
Bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających
azbest
Data: 02.11.2021. Autor: Marcin Żurek. Kategoria: Aktualności.

W związku z pojawiającymi się zgłoszeniami dotyczącymi nielegalnego usuwania płyt
cementowo-azbestowych z prywatnych domów Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Kościerzynie, informuje o niebezpieczeństwie jakie wynika z
nieumiejętnego usuwania azbestu.

Azbest jest zaliczany do substancji o udowodnionym działaniu rakotwórczym dla człowieka
oraz działaniu toksycznym. Szkodliwość azbestu nie wynika z jego składu chemicznego
-przyczyna szkodliwości tkwi w jego włóknistej strukturze. Niewidoczne dla oka i
niewyczuwalne w dotyku włókna azbestu są najcieńszymi włóknami występującymi w
przyrodzie, ich kumulowanie się w płucach powoduje zwykle po kilkunastu latach
pojawienie się chorób azbestozależnych: pylicy azbestowej (azbestozy), raka płuca, zmian
opłucnowych, międzybłoniaka opłucnej.

Pył azbestowy nie tylko zanieczyszcza płuca ale i mechanicznie je uszkadza. Ostre włókna
drażnią śluzówkę, co powoduje zwłóknienie tkanki płucnej i pośrednio proces
nowotworowy. Organizm nie jest w stanie rozpuścić włókien azbestu ze względu na ich dużą
odporność chemiczną.

Azbest jest groźny dla zdrowia, gdy unosi się w powietrzu i jest możliwość wdychania jego
włókien. Dopóki włókna nie są uwalniane do powietrza i nie występuje ich wdychanie,
wyroby zawierające azbest nie stanowią zagrożenia dla zdrowia.



Zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2
kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania
wyrobów zawierających azbest wykonawca prac polegających na zabezpieczeniu i
usuwaniu wyrobów zawierających azbest, obowiązany jest do:

uzyskania odpowiednio zezwolenia, pozwolenia lub wpisu do BDO;

przeszkolenia przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników, osób kierujących
lub nadzorujących prace polegające na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających
azbest w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu tych
wyrobów oraz przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania;

opracowania 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 też na podstawie
badań przeprowadzonych przez laboratorium wyposażone w sprzęt umożliwiający ich
prawidłową analizę i zdolne do stosowania odpowiedniej techniki identyfikacyjnej,
informacje o metodach wykonywania planowanych prac,
zakres niezbędnych zabezpieczeń pracowników oraz środowiska przed narażeniem na
szkodliwość emisji azbestu, w tym problematykę określoną przepisami dotyczącymi planu
ustalenie niezbędnego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza;

posiadania niezbędnego wyposażenia technicznego i socjalnego zapewniającego
prowadzenie określonych planem prac oraz zabezpieczeń pracowników i środowiska przed
narażeniem na działanie azbestu

Wykonawca prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających
azbest z miejsca, obiektu urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej,  a także z
terenu prac obowiązany jest do zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia tych prac właściwemu
organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz
właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed
rozpoczęciem prac.

Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:

rodzaj lub nazwę wyrobów zawierających azbest według grup wyrobów określonych w
odrębnych przepisach,



termin rozpoczęcia i planowanego zakończenia prac,
adres obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej,
kopię aktualnej oceny stanu wyrobów zawierających azbest,
określenie liczby pracowników, którzy przebywać będą w kontakcie z azbestem,’
obowiązanie wykonawcy prac do przedłożenia nowego zgłoszenia w przypadku zmiany
warunków prowadzenia robót.

Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości obowiązany jest zgłosić prace
polegające na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest do właściwego
organu administracji architektoniczno-budowlanej.
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