PROCEDURY DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA Z WYROBAMI I ODPADAMI
ZAWIERAJĄCYMI AZBEST

PoniŜsze procedury są przewodnikiem dla osób i instytucji uczestniczących w procesach
unieszkodliwiania azbestu i skupiają się na procedurach dotyczących demontaŜu eternitu.
Są to:

Grupa I Procedury obowiązujące właścicieli i zarządzających obiektami, instalacjami i
urządzeniami zawierającymi azbest lub wyroby zawierające azbest.
Procedura 1 dotycząca obowiązków w czasie uŜytkowania obiektów, instalacji i
urządzeń.
Procedura 2 dotycząca obowiązków przy usuwaniu wyrobów zawierających
azbest,
Grupa II Procedury obowiązujące wykonawców prac polegających na usuwaniu wyrobów
zawierających azbest – wytwórców odpadów niebezpiecznych.
Procedura 3 dotycząca postępowania przy pracach przygotowawczych do
usunięcia wyrobów zawierających azbest.
Procedura 4 dotycząca prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających
azbest – wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych, wraz z oczyszczaniem obiektu
(terenu) instalacji.
Grupa III Procedura obowiązująca prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów
niebezpiecznych zawierających azbest.
Procedura 5 dotycząca przygotowania i transportu odpadów niebezpiecznych
zawierających azbest.
Grupa IV Procedura obowiązująca zarządzających składowiskami odpadów niebezpiecznych
zawierających azbest.
Procedura 6 dotycząca składowania odpadów na składowisku przeznaczonym do
wyłącznego składowania odpadów zawierających azbest lub innym, spełniającym
odpowiednie warunki techniczne.

PROCEDURA 1 Dotycząca obowiązków i postępowania właścicieli oraz zarządców przy
uŜytkowaniu obiektów i terenów z wyrobami zawierającymi azbest.

Cel procedury
Celem procedury jest przedstawienie zakresu obowiązków oraz zasad postępowania
właścicieli i zarządców budynków, budowli, instalacji i urządzeń oraz terenów gdzie znajduje
się azbest lub wyroby zawierające azbest.
Wyznacza ona obowiązki i kierunki działań, jakie zobowiązani są podejmować
właściciele/zarządzający obiektami, na których zidentyfikowano wyroby zawierające azbest.
Procedura dotyczy, wiec mówiąc skrótowo – bezpiecznego ich uŜytkowania.

PROCEDURA 2. Dotycząca obowiązków i postępowania właścicieli i zarządców przy
usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów lub terenów.

Opis procedury
Procedura dotyczy obowiązków i sposobów postępowania właścicieli lub zarządzających
obiektami z zabudowanymi wyrobami z azbestem w toku czynności zmierzających do
usuwania wyrobów azbestowych.
Cel procedury
Celem procedury jest przedstawienie zakresu obowiązków i postępowania właścicieli i
zarządców budynków, budowli, instalacji lub urządzeń oraz terenów z wyrobami
zawierającymi azbest – przed i w czasie wykonywania prac usuwania lub zabezpieczania
wyrobów.

PROCEDURA 3 Dotycząca postępowania przy pracach przygotowawczych do usuwania
wyrobów zawierających azbest.

Cel procedury
Celem procedury jest przedstawienie zasad postępowania podczas prac przygotowawczych do
usuwania wyrobów zawierających azbest lub ich zabezpieczenia. Procedura dotyczy
podmiotów gospodarczych zajmujących się gospodarka odpadami niebezpiecznymi
(azbestem) oraz ich współpracy z właścicielem/inwestorem.

PROCEDURA 4 : Dotycząca prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających
azbest, wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych, wraz z oczyszczaniem
obiektu/terenu/instalacji azbestu

Cel procedury
Celem procedury jest przedstawienie zakresu obowiązków i zasad postępowania
wykonawców prac polegających na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających
azbest – będących, w rozumieniu ustawy o odpadach – wytwórcami odpadów
niebezpiecznych,
Zakres procedury
Zakres procedury obejmuje okres od rozpoczęcia do zakończenia prac polegających na
zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest – wytwarzaniu odpadów
niebezpiecznych, wraz z oczyszczaniem budynku, budowli, instalacji lub urządzenia i terenu
z pozostałości azbestu.

PROCEDURA 5 Dotycząca przygotowania i transportu odpadów zawierających azbest.

Cel procedury:
Procedura ta wskazuje podstawowe obowiązki podmiotu wykonującego transport odpadów
niebezpiecznych, zawierających azbest. Ukazuje zasady pakowania odpadów i przygotowania
środka transportowego do przewoŜenia odpadów azbestowych.

Zakres procedury:
Procedura
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od

momentu

odbioru
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azbestowych, poprzez czas przewozu ich do miejsca unieszkodliwienia a? do rozładunku i
wystawieniu potwierdzenia umieszczenia odpadów w miejscu do tego uprawnionym.
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komunalnych przeznaczonych do wyłącznego składowania odpadów
zawierających azbest:

Cel procedury:
Prawidłowe funkcjonowanie składowiska mogącego przyjmować odpady niebezpieczne
zawierające azbest.

