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Informacja o szkodliwości  samodzielnie podejmowanych prac polegających

na usuwaniu wyrobów azbestowych. 

Azbest jest nazwą handlową sześciu różnych minerałów z grupy serpentynów i amfiboli występujących w postaci włóknistych skupień. 

Jest  materiałem  praktycznie  niezniszczalnym,  nie  ulega  on  bowiem  ani  degradacji  biologicznej,  ani  termicznej,  w  związku  z  czym  po 

wprowadzeniu do  środowiska może on pozostawać tam przez setki lat. Wywołuje on wiele chorób u ludzi, co stwarza zagrożenie dla ich  

zdrowia i życia.  Ze względu na  zagrożenie  dla zdrowia i środowiska jakie niosą  obecność  włókien  azbestowych  w  powietrzu, wszelkie  

działania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych są uważane za priorytetowe.  Zadanie  likwidacji  zagrożenia  jakie  stwarza  obecność  

w  naszym  otoczeniu wyrobów  zawierających  azbest,  powierzone  jest  urzędom  na  szczeblu  centralnym oraz terytorialnym.  Realizacja 

w/w zadania na terenie gminy Karsin, zgodnie z  „Programem usuwania azbestu” stanowiącym załącznik do Uchwały    nr XXXII/217/10 Rady   

Gminy Karsin  z dnia 25 marca 2010r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z  



terenu  Gminy    Karsin   na  lata  2010-2032”   zmierza  do  stopniowej  eliminacji  wyrobów  zawierających  azbest  z  terenów  nieruchomości 

zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Karsin,  aż do całkowitego pozbycia się  wyrobów azbestowych do 2032r.  oraz do  

ograniczenia negatywnych skutków oddziałania wyrobów azbestowych na zdrowie mieszkańców Gminy.

 Należy pamiętać,  że  nie  wolno wywozić  lub  porzucać  wyrobów zawierających  azbest  w miejscach do tego nie  przeznaczonych. 

Demontażem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest  na terenie Gminy Karsin  będzie realizowała firma wyłoniona w drodze 

przetargu na podstawie umowy z Gminą. Zdemontowane wyroby zawierające azbest są traktowane jako odpady niebezpieczne i gospodarkę 

nimi reguluje Ustawa o odpadach, a ich transport - przepisy dotyczące przewozu towarów i odpadów niebezpiecznych.  Prace związane z 

usuwaniem  azbestu  powinny  być  prowadzone  w  taki  sposób,  aby  wyeliminować  uwalnianie  azbestu  bądź  w  jak  największym  stopniu  

zminimalizować pylenie uwzględniając dopuszczalne normatywy stężeń w powietrzu określone szczególnymi przepisami.  Należy  pamiętać,  

że   nie   jest   szkodliwa   sama   obecność   w   budynku  materiałów  zawierających  azbest.  Niebezpieczeństwo  pojawia  się  w  wyniku 

nieprawidłowego obchodzenia się z   tymi  elementami,  na skutek czego mogą one stać się  niebezpieczne będąc źródłem emisji  włókien 

azbestowych  do  powierza.   Bardzo  ważne   jest   zastosowanie   się  właścicieli   i   zarządców  obiektów  budowlanych   do  obowiązku 

prowadzenia   okresowych   kontroli   i   oceny  stanu   technicznego   wyrobów zawierających   azbest   oraz   przekazywania  właściwym 

jednostkom  danych  o  ilości,  stanie  i miejscu  występowania  azbestu.  Pozwoli  to  na  uzyskanie  pełnej  wiedzy  na  ten  temat   i  

podejmowanie  przez  jednostki  samorządowe  skutecznych  działań mających  na  celu  pomoc właścicielom  obiektów  w  usuwaniu  i  

unieszkodliwianiu  azbestu. Istotna  jest  również świadomość  przedsiębiorców  wykonujących  prace  związane    z  usuwaniem  wyrobów  

zawierających  azbest.   Wykonywanie  tych  prac  wyłącznie  przez  wyspecjalizowane i  uprawnione  w  tym  zakresie  firmy  pozwoli  

wyeliminować  zagrożenie  wynikające z nieprawidłowego  ich  prowadzenia1. 

1Program usuwania azbestu stanowiący załącznik do Uchwały nr XXXII/217/10 Rady Gminy Karsin  z dnia 25 marca 2010r. (z późniejszymi zmianami)



Niniejsze   obwieszczenie   podaje się do publicznej wiadomości   poprzez umieszczenie na:  

1. tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Karsin;

2. stronie internetowej urzędu: http://www.karsin.pl  (w  Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Karsin, w zakładce pn.: 

„Informacje o środowisku - DECYZJE ŚRODOWISKOWE” oraz Ekoportal);

3. a/a, Gmina Karsin.







                                                                                     


