
 Nazwa zadania: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu 

Gminy Miłomłyn
 Jednostka realizująca: Gmina Miłomłyn
 Koszt kwalifikowany zadania: 39 378,99 PLN
 Forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Olsztynie: dotacja – 

16 211,34 zł (umowa dotacji nr 00197/17/15073/OZ-LZ/D z dnia 

17.07.2017 r.)
 Opis  zadania:  Prace  związane  z  demontażem,  transportem  i  utylizacją

wyrobów  zawierających  azbest  prowadzić  będzie  firma,  która  posiada

niezbędne  pozwolenia  w ww.  zakresie.  Usuwanie  azbestu  i  wyrobów

zawierających  azbest  będzie  odbywało  sie  zgodnie  z  zasadami  ochrony

środowiska,  w  sposób  bezpieczny  dla  zdrowia  ludzi  oraz  zgodnie  z

następującymi zasadami: obiekty, z których usuwany jest azbest, należy

zabezpieczyć  przed  pyleniem,  np.  poprzez  uszczelnienie  otworów

okiennych i drzwiowych; wyroby zawierające azbest poddawane rozbiórce

należy  mocno  zwilżyć  wodą  przed  rozpoczęciem  prac  i  utrzymywać  w

stanie  wilgotnym  do  ich  zakończenia;  w  razie  możliwości  demontażowi

podlegać  będą  całe  wyroby  bez  uszkodzeń  i odłamań;  wyroby  trwale

zespolone  z  podłożem oddzielać  należy  wyłącznie  przy  użyciu  narzędzi

ręcznych lub narzędzi mechanicznych wolnoobrotowych zaopatrzonych w

instalacje odciągające powietrze; pył azbestowy gromadzący się podczas

prac  demontażowych  powinien  być  codziennie  usuwany  metodą

czyszczenia  na  mokro  lub  z  użyciem  podciśnieniowego  sprzętu

odkurzającego z filtrami o dużej mocy ciągu i wysokiej skuteczności. Należy

przeprowadzić kontrolny monitoring powietrza, zwłaszcza gdy stężenia pyłu

azbestowego mogą przekraczać dopuszczalne normy. Odpady zawierające

azbest  powstałe  na  koniec  dnia  pracy  należy  każdorazowo  szczelnie

opakować,  np.  w  folie  o  grubości  min.  0,2  mm.  Transport  wyrobów

zawierających  azbest  powinien być  przeprowadzony w taki  sposób,  aby

zminimalizować emisje włókien azbestu do powietrza. W tym celu należy

stosować  się  do  następujących  praktyk:  szczelnie  opakować  w  folię  o



grubości  nie  mniejszej  niż  0,2  mm  wyrobów  i  odpadów  o  gęstości

objętościowej równej lub większej  niż 100kg/m3; utrzymywanie w stanie

wilgotnym  odpadów  w  trakcie  ich  przygotowania  do  transportu;

oznakowanie  pojazdu  przewożącego  wyroby  azbestowe;  świadectwo

dopuszczenia pojazdu do przewozu drogowego towarów niebezpiecznych,

dokument  przewozowy;  karta  przekazania  odpadu.  W  roku  bieżącym

planowane jest unieszkodliwienie 43,664 mg płyt azbestowych falistych.
 Data realizacji zadania: 10.07.2017 – 31.10.2017
 Konkurs: Usuwanie azbestu
 http://wfosigw.olsztyn.pl

http://wfosigw.olsztyn.pl/

