadowJska.
OdpadY zawferajqCe atbestpochodzac:ezbiJdoWv,
infrasirukiurydrogowejoznaczone

w katalogu

remontu i demontazu obie1<t6w bUdowlanych -oraz

odpad6w kodaml 17 06 Oi"'i17

6665*rnog'tbyc

tiniestkodlfWiane prtez sktadoWClnie naskJadoWiskach lub \.vydtielonyth kV~aterathna terenie
skt<ido\JvisK,przeZiiaezonYchdb
Sktadowiska IUbkwatery

ihhyth

\\lyt~ctriegb sktad()\N'ania tychodpad6v"i;

w specjalnie wykonanychzagt~bieniach

bUdujesi~

terenu ze scianami

bocznyrni zabezpieczonym[ prted bSYPy\'.'aniem si~.

Zarzqdzajqcyskladovviskiern

powinienuzyskac pozwo!enie na uzytkowaniesktadO\hliska

brat

h~fstrLiktjjeksploatacji

pO pfzepW\'v'adzehiu

pr:tez\Noje\i16dzkn~go

kbhttoli

po zatvvierdteniu

Thspektbra,bchrbhy

srbdbwiska.
eksploatacji

tnstruktj~

KieroWnik$kfadovViska
Qospbd<lravJahia

niebezplecznych

skfadoyJiskaodpadow

powihieh

posiadac

dradze decyZjl wojev;Joda.

swiaded:vJOst'NierdzajqcekWalifikacje

ob()wi~2~my jest

odpadarniiiii,in.

zatv4ierdzajw

dbpro~;ifad2efila

zakre..<;ie

IN

eVvidehcji Hosei oopad6ViJ

przyjruovJanych naskj-ado\;visko.
Zarz8,dzaja,CY

ktirzystatiie
wtgl$:fO

skti:Jdov.iiskiem

od

pobiera

posiadacza

odpadow

marszafkowskiegoi wfasciWego te

:ze sr'Odowiska, kt6rq cdprowadzarya rachuriekllrz~dlJ

na miejsce sidadOvVciriia ciclpacl6w.

Larz4.dziijqcy skfi:ld6Wfskiemposiadajqcymwydziefone
skfadowarlie odpadowzawierajqcych
POWihr1obyc oznakowane

izazqaczone

izol6wanychpasel11zielenL

kt'iatery

povyJhien

na pl~mie sytuatyjnym

na lef€llach beidalClrly'chOd blidynk6w inieszKalriyeh I

ernis)q

i poji:iidu

przyuzydu

l.Itzqdien:

clzwlgbWych

gitihtLiogrUb6sci

okofO

Opako\ilJanjaz6dpadami

pooStawowym
OpakbWanic! todpadamj nalezy

iostf6inie ukladat\N

Niedopuszczalne jest zrzucanie lub wysypywanie odpad6wz
odpad6w povvinnabyc>zabetpieczonaprzed

zawierajqcych azbest nalezy

pylu aZbestowegodopowfetrta,

zadaniem jest niedopuszCZen[eda rozstCZelnleniaopakavvanodpado\v;
idejhl0v"ac

a

kIJatefzesk}adowjsk~l;

samochod6w. Warstwa

zdeponowanych

uszkodzeniem opaKbwan przE:Z przykrycie foliqlub warSt\f',,'q

5cm,

po\/lfinnybycLJktadane zgodnie

z

technologiq

skfadovvania zal:vvierdzonetw

eksploatacji sktadoWisKa, uwzgT~dniajqcq racjonaine vvykorLYstanie pbjernnbsci

Niedopus:zt:zaltlejest kOri)paktoVvCihie oopadowzaWierajqcych
Il1echahiczl1ych pb

selektywne

skl-adowlska. Odpady powihny by~

Praee zwiqzane zdeponowariiemodpad6w

prowadzicwspos6bzabezpiecz:ajqcyprzed

zapewnic

innychodpado\llJ; a miE;jsce sktadovvania

aZbest; wizolacjiod

depbnovW'lneha sktadoWiSkachz.lokalizoWariyth

instrukcji

optat~ 2a

zawieraja,tychazbest;

powiefichhi

obiektu.

azbest, ani poruszahjesi~

pojazd6W

skfadovvariych odpad6w.

Dla skJadowisk odpadowzaWierajC\.cychazbest

0

kodach

rozporzqdzenia f'viinistra SrodoWiska zdnia 9grudnia2002

17 0601*

i 170605*

nfe stosuje si~

r.w spravviezakresuj czaSU,spbS6hu brat

warunkowprowadzenia
zawiefajqcych

monitodngu skfadowisk odpad6w. Po zakonczeniu

skladowaniaodpadow

azbestna poziomie 2 h1 poniZej terenu otoczenia i \I\.'Ype.ttiiehitJ gruntem dopbziotnu

terefiU, za1"24.dtajCicysktadowiskiempovvihiehzlOZyc

do wfaScfwego organU wcelu

Whiosek

lJZyskarHa

•zgody ·na zamknj~cie skfadowiska .lub jego wydzielonej cz~sci.

zgod~ riaZamkh~tieskfad(jWI5kaodpadow
prieprbVliadzehiu

niebezpiecznych

kbntrbii sk.tadoWiska przez \.ybjewodzkiego

\oVydaje
inspektbra

w drodze decyzjiwoJeWddapo
ochrbny srbdowiska.

