
UCHWAŁA NR XXVIII295/22
RADY GMINY BOLESŁAWIEC

z dnia 26 stycznia 2022r.
w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy

Bolesławiec"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz.U. z 2021r., poz. 1372 ze zmianami), w związku z założeniami "Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu

na lata 2009-2032" przyjętego Komunikatem Ministra Gospodarki z dnia 29 lipca 2009r. o podjęciu przez Radę
Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Program Oczyszczania Kraju
z Azbestu na lata 2009-2032" (M.P.z 2009r., Nr 50, poz. 735) oraz Komunikatem Ministra Gospodarki z dnia
29 kwietnia 2010r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej w sprawie ustanowienia programu
wieloletniego pod nazwą "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032" (M.P. z 2010r., Nr 33,

poz. 481)
uchwalasię, co następuje:

$ 1. Przyjmuje się "Program usuwania azbestu iwyrobów zawierających azbest zterenu Gminy
Bolesławiec" w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

$ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bolesławiec.

$ 3. Traci moc Uchwała Nr XVIII/162/16 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie
przyjęcia "Aktualizacji Programu usuwania azbestu iwyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Bolesławiec".

$ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogusław Uziej
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3. UWARUNKOWANIA PRAWNE

Problematyka azbestu dość szeroko poruszana jest w prawodawstwie polskim jak i europejskim.
Poniżej wymieniono przykłady aktów prawnych dotykających tej problematyki:

3.1. Dyrektywy
1. Dyrektywa Rady 87/217/EWG z dnia 19 marca 1987 r. w sprawie ograniczenia zanieczyszcze-

nia środowiska azbestem i zapobiegania temu zanieczyszczeniu (Dz.Urz. WE L 85

z 28.03.1987, str. 40, z późn. zm.; Dz.Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 8, str.
269);

2. Dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków
w celu poprawy bezpieczeństwai zdrowia pracowników w miejscu pracy (Dz.Urz. WE L 183

z 29.06.1989, str. 1, z późn. zm.; Dz.Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 1, str. 349);
3. Dyrektywa 2004/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w spra-

wie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynni-
ków rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (szósta dyrektywa szczegółowa w rozu-
mieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 89/391/EWC) - (Dz.Urz. WE L 158 z 30.04.2004, str. 50;

Dz.Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 5, str. 35);

4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/148/WE z dnia 30 listopada 2009 r.

w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie
azbestu w miejscu pracy (wersja ujednolicona) - (Dz.U.UE.L. 330 z dnia 16.12.2009, str. 28).

3.2. Ustawy
1. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tekst

jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1680);

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r.,

poz. 1973 ze zmianami);
3. Ustawaz dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 779 ze

zmianami);
4. Ustawaz dnia 7 lipca 199% r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1333

ze zmianami).

3.3. Rozporządzenia
1. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów

(Dz. U. z 2020 r., poz. 10);
2. Rozporządzenie Ministra Środowiskaz dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów insta-

lacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrod-
niczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169);

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajów odpadów,
które mogą być składowane na składowisku odpadów

w
sposób nieselektywny (Dz. U.z 2015

r., poz. 110);
7
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4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakre-
sie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania

instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest

(Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31);
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracyz 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. Nr 216, poz. 1824);

6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie

w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawiera-
jących azbest (Dz. U. Nr 162, poz. 1089);

7. Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopusz-

czalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez mate-
riały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych

na pobyt ludzi (M.P. Nr 19, poz. 231);
8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie okresowych badań

lekarskich pracowników zatrudnionych w zakładach, które stosowały azbest w produkcji

(Dz. U. Nr 183, poz. 1896);

9, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru książeczki
badań profilaktycznych dla osoby, która była lub jest zatrudniona w warunkach narażenia

zawodowego w zakładach stosujących azbest w procesach technologicznych, sposobu jej
wypełnienia i aktualizacji (Dz. U. Nr 13, poz. 109);

10. Rozporządzenie Ministra Zdrowiaz dnia4lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających
azbest (Dz. U. Nr 131, poz. 1100);

11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2005 r. w sprawie leków związanych
z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście (Dz. U. Nr 189, poz. 1603);

12. Rozporządzenie Ministra Środowiskaz dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odnie-

sienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87);

13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czyn-
ników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166);

14. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wyma-
gań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. z 202! r., poz. 1710);

15. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r.

w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdro-

wia w środowisku pracy(Dz. U.z 2018 r., poz. 1286);

16. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 lutego 2021 r. zmieniające

rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeńi natężeń czynników szko-
dliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2021 r., poz. 325);
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17. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyj-
nych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub
współspalania odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1860);

18. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości
i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 24);

19. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu prowa-
dzenia przez marszałka województwa rejestru wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2013
r., poz. 25);

4. CHARAKTERYSTYKA AZBESTUI JEGO WYROBÓW
4.1. Rodzaje azbestu

Azbest to nazwa użytkowa włóknistych minerałów, które pod względem chemicznym
są uwodnionymi krzemianami metali, zawierającymi w swoim składzie magnez, sód, wapń lub
żelazo. Azbest stosowany w XIX i XX wieku głównie w ociepleniu budynków występował w kilku
postaciach. Najczęściej spotykany był w odmianach:

" azbest chryzotylowy (biały), włóknista odmiana serpentynu, najczęściej stosowany
w produkcji wyrobów azbestowo - cementowych oraz wyrobów tkanych i przędz
termoizolacyjnych, charakteryzujący się poskręcanymi włoskami;

=" azbest krokidolitowy (niebieski), krzemian sodowo - żelazowy, najbardziej niebezpieczny
ze względu na długie i bardzo cienkie włókna, rakotwórczy i mutagenny, został najwcześniej
wycofanyz użytkowania (w latach 80-tych);

"azbest amozytowy (brązowy), krzemian żelazowo - magnezowy, wykazuje szkodliwość
pośrednią pomiędzy krokidolitem a chryzotylem.

Tabela 1: Rodzaje azbestu.

Nazwa Wzór Zdjęcie

Azbest chryzotylowy - skała
macierzysta ' Mgs[(OH)sSixO10]
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Nazwa Wzór Zdjęcie

Długowłóknisty azbest
chryzotylowy praktycznie nie Mgs[(OH)sSi.010]

zawierający zanieczyszczeń ?

Krótkowłóknisty azbest
chryzotylowy zanieczyszczony Mge[(OH)sSi.010]

talkiem ?

Azbest amozytowy ? (Fe,Mg);[(0H)Si.O1]2

Włókna krokidolitu (azbest
niebieski) widoczne

, -
NazFesFe2[(0H)Si«01]>

w mikroskopie elektronowym
pow. 2000x ?

Źródło:
1) Szeszenia-Dąbrowska N, Sobala W (2010) Zanieczyszczenie środowiska azbestem. Skutki zdrowotne.

Publikacja - Il/ wydanie poprawione i uzupełnione - sfinansowana w ramach „Programu oczyszczania kraju

z azbestu na lata 2009-2032" przez Ministerstwo Gospodarki - Nr IV/502/15095/2840/DIW/10

2) Dyczko J. (2007). Szkoła „Azbest - bezpieczne postępowanie” Bezpieczne postępowanie z azbestem i materiałami zawierającymi
azbest. 20-21 września 2007, AGH Kraków

Do najważniejszych wyrobów azbestowych należą:
= Wyroby azbestowo-cementowe produkowanez azbestów chryzotylowego i amfibolowych,

takie jak: płyty faliste, obudowy, płyty karo, płyty warstwowe, rury ciśnieniowe, płyty

okładzinowe i elewacyjne zawierające od 10 do 35% azbestu. Wyroby te są ogniotrwałe,

odporne na korozjęi gnicie, wytrzymałe na działania mechaniczne.
= Wyroby izolacyjne stosowane do izolacji kotłów parowych, wymienników ciepła, zbiorników,

przewodów rurowych, a także ubrań i tkanin ognioodpornych. Należą do nich: wata,
włóknina, sznury, przędza, tkaniny termoizolacyjne, taśmy. Zawierają one, w zależności

* Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, http.//www.ciop.pl
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od przeznaczenia, od 75 do 100% azbestu, głównie chryzotylu.
Wyroby uszczelniające: tektury, płyty azbestowo-kauczukowe, szczeliwa plecione.
Najbardziej powszechnymi wyrobami uszczelniającymi były płyty azbestowo kauczukowe,
które charakteryzują się odpornością na podwyższoną temperaturę, wytrzymałością
na ściskanie, nieznacznym odkształceniem trwałym, dobrą elastycznością. Płyty mogą być
zbrojone. Szczeliwa plecione były stosowne do uszczelniania części pracujących
w wysokich temperaturach, a także w środowisku wody, pary wodnej, gazów obojętnych
i aktywnych, kwasów organicznych i nieorganicznych, smarów, olejów, rozpuszczalników,
gazów spalinowych, ługów, roztworów soli.
Wyroby cierne, takie jak: okładziny cierne i taśmy hamulcowe, stosowane do różnego typu
hamulców. Azbest chryzotylowy stosowany do ich produkcji chronił elementy robocze przed
zbytnim przegrzaniem.
Wyroby hydroizolacyjne: lepiki asfaltowe, kity uszczelniające, asfalty drogowe
uszlachetnione, zaprawy gruntujące, papa dachowa, płytki podłogowe, zawierające od 20 do
40% azbestu.
Podział wyrobów zawierających azbest wraz z kodami im odpowiadającymi przedstawiono

w poniższej tabeli.

Tabela 2: Rodzaje wyrobów zawierających azbest wraz z kodami.

Lp. Rodzaj wyrobu zawierającego azbest Kod wyrobu
1. Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie WoO1

2. Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa W02
3. Ruryi złącza azbestowo-cementowe W03

3.1. Rury i złącza azbestowo-cementowe do usunięcia W03.1

3.2. Rury i złącza azbestowo-cementowe do pozostawienia w ziemi W03.2
4. Izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest WO04

Wyroby cierne azbestowo-kauczukowe W05

6 Przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione (tkaniny i odzież
WO6'

ochronna)
7. Szczeliwa azbestowe W07

8. Taśmy tkanei plecione, sznuryi sznurki W08
9. Wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobówciernych W09

10. Papier, tektura W10

1. Inne wyroby zawierające azbest, osobno nie wymienione WII

111 Otuliny azbestowo-cementowe WII

12 Kształtki azbestowo-cementowe budowlane (przewody wentylacyjne, wI12podokienniki, ostony kanałów spalin)
11.3 Kształtki azbestowo-cementowe elektroizolacyjne  WI1.3
1.4 Płytki PCV WI14
11.5 Płyty ogniochronne WI1L5
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Lp. Rodzaj wyrobu zawierającego azbest Kod wyrobu

11.6 Papy, kity, i masy hydroizolacyjne W11.6

1.7 Sprzęt gospodarstwa domowego W1.7

11.8 Ubrania robocze, maski, filtry zanieczyszczone azbestem WI11.8

11.9 Inne wyżej nie wymienione WI1.9

12 Drogi WI2

12,1, Drogi zabezpieczone WI2.1

12.2. Drogi niezabezpieczone WI2.2

Źródło: www.bazaazbestowa.gov.pl

W momencie usunięcia wyrobów zawierających azbest stają się one odpadami, zakwalifi-

kowanymi jako odpady niebezpieczne. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycz-
nia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów(Dz. U. z 2020 r., poz. 10) rodzaje odpadów zawierających
azbest zaliczone do odpadów niebezpiecznych zostały zestawionewtabeli nr 3.

Tabela 3: Rodzaje odpadów zawierających azbest zaliczone do odpadów niebezpiecznych.

Ko :
Lp.

=di Podgrupa Rodzaj

Odpady z produkcji, przygotowania,
isę . Ę

1. 06 07 01* obrotu | Stosowana SUROWE A oraz Odpady azbestowez elektrolizy
z chemicznych procesów przetworstwa

chloru
0d s ni |

2. 06 13 04* pady e umye nieorganicznych Odpadyz przetwarzania azbestu
procesów chemicznych

3. 10 11 81* Odpadyz hutnictwa szkła Odpady zawierające azbest

Odpady z produkcji spoiw mineralnych Odpady zawierające azbest
4. 10 13 09* (w tym cementu, wapnai tynku) oraz z produkcji elementów

z wytworzonych z nich wyrobów cementowo-azbestowych
- Tali TEREN

Odpady opakowaniowe (włącznie Opakowania m zau SEUNJEDAJĄCCE

z : niebezpieczne porowate elementy
* z selektywnie gromadzonymi o. ,

5. 15 0111 , . wzmocnienia konstrukcyjnego
komunalnymi odpadami , ,

, , (np. azbest), włącznie z pustymi
opakowaniowymi) . e źe ,

pojemnikami ciśnieniowymi
Zużyte lub nie nadające się do

użytkowania pojazdy (włączając maszyny

6 16 0111*
pozadrogowe), odpady z demontażu, Okładziny hamulcowe

' przeglądu i konserwacji pojazdów zawierające azbest
(z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup

16 06 i 16 08)

7 16 02 12*
Odpady urządzeń elektrycznych Zużyte urządzenia zawierające

' i elektronicznych wolny azbest

8 17.06 01*
Materiały izolacyjne oraz materiały Materiały izolacyjne zawierające

' konstrukcyjne zawierające azbest azbest
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Kod
Lp. jp odpadu Podgrupa Rodzaj

9 17 06 05* Materiały izolacyjne oraz materiały Materiały konstrukcyjne
"

konstrukcyjne zawierające azbest zawierające azbest
Źródło: Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10).

4.2. Zastosowanie azbestu
Azbest charakteryzuje się dużą odpornością na czynniki mechaniczne i chemiczne.

Wykazuje odporność na rozciąganie, cechuje się znaczą elastycznością, odpornością na działanie
kwasów, zasad i innych chemikaliów, wysoką temperaturą rozkładu i topnienia. Właściwości te
spowodowały, że azbest był często stosowany jako cenny surowiec, głównie w budownictwie, ale
także w energetyce, transporcie i przemyśle chemicznym. Azbest znalazł zastosowanie w wielu
gałęziach gospodarki. W poniższej tabeli zamieszczono najważniejsze zastosowania.

Tabela 4: Zastosowanie azbestu.

Wyszczególnienie Zastosowanie

— płyty azbestowo - cementowe,
Budownictwo — rury azbestowo - cementowe,

— prefabrykaty elementów ściennych.
—- kominy o dużej wysokości (dylatacje wypełnione sznurem

azbestowym),
— chłodnie kominowe (płyty azbestowo - cementowe w zraszaczach

i w obudowie wewnętrznej chłodni),
— chłodnie wentylatorowe w obudowie wewnętrznej chłodni orazEnergetyka

w rurach odprowadzających parę,
—  zraszalniki (w formie izolacji cieplnej za sznura azbestowego),
— izolacje tras ciepłowniczych (płaszcze azbestowo - cementowe lub

azbestowo- gipsowe).

— termoizolacja i izolacja elektrycznych urządzeń grzewczych
w elektrowozach, tramwajach, wagonach kolejowych (maty azbestowe
w grzejnikachi tablicach rozdzielni elektrycznych),

Transport — termoizolacja silników pojazdów mechanicznych (uszczelki pod
głowicę),

— elementy kolektorów wydechowych,
— elementy cierne w sprzęgłach i hamulcach.

Przemysł lotniczy - W miejscach narażonych na ogień, wymagających zwiększonej
odporności na wysoką temperaturę.

Przemysł stoczniowy
—- W miejscach narażonych na ogień, wymagających zwiększonej

odporności na wysoką temperaturę.
— azbestowe przepony stosowane w elektrolitycznej produkcji chloru,ł ,Prze myc shamilezny
— w hutach szkła (wały ciągnące).
—  przędzai nici z mieszanin na bazie azbestu,
— tkaniny lub dzianiny z mieszanin na bazie azbestu,

Inne — odzież i dodatki do odzieży, obuwie i nakrycia głowy z mieszanin
na bazie azbestu,

— płytki podłogowe PCV,
13

Id: 64867AF3-EE7C-484F-B082-2DBB16BC0C92. Podpisany Strona 13



PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY BOLESŁAWIEC

Wyszczególnienie Zastosowanie

— papier, płyty pilśniowe i filc z mieszanin na bazie azbestu,
— uszczelki z płyt azbestowo - kauczukowych.

Źródło: Pyssa J., Rokita G.M. 2007 - Azbest - występowanie, wykorzystanie i sposób postępowania z odpadarni azbestowymi.
Gospodarka Surowcami Mineralnymi. Wydawnictwo IGSMIE PAN. Kraków. Tom 23. ZeszytI, s. 49-6l.

Klasyfikacja wyrobów zawierających azbest przebiega na podstawie:
"zawartości azbestu;
" stosowanego spoiwa;
= gęstości objętościowej wyrobu.

Wśród wyrobów azbestowych można wydzielić dwie klasy produktów:

Klasa | - obejmująca wyroby, o gęstości objętościowej poniżej 1000 kg/m*, definiowane jako

„miękkie”, inaczej nazywane „kruchymi”. Są to słabo związane produkty azbestowe o wysokim,

ponad 60% udziale azbestu w produkcie oraz niskiej zawartości substancji wiążących, takie jak

tynki, maty, płyty azbestowe, materiały izolujące, papy. Są to wyroby dające się kruszyć w palcach,
łatwo ulegające destrukcji mechanicznej, czemu towarzyszy znaczna emisja włókien azbestu do

otoczenia, zwłaszcza podczas wykonywania prac związanych z ich zabezpieczaniem czy

demontażem. Najczęściej stosowanymi w tej klasie były wyroby tekstylne z azbestu używane przez
pracowników w celach ochronnych takie jak koce gaśnicze, ale także szczeliwa plecione, tektury
uszczelkowe m.in. w sprzęcie AGD, płytki podłogowe PCV oraz materiały i wykładziny cierne.

Klasa Il - inaczej „twarde” lub „niekruche”, jest to grupa obejmująca wyroby, których gęstość

objętościowa jest większa niż 1000 kg/m*, zawierające wysoki udział substancji wiążąceji niski

(poniżej 20%) udział azbestu, do których należą płyty faliste i płaskie, rury wodociągowe, elementy

kanalizacji. Wyroby te są odporne na próbę kruszenia w palcach, a ich włókna azbestowe są mocno

związane. W przypadku mechanicznego uszkodzenia (np.pęknięcia) ma miejsce stosunkowo

niewielka emisja azbestu do otoczenia w porównaniu z wyrobami klasy |. Natomiast

niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzi i środowiska stwarza mechaniczna obróbka tych wyrobów

(cięcie, wiercenie otworów) oraz rozbijanie w wyniku zrzucania z wysokości w trakcie prac
remontowych. Z zaliczanych do tej klasy wyrobów najbardziej w Polsce rozpowszechnione są płyty

azbestowo-cementowe faliste oraz płyty azbestowo-cementowe „karo” stosowane jako pokrycia

dachowe, szczególnie na terenach wiejskich oraz płyty płaskie wykorzystywane jako elewacje

w budownictwie wielokondygnacyjnym na osiedlach miejskich. W znacznie mniejszych ilościach

produkowanei stosowane były inne wyroby azbestowo- cementowe,z których należy wymienić

przede wszystkim rury służące do wykonywania instalacji wodociągowychi kanalizacyjnych oraz
w budownictwie jako przewody kominowei zsypy.
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4.3. Szkodliwość azbestu
Włókna azbestu przedostają się do powietrza atmosferycznego w wyniku degradacji mate-

riałów zawierających surowiec, wietrzenia formacji geologicznych jak i działalności człowieka.
Aktualnie największym problemem jest zanieczyszczenie powietrza spowodowane stoso-

waniem wyrobów azbestowychi emisji włókien na skutek korozji płyt azbestowo-cementowych,
wydatnie przyspieszanej przez „kwaśne deszcze”i inne chemiczne zanieczyszczenia powietrza at-
mosferycznego. Należy sobie uświadomić, że wszystkie wyprodukowane wyroby azbestowe zna-
lazły się w otoczeniu człowieka. Istotnym źródłem emisji pyłu wewnątrz pomieszczeń mogą być
urządzenia ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjnei izolacje zawierające azbest.

Najgroźniejsze działanie pyłów respirabilnych azbestu przypisuje się włóknom, które cha-
rakteryzują się długością > 5 mm, średnicą < 3 mm (proporcja - długość: średnica > 3:1) i są wdy-
chane z powietrzem. Mogą one wnikać głęboko do układu oddechowego i powodować groźne cho-
roby, takie jak: pylicę azbestową (azbestozę), międzybłoniak, nowotwór płuc i oskrzeli. Schorzenia
te występują u osób zawodowo narażonych na duże dawki pyłu azbestowego lub u osób narażonych
parazawodowo, na ciągłą lub okresową emisję włókien i pyłu azbestowego do środowiska komu-
nalnego.

Zanieczyszczenie powodujące choroby zawodowe, spotykane w przemyślei przy pracach
z azbestem, to kilkaset tysięcy włókien w 1 m* powietrza. Poziomy takich zanieczyszczeń występują
np.: przy pracach remontowych, przy usuwaniu wyrobów zawierających stare izolacje, natryski
ognioochronne na konstrukcjach stalowych budynków, podczas wymiany elementów urządzeń cie-
płowniczych w energetyce. Przy niewłaściwie prowadzonych pracach z wyrobami azbestowymi
ilość włókien respirabilnych azbestu w przestrzeniach zamkniętych obiektów może przekraczać
kilka, a nawet kilkanaście mln wł./m'. Takie zanieczyszczenia powietrza w przeszłości występo-
wały w zakładach wyrobów azbestowych, szczególnie przy produkcji tkanin azbestowych,a także
przy produkcji uszczelnień czy wyrobów azbestowo-cementowych.

Porównując szkodliwość różnych rodzajów azbestu należy zaznaczyć, że chryzotyl jest
uznany za mniej groźny niż amozyt czy krokidolit. Przyjęte wielkości NDS (najwyższe dopuszczalne
stężenia na stanowiskach pracy) dla różnych pyłów włóknistych, w tym azbestu, unaoczniają róż-
nice w ich szkodliwym działaniu na organizm. Aktualnie obowiązujące wartości NDS dla pyłów za-
wierających azbest:

"pyły zawierające azbest i inne materiały włókniste, z wyjątkiem krokidolitu i antygorytu
włóknistego:
pył całkowity - 1 mg/m; - włókna respirabilne - 0,2 wł./cm)$;

=. pyły zawierające krokidolit:

pył całkowity - 0,5 mg/ m3; - włókna respirabilne - 0,2 wł./cm*.
Należy podkreślić, że działanie szkodliwe azbestu zwielokrotnia się wobec jednoczesnego naraże-
nia organizmu na inne substancje rakotwórcze, np.: węglowodory aromatyczne (szczególnie a-
benzopiren), metale ciężkie, dym tytoniowy, itp.
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5. POSTĘPOWANIE Z AZBESTEM
5.1. Najważniejsze obowiązki właścicieli i zarządców obiektów, instalacji

i urządzeń zawierających azbest.
Zgodnie z zapisami Rozporządzenia 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 r. Nr 8, poz. 31), wyroby zawierające azbest, instalacje lub urządzenia zawiera-

jące azbest, drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest, rury azbestowo-cementowe oraz
usunięte wyroby zawierające azbest powinny być inwentaryzowane poprzez sporządzenie spisu

z natury. Wyniki inwentaryzacji powinny zostać ujęte w formie „Informacji o wyrobach zawierają-

cych azbest”.
Corocznie w terminie do dnia 31 stycznia osoba fizyczna, nieprowadząca działalności go-

spodarczej, a będąca właścicielem lub zarządcą obiektu lub terenu z wyrobami zawierającymi
azbest powinna przedłożyć wynik inwentaryzacji odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezy-
dentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce występowania wyrobów, a przedsiębiorcy
i osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą - właściwemu marszałkowi województwa.

Informację tę sporządza się w dwóch egzemplarzach - jeden przedkłada się w formie pisemnej
właściwemu organowi, zaś drugi przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządze-
nia następnej informacji.

Ponadto podmioty te mają obowiązek prowadzenia kontroli stanu wyrobów azbestowych

z użyciem formularza „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierają-

cych azbest” (Załącznik do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmienia-

jące rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wy-
robów zawierających azbest - Dz.U. z 2010 r., Nr 162, poz. 1089). „Ocena ..” winna być przechowy-

wana wraz z dokumentacją miejsca zawierającego azbest, obiektu, urządzenia budowlanego lub
instalacji przemysłowej. Dla budynków oraz obiektów budowlanych niebędących budynkami, dla

których jest prowadzona książka obiektu budowlanego na podstawie ustawy - Prawo budowlane,

ocena ta powinna być dołączona do tej książki.

Wyroby zakwalifikowane na podstawie „ Oceny ...” do usunięcia, powinny zostać usunięte,

a wyroby niezakwalifikowane do usunięcia - winny być odpowiednio zabezpieczone. Po dokonaniu

zabezpieczenia należy ponownie, w ciągu 30 dni wykonać ocenę. Wykonuje się ją poprzez zliczanie
punktów, na podstawie których określa się stopień pilności:

= Stopień pilnościI - od 120 punktów, wymagane pilne usunięcie lub zabezpieczenia;
" Stopień pilności Il - od 95 do 115 punktów, wymagana ponowna ocenaw terminie do 1 roku;
= Stopień pilności Ill - do 90 punktów, wymagana ponowna ocenaw terminie do 5 lat.
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Sporządzenie „Oceny stanu i możliwości
bezpiecznego użytkowania wyrobów

zawierających azbest”.

Przeprowadzenie inwentaryzacji
wyrobów zawierających azbest.

V

Opracowanie corocznego planu kontroli
jakości powietrza dla pomieszczeń

Sporządzenie informacji dla
wójta/burmistrza/prezydenta

zawierających azbest.

U

Opracowanie instrukcji bezpiecznego
postępowania i użytkowania
pomieszczenia z wyrobami

zawierającymi azbest.

(corocznie)

Oznakowanie pomieszczeń, gdzie
znajdują się urządzenia lub instalacje

z wyrobami zawierającymi azbest.

)
Zaznaczenie na planach sytuacyjnych

terenu miejsc z wyrobami
zawierającymi azbest.

Rysunek 1: Obowiązki i postępowanie właścicieli oraz zarządców przy użytkowaniu obiektów i terenów
z wyrobami zawierającymi azbest.

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakre-
sie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania insta-
lacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011

r. nr 8, poz. 31) wskazuje, aby instalacje lub urządzenia zawierające azbest oraz użytkowane bez
zabezpieczenia drogi i pozostawione w ziemi, wyłączone z użytkowania rury azbestowo-cemen-
towe powinny zostać oznakowane. W przypadku braku możliwości trwałego umieszczenia oznako-
wania na instalacji lub urządzeniu zawierającym azbest, oznakowanie powinno być umieszczone
w widocznym miejscu w każdym pomieszczeniu, w którym taka instalacja lub urządzenia się znaj-
dują, dodając ostrzeżenie „Pomieszczenie zawiera azbest”, Oznakowanie rur azbestowo-cemento-
wych umieszcza się na stałych elementach nadpoziomowych instalacji.

5.2.Najważniejsze obowiązki wykonawcy prac polegających na usuwaniu
azbestu.

Zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego
użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest wykonawca prac związanychz zabezpie-
czaniem i usuwaniem wyrobów zawierających azbest, zobowiązany jest do przeszkolenia przez
uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników, osób kierujących lub nadzorujących prace
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz
przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania, posiadania niezbędnego wypo-
sażenia technicznegoi socjalnego. Niezbędne jest również opracowanie przed rozpoczęciem prac
szczegółowego planu usuwania wyrobów zawierających azbest, obejmującego w szczególności:
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= jdentyfikację azbestu w przewidzianych do usunięcia wyrobach, na podstawie udokumen-

towanej informacji od właściciela lub zarządcy obiektualbo też na podstawie badań prze-

prowadzonych 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;
"ustalenie niezbędnego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza.

Wykonawca prac dotyczących zabezpieczania lub usuwania wyrobów zawierających azbest z miej-

sca, obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, a także z terenu prac ma obo-

wiązek zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia tych prac właściwemu organowi nadzoru budowla-

nego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi
sanitarnemu w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac. Aby zapewnić bezpieczne wa-
runki usuwania wyrobów zawierających azbest z miejsca ich występowania, wykonawca praczo-
bowiązany jest do:

"izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie osłon zabezpieczających przenika-
nie azbestu do środowiska;

=. ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów komunikacyjnych
dla osób pieszych, nie mniejszej niż 1 m, przy zastosowaniu osłon zabezpieczających przed

przenikaniem azbestu do środowiska;
= umieszczenia w strefie prac w widocznym miejscu tablic informacyjnych o następującej

treści: „Uwaga! Zagrożenie azbestem”; w przypadku prowadzenia prac z wyrobami zawie-

rającymi krokidolit treść tablic informacyjnych powinna być następująca: „Uwaga! Zagroże-
nie azbestem - krokidolitem”;

" zastosowania odpowiednich środków technicznych ograniczających do minimum emisję
azbestu do środowiska;

=" zastosowania w obiekcie, gdzie prowadzone są prace, odpowiednich zabezpieczeń przed

pyleniem i narażeniem na azbest, w tym uszczelnienia otworów okiennych i drzwiowych,
a także innych zabezpieczeń przewidzianych w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

codziennego usuwania pozostałości pyłu azbestowego ze strefy prac przy zastosowaniu

podciśnieniowego sprzętu odkurzającego lub metodą czyszczenia na mokro;
=. izolowania pomieszczeń, w których zostały przekroczone dopuszczalne wartości stężeń

pyłu azbestowego dla obszaru prac, w szczególności izolowania pomieszczeń w przypadku

prowadzenia prac z wyrobami zawierającymi krokidolit;
" stosowania zespołu szczelnych pomieszczeń, w których następuje oczyszczenie pracowni-

ków z azbestu, przy usuwaniu pyłu azbestowego przekraczającego dopuszczalne wartości

stężeń;
=" zapoznania pracowników bezpośrednio zatrudnionych przy pracach z wyrobami zawiera-

jącymi azbest lub ich przedstawicieli z planem prac, a w szczególności z wymogami doty-
czącymi bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie wykonywania prac.
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Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest powinny być prowadzone w sposób
uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska oraz powodujący zminimalizowanie pylenia po-
przez:

" nawilżanie wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem lub demontażem
i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez cały czas pracy;

= demontaż całych wyrobów (płyt, rur, kształtek) bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam gdzie
jest to technicznie możliwe;

= odspajanie materiałów trwale związanych z podłożem przy stosowaniu wyłącznie narzędzi
ręcznych lub wolnoobrotowych, wyposażonych w miejscowe instalacje odciągające powie-
trze;

"prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza w przypadku stwierdzenia występowania
przekroczeń najwyższych dopuszczalnych stężeń pyłu azbestu w środowisku pracy,
w miejscach prowadzonych prac, w tym również z wyrobami zawierającymi krokidolit;

"codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobówi odpadów zawierających azbest oraz
ich magazynowanie na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu.

Po wykonaniu prac, wykonawca ma obowiązek złożenia właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu
lub zarządcy pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu
z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznychi sanitarnych. Oświad-
czenie to powinno być przechowywane przez okres co najmniej 5 lat. Wyroby i odpady zawierające
azbest powinny zostać odpowiednio oznakowane, a transport wyrobówi odpadów zawierających
azbest, należy wykonać w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska m.in. poprzez
szczelne opakowanie w folię polietylową o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm oraz przez utrzyma-
nie ich w stanie wilgotnym w trakcie ich przygotowania do transportu. Odpowiednio opakowane
odpady przygotowane do transportu powinny być magazynowane w osobnym miejscu zabezpie-
czonym przed dostępem osób niepowołanych. Przed załadowaniem zaś przygotowanych odpadów
zawierających azbest, środek transportu powinien być oczyszczony z elementów umożliwiających
uszkodzenie opakowań w trakcie transportu. Ładunek odpadów zawierających azbest powinien być
tak umocowany, abywtrakcie transportu nie był narażony na wstrząsy, przewracanie lub wypad-
nięcie z pojazdu.

5.3. Składowanie azbestu.
Odpady zawierające azbest powinny być składowane na składowiskach odpadów niebez-

piecznych lub na wydzielonych kwaterach składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,
które muszą spełniać wymagania określone dla składowiska odpadów niebezpiecznych albo na
podziemnych składowiskach odpadów niebezpiecznych.

Według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składo-
wisk odpadów (Dz.U. z 2013 r., poz. 523) zmienionego Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środo-
wiska z dnia 19 marca 202!r. (Dz.U. z 2021r., poz. 673) składowiska odpadów niebezpiecznych lub
wydzielone kwatery na terenie składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, przezna-
czone do wyłącznego składowania odpadów niebezpiecznych, pochodzących z budowy, remontu
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i rozbiórki obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, wymienionych w katalogu odpa-
dów pod kodami: 17 06 01* - materiały izolacyjne zawierające azbest lub 17 06 05* - materiały kon-

strukcyjne zawierające azbest, powinny być budowane w specjalnie wykonanych zagłębieniach te-
renu ze ścianami bocznymi zabezpieczonymi przed osypywaniem się.

Odpady składowane są w opakowaniu, w którym zostały dostarczone na składowisko od-

padów, tak by nie dopuścić do rozszczelnienia opakowań odpadów. Każdorazowo po umieszczeniu

odpadów na składowisku odpadów ich powierzchnię zabezpiecza się przed emisją pyłów przez
przykrycie izolacją syntetyczną lub warstwą ziemi. Na składowisku odpadów lub kwaterzenie pro-
wadzi się robot mogących powodować uwolnienie włókien. Składowanie odpadów należy zakoń-

czyć na poziomie 2 m poniżej poziomu terenu otoczenia, a następnie składowisko odpadów powinno

zostać wypełnione ziemią do poziomu terenu.
Na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na ich wydzielonych kwaterach na terenie

składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, przeznaczonych do wyłącznego składo-

wania odpadów, o których mowa wyżej, po wypełnieniu składowiska warstwą ziemi, nie mogą być

budowane budynki, wykonywane wykopy, instalacje naziemne i podziemne ani nie mogą być pro-
wadzone roboty naruszające strukturę tego składowiska odpadów.

Na terenie całego kraju obecnie działa 31 składowisk przyjmujących odpady zawierające
azbest.

Tabela 5; Działające składowiska przyjmujące odpady niebezpieczne, w tym odpady zawierające azbest,
znajdujące się na terenie województw dolnośląskiego, śląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego.

Lp. Lokalizacja Charakter składowiska FBiemnośĆ
składowiska

Marcinowo, 55-100 Trzebnica
1. o ó 0 mś

(dalnagieskie)
ogólnodostępne 5 000 m

Sosnowiec, ul. Grenadierów 21
2.

,

z ,

, 4 3

(Elaskie]
ogólnodostępne 7 200 m

Świętochłowi „Woj Iski ,3. więtoc CnAicJe; ul MOJEKA Polskiego ogólnodostępne 20 000 m*
(śląskie)

Jastrzębie Zdrój, ul. Dębiny 36 ,4. , ,
l 3

(Elagkie)
ogólnodostępne 16 000 m

Knurów,ul. Szybowa 44 ,
5. z k

.
ślaskie)

ogólnodostępne 392 120 m

Gorzów Wielkopolski, ul. Małyszyńska 180 ,
6.

3

Keks] ogólnodostępne 71 482 m

Konin, ul. Sulańska 11
7.

! Ó

(wielkopolskie)
ogólnodostępne 125 000 m

Źródło: Baza Azbestowa - bazaazbestowa.gov.pl
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6. AKTUALNY STAN AZBESTU
6.1. Ogólna charakterystyka Gminy Bolesławiec

Gmina Bolesławiec położona jest w północno-zachodniej części województwa dolnoślą-
skiego, wzdłuż osi doliny rzeki Bóbr - lewego dopływu Odry. Północne tereny gminy, usytuowane
w rozwidleniu Bobrui Kwisy, stanowią południowy skrawek Borów Dolnośląskich. Wysokość tere-
nów waha się w granicach 180 - 220 m.n.p.m. Powierzchnia Gminy Bolesławiec wynosi 289 km”.
Gmina Bolesławiec otacza ze wszystkich stron miasto Bolesławiec (stanowiące oddzielną jed-
nostkę administracyjną) oraz graniczy z następującymi gminami powiatu bolesławieckiego oraz
lwóweckiego:

=". od wschodu - z gminami Warta Bolesławiecka i Gromadka;
=". od zachodu- z gminą Osiecznica i gminą Nowogrodziec;
=" od południa - z gminą Lwówek Śląski;
" od północy - z gminą Szprotawa (w woj. lubuskim).

Gminę Bolesławiec tworzy 29 sołectw, zróżnicowanych pod względem zajmowanego obszaru oraz
liczby mieszkańców: Bolesławice, Bożejowice, Brzeźnik, Chościszowice, Dąbrowa Bolesławiecka,
Dobra, Golnice, Kozłów, Kraszowice, Kraśnik Dolny, Kraśnik Górny, Krępnica, Kruszyn, Lipiany, Ła-
ziska, Łąka, Mierzwin, Nowa, Nowa Wieś, Nowe Jaroszowice, Ocice, Otok, Parkoszów, Rakowice,
Stara Oleszna, Stare Jaroszowice, Suszki, Trzebień, Trzebień Mały, Żeliszów

Rysunek 2: Położenie Gminy Bolesławiec.
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=

Rysunek 3: Położenie Gminy Bolesławiec na tle Powiatu Bolesławieckiego.

Według danych GUS na dzień 31 XII 2020 roku teren gminy zamieszkiwało 14 863 osób, z

czego 50,42% stanowiły kobiety, a 49,57% mężczyźni.
Tabela poniżej przedstawia sytuację demograficzną na terenie gminy Bolesławiec na

przestrzeni lat 2015-2020.

Tabela 6: Liczba mieszkańców Gminy Bolesławiec w latach 2015-2020.

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Liczba mieszkańców ogółem 14 104 14 210 14 391 14 626 14 699 14 863

Kobiety 7101 7 162 7 248 7 373 7 400 7 494

Mężczyźni 7 003 7048 7143 7253 7 299 7 369

Współczynnik feminizacji 101 102 101 102 101 102

Przyrost naturalny 23 21 46 35 5 b.d.
Źródło: GUS

Spośród wszystkich mieszkańców Gminy Bolesławiec w 2020 roku 63,80% mieszkańcówbyło
w wieku produkcyjnym, 18,99% w wieku przedprodukcyjnym, a 17,20% mieszkańców było w wieku

poprodukcyjnym. Strukturę ludności gminy, według ekonomicznej grupy wieku oraz liczbę

bezrobotnych zarejestrowanych i udziału bezrobotnych zarejestrowanych W liczbie ludności

w wieku produkcyjnym przedstawiają poniższe tabele.

Tabela 7: Grupy wieku ekonomicznego w latach 2015-2020.

I Wiek przedprodukcyjny Wiek produkcyjny Wiek poprodukcyjny
o

[osoby] [%] [osoby] [%] [osoby] [%]

2015 2 707 19,19 9 362 66,38 2 035 14,43
2016 2 706 19,04 9 357 65,85 2 147 15,11

2017 2 737 19,02 9 387 65,23 2 267 15,75
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Rok
Wiek przedprodukcyjny Wiek produkcyjny Wiek poprodukcyjny

[osoby] [%] [osoby] [%] [osoby] [%]
2018 2 7185 19,04 9 460 64,68 2 381 16,28
2019 2 TĄ 18,87 9 433 64,17 2 492 16,95
2020 2 823 18,99 9 483 63,80 2 557 17,20

Źródło: GUS

Tabela 8: Bezrobocie na terenie Gminy Bolesławiec w latach 2015-2020.

Bezrobotni zareieć Udział bezrobotnych zareje-
Rak| srowaniagclem|rogenoc

2015 363 3,9
2016 273 2,9
2017 209 2,2
2018 212 2,2
2019 198 2,1

2020 286 3,0

Źródło: GUS

W 2020 roku w Gminie Bolesławiec w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 626
podmiotów gospodarczych, z czego 1 431 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą. Najwięcej, bo 1 009 podmiotów działało w sektorze usługowym, 568 podmiotów
z sektorze budownictwaa 49 w rolnictwie.

W tabelach poniżej przedstawiono zmiany liczby podmiotów gospodarczych na przestrzeni
lat 2015 2020 z podziałem na działy PKD oraz z podziałem na sektor publicznyi prywatny.

Tabela 9: Zmiany liczby podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Bolesławiec w latach 2015-2020.

Wyszczególnienie 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Podmioty gospodarcze wpisane

do rejestru REGON 1283 1322 1355 141 1538 1626

Źródło: GUS

Tabela 10: Zmiany liczby podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Bolesławiec w latach 2015-2020 według
działów PKD 2007.

PKD 2007 2015 2016 2017 2018 2019 2020akeKME 52 48 47 RA 46 49

Przemysł i budownictwo 381 414 422 462 523 568
Pozostała działalność 850 860 886 905 969 1009

Źródło: GUS

Według danych GUS na koniec 2019 roku, w gminie znajdowało się 3 643 budynków
mieszkalnych. W porównaniuz rokiem 2015 liczba ta wzrosła o 362 budynków.Na koniec roku 2019
roku liczba mieszkań wynosiła 4 248, natomiast ich łączna powierzchnia 512 260 m2. Od roku 2015
liczba mieszkań wzrosła o 335, natomiast ich powierzchnia o 47 929 m?. Tabela poniżej przedstawia
zasoby mieszkaniowe na terenie Gminy Bolesławiec na przestrzeni lat 2015-2019.
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Tabela 11: Zasoby mieszkaniowe na terenie Gminy Bolesławiec w latach 2015-2019.

4 . « Jed-
Wyszczególnienie nosika

2015 2016 2017 2018 2019

Budynki mieszkalne szt. 3 281 3 326 3 404 3 473 3 643

Mieszkania szt. 3 913 3 966 4 062 4 141 4 248
Powierzchnia użytkowa mieszkań mż 464 331 472 200|485 485|497 780|512 260

Przeciętna powierzchnia użytkowa sł 118,7 119.1 119,5 1202 120,6
1 mieszkania
Przeciętna powierzchnia użytkowa = 32,9 33,2 33,7 34,0 34,8
mieszkania na 1 osobę
Przeciętna liczba osób na 1 miesz- os. 51 5,09 5.07 5,07 5,06
kanie

Źródło: GUS

Gmina posiada dobrze rozwinięty pod względem gęstości sieci komunikacyjnej układ dro-

gowy. Przez teren gminy przebiegają następujące drogi:

autostrada A4 i A18;

droga krajowa nr 94;

drogi wojewódzkie:
—- nr 297: Nowa Sól (DW315) - Szprotawa - A18 (węzeł „Golnice”) - A4 (węzeł „Bolesławiec”) -

Bolesławiec - Lwówek Śląski - Pasiecznik (DK30);

— nr 350: Łęknica (DK12) - Przewóz - Gozdnica - Osiecznica - Kliczków - Bolesławiec (DK94);

— nr 363: Bolesławiec (DK94) - Złotoryja - Jawor - Jenków (DW345);

drogi powiatowe:
— 2272D- Bolesławiec - Gromadka - Chocianów,
—  2273D - Bolesławiec - Ocice - Lubań,
—  2274D- Brzeźnik (dr. kraj. nr 94) - Nowogrodziec,
— 2499D - Lwówek - Ocice - Brzeźnik,
—  2501D - Brunów - Ustronie - Raciborowice Dolne,
—  2280D- Bolesławiec - Żeliszów - Ustronie,
—  2286D - Bolesławiec - Dąbrowa - Kraśnik Dolny, Kraśnik Górny - Tomaszów Bolesławiecki -

Wilczy Las,
—  2287D- Kraśnik Dolny- Lipiany,
— 2288D- Trzebień Mały - Trzebień - dr. kr. nr 18 (A18),

—  2289D - Trzebień - Trzebień,
— 2291D - Łaziska - Wartowice - Warta Bolesławiecka,
—  2292D - Kruszyn - Łaziska - Stare Jaroszowice,
—  2293D - Żeliszów - Raciborowice Górne,
—  2294D- Suszki (dr. woj. nr 297) - Żeliszów,
—  2295D - Kraszowice - Nowa- Włodzice,
—  22%6D- Ocice - Nowogrodziec;
drogi gminne.

Sieć komunikacyjną uzupełnia ponadto zmodernizowana linia kolejowa E-40 relacji Wrocław - Wę-
gliniec.

Gmina Bolesławiec jest zelektryfikowana, zwodociągowana, skanalizowana i posiada ure-
gulowaną gospodarkę odpadową, w tym jest jednym ze współwłaścicieli Zakładu Unieszkodliwiania
Odpadów Komunalnych w Trzebieniu o statusie instalacji regionalnej.
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Tabela 12: Długość sieci wodociągowej i ilość przyłączy do sieci wodociągowej.

Wyszczególnienie 2017 2018 2019 2020
Długość sieci wodociągowej 215,8 216,5 220,2 222,3
Liczba przyłączy wodociągo- 3355 3465 3705 3913wych

Źródło: Dane udostępnione przez PWiK w Bolesławcu.

Tabela 13: Długość sieci wodociągowej i ilość przyłączy sieci kanalizacyjnej.

Wyszczególnienie 2017 2018 2019 2020
Długość sieci kanalizacyjnej 272,2 272,9 274,8 276,6

Liczba przyłączy kanalizacyj- 2300 2362 2450 2488nych
Źródło: Dane udostępnione przez PWiK w Bolesławcu

Długość czynnej sieci gazowej na terenie Gminy na dzień 31 XII 2020r. wynosiła 55 231 m
i obejmowała miejscowości Kruszyn, Łaziska, Dobra, Łąka, Bolesławice i Brzeźnik (3 przyłącza
w tym budynek szkoły podstawowej). Liczba czynnych przyłączy o długości 14 942 m do budynków
stanowiła ogółem 1 052 sztuk, w tym 1 043 sztuk do budynków mieszkalnych. Zadania w zakresie
gazyfikacji oraz przyłączeń do istniejącej sieci gazowej realizowane są przez operatora - Polską
Spółkę Gazownictwa Sp.z 0.0.

Na terenie Gminy Bolesławiec funkcjonuje dobrze rozwinięta sieć szkół. Edukacja na pozio-
mie szkolnictwa podstawowego odbywasię w ośmiu szkołach i zespołach szkolno-przedszkolnych
o bardzo dobrze zorganizowanym zapleczu sportowym, obejmującym nowoczesne sale sportowe
i boiska wielofunkcyjne, a w niektórych przypadkach również place zabaw.

Na terenie gminy funkcjonuje również dobrze rozwinięta sieć placówek kulturalnych. Roz-
powszechnianiem kultury na terenie gminy zajmuje się Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, który
zlokalizowany jest w Kruszynie przy ul. Kasztanowej 1 B. Ośrodek realizuje swoje zadania wyko-
rzystując do tego celu istniejące na terenie gminy biblioteki, domy ludowe, sale zebrań, boiska
i szatnie sportowe. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu współpracuje ze szkołami, Kołami Gospodyń
Wiejskich, Radami Sołeckimi poszczególnych wsi oraz mieszkańcami gminy, instytucjami kultury
zlokalizowanymi w mieście Bolesławiec, a także w powiecie. W ośrodku działają m.in. takie zespoły
jak: Gminny Zespół Pieśni i Tańca „JUTRZENKA”, Zespół Śpiewaczy OCICE; Zespół Śpiewaczy ŻE-
LISZÓW; zespół dziecięcy z Brzeźnika. Na terenie gminy organizowane są liczne imprezy kultu-
ralno - sportowe o randze lokalneji regionalnej. Są to m. in.: zabawy karnawałowe dla dzieci, prze-
glądy grup jasełkowych, Konkurs Recytatorski „Pegazik”, maraton układania puzzli "Maupa", kon-
kurs matematyczno-sprawnościowy, konkurs na najpiękniejsze kompozycje wielkanocne, konkurs
na regionalne potrawy wielkanocne, Święto Pierogów w Dąbrowie Bolesławieckiej, Festyn Kwia-
towy w Łaziskach, Bałkańska Festa w Bolesławicach, Festyn Rodzinny w Nowej, Dożynki Gminne,
Festyn LeśnywTrzebieniu, konkurs na Najpiękniejszy List, turniej wiedzy o ekologii dla maluchów,
konkurs plastyczny, konkurs fotografii cyfrowej, Mikołajki (spektakle), Wieczór Tradycji Bożonaro-
dzeniowych w Łaziskach.

25

Id: 64867AF3-EE7C-484F-B082-2DBB16BC0C92. Podpisany Strona 25



PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY BOLESŁAWIEC

Obszar Gminy Bolesławiec odznacza się wieloma specyficznymi cechami przyrody ożywio-

nej, odróżniającymi je od przyległych regionów niżowych. Zasięg i rozmiar antropopresji w ciągu

ubiegłych wieków, skoncentrowany w dolinie rzeki Bóbr spowodował zauważalne przekształcenie

naturalnych siedlisk. Mimo tego bliskie sąsiedztwo cennych przyrodniczo obszarów (jak i sama
rzeka Bóbr) podnosi znaczenie obszaru gminy w lokalnym systemie przyrodniczym i kształtowaniu
bioróżnorodności. Presja człowieka na przyrodę nie osiągnęła tu takiego wymiaru jak na terenach
typowo nizinnych i mimo znacznych przekształceń, przyroda zachowała się tu w znacznie lepszym

stopniu. Efektem zachowania cennych siedlisk i gatunków jest istnienie w granicach i sąsiedztwie

gminy sytemu obszarowych form ochrony przyrody. Również dzięki silnemu rozdrobnieniu go-

spodarstw wiejskich zachowało się tu wiele miedz, zakrzewień i zalesień śródpolnych. Stanowią

one charakterystyczny element przedgórskiego krajobrazu. W granicach gminy znajduje się 35 po-
mników przyrody ożywionej, 3 pomniki przyrody nieożywionej oraz obszary Natura 2000 tj.:

= Obszar Specjalnej Ochrony ptaków „Bory Dolnośląskie” PLB020005;
=" Specjalny Obszar Ochrony siedlisk „Zwirownie w Starej Olesznej” PLH020049;
=. „Wrzosowisko Przemkowskie” PLH020015;
a „Wrzosowisko Świętoszowsko-Ławszowskie” PLH020063.

Przedstawione powyżej walory przyrodnicze i kulturowe gminy determinują jej atrakcyjność tury-
styczną. Do najciekawszych atrakcji turystycznych zaliczyć można:

=. XIX wieczny park w Rakowicach o charakterze krajobrazowym z licznymi pomnikami przy-
rody, objęty ochroną konserwatorską;

=. park dworski w Trzebieniu, cenny ze względu na swój układ kompozycyjnyi skład dendro-

logiczny;
|

=. parki dworskie i inne założenia parkowe w:Ocicach, Kraszowicach, Dąbrowie Bolesławiec-

kiej, Kruszynie, Starej Olesznej, Nowych Jaroszowicach, Kraśniku Górnym i Kraśniku Dol-

nym;
=" teren żwirowni w Trzebieniu Małym, który stwarza warunki do biwakowania, organizacji

imprez oraz połowu ryb;
= zarybione, malowniczo położone zbiorniki wodne w Kozłowie, Trzebieniu Małym i Golnicach;

"pozostałość po kopalni piaskowca „Pokutujące Skałki” we wsi Łaziska;
= jaskinia we wsi Dobra - pozostałość z epoki lodowcowej (26 metrów korytarzy).

Na terenie gminy licznie występują również pałace, folwarki, kościoły i kapliczki. Integralną część

bazy turystycznej są również istniejące restauracje, zajazdy i ścieżki rowerowe.

6.2. Dotychczasowe działania mające na celu usunięcie azbestu.
W 2012 roku opracowany został „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających

azbest z terenu Gminy Bolesławiec”, który zatwierdzony został Uchwałą Nr XXI/154/12 Rady Gminy

Bolesławiec z dnia 19 grudnia 2012 r. Łączna zinwentaryzowana w ramach przedmiotowego pro-
gramu ilość azbestu wynosiła 78 965m? i była wyższa od ilości zadeklarowanej przez mieszkańców

(we wcześniejszych latach) o 107 %. Liczba zinwentaryzowanych obiektów wykonanychz zastoso-
waniem materiałów zawierających azbest wynosiła 537, co oznacza, że była wyższa o około 153 %.
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Największą ilość materiałów zawierających azbest zinwentaryzowano w obrębach Kruszyni Ocice.
Przeprowadzając ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania azbestu stwierdzono, że

12,11 % ogólnej ilości wyrobów zawierających azbest wymagało bezzwłocznego usunięcia, 38,20 %

wyrobów wymagało przeprowadzenia ponownej oceny przed upływem jednego rokui podjęcia sto-
sownych działań, zaś 49,69 % wyrobów winno być ponownie ocenionych przed upływem5lat.

W roku 2016 Gmina Bolesławiec pierwszy raz przeprowadziła akcję usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiskai Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W wyniku przeprowadzonej akcji usunięto 260,85
Mg odpadów azbestowych. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców,a jej efektem
oprócz wyeliminowania części azbestu ze środowiska była również zwiększona chęć ujawniania
przez mieszkańcówfaktu posiada tego rodzaju odpadu. Doprowadziło to do konieczności zlecenia
kolejnej inwentaryzacji azbestu na terenie gminy i sporządzenie nowego programu jego usunięcia,
który został następnie podjęty Uchwałą Nr XVIII/162/16 Rady Gminy Bolesławiecz dnia 16 grudnia
2016 r. Łączna zinwentaryzowana w ramach przedmiotowego programu ilość azbestu wyniosła już
101 227,25m*i była wyższao 22 % od ilości zinwentaryzowanejw 2012 r. Liczba zinwentaryzowanych
obiektów wykonanych z zastosowaniem materiałów zawierających azbest wyniosła 662, co ozna-
cza, że była wyższa o około 19 % od ilości zinwentaryzowanejw 2012 r. Największą ilość materiałów
zawierających azbest zinwentaryzowano w obrębach Ocice, Kraśnik Górny i Kraśnik Dolny. Prze-
prowadzając ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania azbestu stwierdzono, że 4,3 %

ogólnej ilości wyrobów zawierających azbest wymaga bezzwłocznego usunięcia, 34,2 % wyrobów
wymaga przeprowadzenia ponownej oceny przed upływem jednego roku i podjęcia stosownych
działań, zaś 61,5 % wyrobów winno być ponownie ocenionych przed upływem5lat.

Zgodnie z programem, który podjęty został Uchwałą Nr XVIII/162/16 Rady Gminy Bolesławiec
z dnia 16 grudnia 2016 r. demontaż i usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy należało zre-
alizować do roku 2032, w trzech okresach realizacyjnych:
Okres 2017-2020 - należy zdemontować i unieszkodliwić 34 % azbestu;
Okres 2021-2026 - należy zdemontować i unieszkodliwić 36 % azbestu;
Okres 2027-2032 - należy zdemontować i unieszkodliwić 30 % azbestu.

W roku 2017 Gmina Bolesławiec powtórzyła akcję usuwania azbestu, która okazała się du-
żym sukcesem, ponieważ udało się usunąć 458,68 Mg azbestu i wyrobów zawierających azbest
z 203 nieruchomości. W 2018 roku udało się usunąć 84,71 Mg tego odpadu z 30 nieruchomości,
w roku 2019 36,39 Mg z 19 nieruchomości, a w roku 2020 29,91 Mg z 12 nieruchomości.

Mieszkańcy Gminy Bolesławiec nie ponoszą żadnych kosztów usunięcia azbestu. Warunkiem
udziału w akcji jest jednak zinwentaryzowanie nieruchomości w programie usuwania azbestu.

Tabela 14: Ilość usuniętego azbestu w latach 2016-2021 ze wskazaniem wysokości pozyskanego
dofinansowania.

: Ilość Ź Wysokość
Rok SALA Ę Odbiór w [Mg]|nieruchomości ezAE dotacji z9 w [szt] WFOŚIGW w |jzł]

Rok 2016 165,17 95,68 108 119 724,48 101 765,8
Rok 2017 224,58 2341 203 198 246,01 168 489,28
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: Ilość : sokość
Rok ze: Odbiór w [Mg]|nieruchomości PRszy za" ec z

w |szt.] WFOŚiGWw [zł]
Rok 2018 59,58 25,13 30 42 215,15 35 878,65

Rok 2019 19,955 16,439 19 23 583,31 16 498,88

Rok 2020 8,48 21,43 12 17 510,14 7 002,3

Rok 2021 25,336 41,794 35 54 359,83 18 796,00

RAZEM 503,101 434,573 407 401 279,09 329 634,91
Źródło: dane z Urzędu Gminy Bolesławiec

6.3. Metodyka i wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji.
Przed przystąpieniem do opracowania niniejszego programu przeprowadzona została

inwentaryzacja obiektów budowlanych na terenie całej gminy. W trakcie wizyt terenowych poprzez

spis z natury zebrano informacje odnośnie wyrobów azbestowych, z wykorzystaniem ankiet i map

terenu. Do przeprowadzenia inwentaryzacji wykorzystano ankiety, które przygotowane zostały

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki zdnia 5 sierpnia 2010 roku zmieniające

rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów

zawierających azbest (Dz.U. z 2010r., Nr 162, poz. 1089) oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki

z dnia 13 grudnia 2010 roku 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. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).
W inwentaryzacji przyjęto, że 1 m? płyty azbestowo-cementowej waży 15 kg.

Stan techniczny azbestu został określony na podstawie oceny punktowej parametrów:

sposobu zastosowania azbestu, struktury powierzchni wyrobu z azbestem, możliwości

uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem, miejsca usytuowania wyrobu w stosunku

do pomieszczeń użytkowych, wykorzystania miejsca/obiektu/urządzenia budowlanegof/instalacji

przemysłowej. Wszystkie uzyskane dane zostały zgodnie z obowiązującą metodyką wprowadzone
do Bazy Azbestowej.

W wyniku przeprowadzenia inwentaryzacji uzyskano następujące dane:

Tabela 15: Masa wszystkich wyrobów w kg.

Lp. | zinwentaryzowane unieszkodliwione pozostałe do unieszkodliwienia

razem osoby fizyczne osobyprawne|razem osobyfizyczne osoby prawne razem osoby fizyczne osoby prawne

1|1815233 1774 c06 £1 289|760 559 760 009 550|1054 736 1013 8s7 40 735

Źródło: Baza Azbestowa - bazaazbestowa.gov.pl
Tabela 16: Masa wyrobów w kg według rodzaju.

Lp. kodwyrobu|zinwentaryzowane unieszkodliwione pozostałe do unieszkodliwienia

razem osoby fizyczne osoby prawne|razem osobyfizyczne osoby prawne razem osoby fizyczne osoby prawne

t Ww 6 024 o 554 554 o 5 470 5 470 o

2 Wo2 1 809 270 1767982 41 289|760 005 759 455 530|1049 266 + 008 527 40 739

Źródło: Baza Azbestowa - bazaazbestowa.gov.pl
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Tabela 17: Masa wyrobów

w
kg według miejscowości.

Lp. miejscowość Zirwentaryzowane unieszkodliwione pozostałe do unieszkodliwienia
osoby fizyczne osoby prawne osoby fizyczne osoby prawne razem osoby fizyczne Osoby prawne
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Źródło: Baza Azbestowa - bazaazbestowa. gov.pl

Z ww. danych wynika, że największa ilość azbestu znajduje się w miejscowości Kruszyn,
Ocice i Kraśnik Górny, natomiast najmniejsza jest w Trzebieniu Małym, Kozłowie i Chościszowicach.

Inwentaryzacja wykazała również, że na terenie Gminy Bolesławiec znajduje się 39 148 kg
azbestuwI stopniu pilności, 430 606 kgwIl stopniu pilności i 584 982 kg w Ill stopniu pilności.

6.4. Szacunkowe koszty unieszkodliwienia azbestu.
Na podstawie rozeznania cenowego przeprowadzonego w 2021 roku ustalono średnie jednostkowe
koszty związane w usunięciem azbestu, które kształtowały się następująco:

=" demontaż, pakowanie, odbiór, transport i unieszkodliwienie azbestu 1 292,00 zł brutto/Mg
=" pakowanie, odbiór, transport i unieszkodliwienie azbestu 1 068,00 zł brutto/Mg.

Sposób wyliczenia:
972,35 Mg - ilość azbestu do zdemontowania
82,39 Mg - ilość azbestu zmagazynowanego
972,35 Mg x 1 292,00 zł/Mg = 1 256 276,20 zł
82,39 Mg x 1 068,00 zł/Mg = 87 992,52 zł
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Koszt całkowity wynosi zatem: 1 256 276,20 zł + 87 992,52 zł = 1344 268,72 zł

Koszt usunięcia azbestu z terenu Gminy Bolesławiec, według stawek obowiązujących

w 2021 roku wynosi zatem 1344 268,72 zł. Należy zaznaczyć, że faktyczny koszt prowadzonych

działań w danym roku zależy od cen przedstawianych przez przedsiębiorców oferujących daną

usługę, kosztów przyjęcia odpadów na składowisko, masy odebranych odpadów oraz kosztów or-

ganizacji pracy.

7. HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU
Zgodnie z zapisami obowiązującego prawa wykorzystywanie azbestu oraz wyrobów zawie-

rających azbest jest dopuszczalne nie dłużej niż do 31 grudnia 2032 roku. Usuwanie wyrobów za-

wierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec jest procesem długotrwałym wymagającym pod-

jęcie skonkretyzowanych działań według następującego harmonogramu:

Tabela 18: Harmonogram usuwania azbestu.

Ilość azbestu Ilość azbestu
Rok przewidziana do przewidziana do

usunięcia w [kg] usunięcia w [%]

2022-2025 351 578,00 33,33

2026-2028 351 578,00 33,33

2029-2032 351 580,00 33,34
Źródło: opracowanie własne

Realizacja programu winna obejmować również zadania wymienione w tabeli 17.

Tabela 19: Harmonogram realizacji pozostałych działań.

: Szacunkowy Ś

L.p.|Nazwa zadania Podmiot odpo-|Koszt realizacji
Okres reali-

wiedzialny zacji
programu

1.|Gromadzenie informacji o ilości, rodzaju Gmina Bez kosztów 2021-2032

i miejscach występowania wyrobów zawiera- Bolesławiec

jących azbest oraz przekazywanie ich do
marszałka województwa z wykorzystaniem
dostępnego narzędzia informatycznego
www.bazaazbestowa.pl.

2.|Przygotowywanie aktualizacji programu usu- 36 000 PLN co 4 lata

wania azbestu i wyrobów zawierających
azbest.

3.|Monitorowanie wdrażania programu. Bez kosztów co 2 lata

4.|Opracowanie regulaminu dofinansowania 2021-2032

prac związanych z usuwaniem azbestu.
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wyrobów zawierających azbest, b) posiadają aktualny program usuwania azbestu zatwier-
dzony przez Radę Gminy/Powiatu. Jednostki samorządu terytorialnego pośredniczące w prze-
kazywaniu dofinansowania ostatecznemu odbiorcy stosują zasady pomocy publiczneji są zo-
bowiązane do zapewnienia zgodności pomocy publicznej z zasadami jej udzielania oraz reali-
zacji innych obowiązków podmiotu udzielającego pomocy.

2) Wysokość dofinansowania i koszty kwalifikowane:
Planowana kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi odpowiednio:

"do 100% jego kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G 1 określonego
dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku nie większej niż 1500;

=. do 70% jego kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla
roku poprzedzającego rok złożenia wniosku w przedziale powyżej 1500 do 2000;

=" do 40% jego kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla
roku poprzedzającego rok złożenia wniosku powyżej 2000.

Maksymalny koszt usunięcia 1 Mg odpadu nie może przekroczyć 700 zł.

Koszty kwalifikowane są to koszty niezbędne do osiągnięcia efektu ekologicznegoi obejmują
wyłącznie koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających
azbest.

3) Termin i miejsce składania wniosków:
Termin ustalany jest dla każdego roku odrębnie.
Wnioski składa się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze.

PRZEWODNICZ
RZDY_ GMINY
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Uzasadnienie

Mając na celu realizację polityki ekologicznej państwa w 2021 roku, na zlecenie Gminy Bolesławiec,

przeprowadzona została inwentaryzacja azbestu i wyrobów zawierających azbest, która wykazała, że jego część
została już unieszkodliwiona, a część pierwszy raz ujawniona przez właścicieli nieruchomości. Podjęcie prac
związanych zinwentaryzacją azbestu pozwoliło na weryfikację dotychczas obowiązującego dokumentu

przyjętego Uchwałą Nr XVIII/162/16 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia
"Aktualizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec" pod
kątem ilości, stopnia pilności oraz zmian w obowiązujących dotychczas przepisach prawa, czego konsekwencją
stała się konieczność opracowania nowego programu.

Nadrzędnym celem uzasadniającym konieczność opracowania przedmiotowego dokumentu jest w głownej
mierze oczyszczenie terenu Gminy Bolesławiec z wyrobów zawierających azbest, atym samym
wyeliminowanie ich szkodliwego wpływu na zdrowie mieszkańców oraz środowisko naturalne.

Dokument ujmuje zagadnienia ściśle związanezrealizacją nałożonych na gminę obowiązków. Wskazuje
m.in. cele i zadania, a także ramy prawne w odniesieniu do zagadnień gospodarowania azbestem. Wskazuje
ponadto aktualny stan w zakresie ilości wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bolesławiec oraz
określa harmonogram realizacji programu. Dokument wskazuje również na środki finansowe niezbędne do jego
realizacji z jednoczesną możliwością pozyskania środków zewnętrznych na usuwanie wyrobów azbestowych.

"Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec" jest dokumentem,
dla którego niejest wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, co

jednoznacznie stwierdził Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu w swoim piśmie z dnia
3 grudnia 2021r., znak: WSI.4102.119.2021.KM. Natomiast Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Sanitarny we

Wrocławiu w swoim piśmie z dnia 9 listopada 2021r., znak: ZNS.9022.4.122.2021.DG stwierdził, że skoro
dokument nie wyznacza ram dla późniejszych realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowiskoto nie ma potrzeby uzgadniania z nim potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko przedmiotowego dokumentu.

Ogłoszenie o możliwości zapoznania się z dokumentem umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Bolesławiec pod adresem www.bip.gminaboleslawiec.pl oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń
urzędu. Opracowanie wyłożono do publicznego wglądu w terminie od dnia 2 listopada 2021r. do dnia
22 listopada 2021r. włącznie. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagiani wnioski.

Uchwalenie "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbestz terenu Gminy Bolesławiec" ma
w głównej mierze na celu wyeliminowanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości

położnych na terenie gminy, a tym samym ich szkodliwego wpływu na środowisko i zdrowie ludzi. Ponadto

podjęcie przedmiotowej uchwały pozwoli ubiegać się o zewnętrzne środki finansowe na usuwanie
i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy.

PRZEWODNICZĄCY
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