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informacje ogólne
definicja

zastosowanie

kreślenie grup mineralnych mających
postać włókien o stosunku długości do
średnicy włókna co najmniej 100:1.



wyroby budowlane azbestowo-cementowe
(eternit)



wyroby budowlane azbestowo-cementowe
(eternit) – płyty dekarskie płaskie i faliste, płyty
okładzinowe i elewacyjne, wysokociśnieniowe rury
wodociągowe i kanalizacyjne,



wyroby termoizolacyjne – izolacja kotłów parowych,
bojlerów, wymienników ciepła, przewodów rurowych,
chłodni, sprzęt gospodarstwa domowego – deski do
prasowania, suszarki



wyroby ogniotrwałe – tkaniny ognioodporne, np.
kurtyny teatralne i koce gaśnicze, papier, kartony,
azbestowe natryski i płyty ogniochronne , farby
ogniotrwałe



wyroby uszczelniające – płyty i uszczelki azbestowokauczukowe, uszczelki klinkieryt, szczeliwa plecione,



wyroby cierne – okładziny cierne sprzęgieł i tarcz
hamulcowych, taśmy hamulcowe



wyroby hydroizolacyjne – asfalty drogowe, papa
dachowa, zaprawy gruntujące, płytki podłogowe
(PCW), kity uszczelniające, wykładziny kabin
sanitarnych, zewnętrzne parapety podokienne,



wyroby elektroizolacyjne – izolacja instalacji
elektrycznych,



wyroby kwasoodporne – przepony stosowane w
elektrolitycznej produkcji chloru,



wyroby izolacji akustycznej – tkaniny wygłuszające
hałas.

Nazwa „azbest” nie określa
konkretnego minerału, lecz dotyczy
ogółu minerałów krzemianowych
tworzących włókna.

Włókna i wyroby zawierające azbest
odznaczają się dużą odpornością na
działanie czynników chemicznych i
biologicznych, przewodnictwo cieplne,
mrozoodporność, ścieranie i wysoką
temperaturę.
ETERNIT - nazwa handlowa, która z
czasem stała się nazwą potoczną dla
określenia materiałów budowlanych
azbestowo-cementowych

CIEKAWOSTKA
W temperaturze 350°C wytrzymałość
:
mechaniczna włókien azbestu spada

jedynie o 20%, co spowodowane jest
częściowym odparowaniem wody – po
wystudzeniu i przyjęciu wody z otoczenia
włókna wracają do stanu pierwotnego.

czas
narażenia

ZAGROŻENIA
Zagrożenie zdrowia zależne jest od rodzaju azbestu,
wielkości włókien i ich stężenia w powietrzu oraz czasu
narażenia. Największym zagrożeniem są włókna
azbestu występujące w postaci trwałej w wdychanym
powietrzu. Wdychane do płuc włókna są pochłaniane
przez komórki układu odpornościowego, jednak ze
względu na swoją długość nie mieszczą się w
komórce. Włókna wystające z komórki powodują
wyciek jej zawartości i ewentualne wnikanie toksyn.
W ostateczności mogą prowadzić do obumierania
komórki w wyniku czego powstają zbliznowacenia lub
indukcja procesu nowotworowego.

Rodzaj
azbestu

stężenie w
powietrzu

wielkość
włókien

szkodliwość

O czym warto pamiętać:

• Pilica azbestowa (azbestoza)

Azbest jest praktycznie niezniszczalny

• Łagodne zmiany opłucowe

Najgroźniejszy dla zdrowia ludzi jest wtedy, gdy jego
elementarne włókna znajdują się we wdychanym
powietrzu.

• Rak płuc
• Rak oskrzela, miedzybłoniak opłucnej
• Przewlekłe obutorocyjne zapalenie oskrzeli

Azbest zabezpieczony w sposób uniemożliwiający
uwolnienie się włókien do powietrza nie stanowi
żadnego zagrożenia dla zdrowia.

Akty prawne
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2011 nr 8 poz. 31 ze zm.)
 Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających
azbest (tekst jedn. Dz.U. 2004 nr 3 poz. 20 ze zm.)
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2
kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i
usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2004 nr 71 poz. 649 ze zm.)
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w
sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu
wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie
bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz.U. 2005 nr 216 poz. 1824 ze
zm.)
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie
wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są
wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. 2011 nr 8 poz. 31)

GMIAN BRODY - PROCEDURY
Osoby fizyczne, mające tytuł własności do nieruchomości,
znajdujących się na terenie Gminy Brody, na których znajdują się
wyroby zawierające azbest (z zastrzeżeniem,
że nieruchomość nie jest wykorzystywana na cele działalności
gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o
swobodzie działalności gospodarczej) mogą otrzymać z Urzędu
Gminy Brody dofinansowanie (w pełnej wysokości) na pokrycie:
 kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów
zawierających azbest pozyskanych w trakcie wymiany pokryć
dachowych lub
 kosztów transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających
azbest pozyskanych w trakcie wymiany pokryć dachowych.

WAŻNE!
Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem
i montażem nowych pokryć dachowych, a także nie obejmuje
kosztów wykonania dokumentacji technicznej - koszty pokrywa
w całości wnioskodawca.
Dofinansowanie nie obejmuje refundacji za usuwanie odpadów
azbestowych z wymiany pokryć dachowych wywiezionych we
własnym zakresie przed złożeniem wniosku.

Wniosek wraz z załącznikami do pobrania w Urzędzie Gminy Brody
lub na stronie internetowej www.bip.brody.pl w zakładce
Informacje o środowisku/Azbest

WNIOSEK

Wymagane załączniki do wniosku:
1) tytuł prawny (kserokopię odpisu z księgi
wieczystej lub aktu notarialnego) do
terenu, z którego będą usuwane odpady
zawierające azbest.
2) zgoda współwłaścicieli na wykonanie prac
związanych z usuwaniem odpadów
zawierających azbest, w przypadku
obiektu do którego tytuł prawny posiada
kilka osób.
3) informacja o wyrobach zawierających
azbest i miejscu ich wykorzystywania.
4) ocena stanu i możliwości bezpiecznego
użytkowania wyrobów zawierających
azbest.
5) kopia potwierdzenia zgłoszenia w
Starostwie Powiatowym w Żarach zamiaru
usunięcia wyrobów zawierających azbest z
budynków, dokonanym na 30 dni przed
planowanym rozpoczęciem robót lub kopi
pozwolenia na budowę wymaganego w
przypadku rozbiórki budynku lub zmiany
jego wyglądu.
6) Wniosek o odebranie odpadów
zawierających azbest.
7) Informacja o wyrobach zawierających
azbest, których wykorzystywanie zastało
zakończone.
8) Oświadczenie wnioskodawcy, że wyroby
zawierające azbest pochodzą z dachu
budynku, który nie jest wykorzystywany
na cele działalności gospodarczej w
rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o
swobodzie działalności gospodarczej.

