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Pani 
Agnieszka Lechowicz 

Szanowna Pani, 

Odpowiadajqc na zapytanie przekazane drogq elektronicznq w dniu 6 sierpnia 2013 r. 

dotyczqce proiby o podanie informacji na temat wysokoSci kar za nieprawidiowe gospodarowanie 

odpadami zawierajqcymi azbest i przepis6w dotyczqcych zagospodarowania odpaddw zawierajqcych 

azbest, Departament Gospodarki Odpadami przedstawia nastqpujqce stanowisko. 

Zgodnie z przepisami rozporzqdzenia Ministra ~rodowiska z dnia 27 wrzeinia 2001 r. (D2.U. 

2001 nr 112 poz. 1206), odpady zawierajqce azbest sq okreslone jako odpady niebezpieczne. 

Chorobotwdrcze dzialanie azbestu powstaje w wyniku wdychania wl6kien azbestu, zawieszonych 

w powietrzu - pyi azbestowy moze by6 przyczynq nastqpujqcych chor6b uldadu oddechowego: pylicy 

azbestowej (azbestozy), lagodnych zmian opiucnowych, miqdzybloniak6w opiucnej i otrzewnej 

(nowotwor6w o wysokiej zioiliwoici) oraz raka piuc (najpowszechniejszego nowotworu zio4liwego 

powodowanego przez azbest), z tego tez powodu prace zwiqzane z usuwaniem eternitu z dachu 

powinny by6 prowadzone w sposdb szczegblny, przez wyspecjalizowane firmy posiadajqce 

odpowiedni sprzqt i ubrania ochronne, tak aby zminimalizowaC ryzyko wystagienia chor6b 

spowodowanych przez wi6kna azbestu. W zadnvm wypadku nie nalezy samodzielnie usuwaC eternitu 

z dachu, gdyz moze to stworzyk powazne zagrozenie zdrowia, a w konsekwencii zycia cziowieka. 

Wykonawca prac polegajqcych na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrob6w zawierajqcych azbest, 

zobowiqzany jest spelniaC wymogi zawarte w rozporzqdzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 

Spolecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposob6w i warunk6w bezpiecznego uzytkowania i 

usuwania wyrob6w zawierajqcych azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649, z p6in. zm.). Odpady zawierajqce 

azbest powinny by6 sldadowane na specjalnie do tego przystosowanym sldadowisku odpaddw, a 

przed przygotowaniem do transportu powinny zostaC odpowiednio opakowane i oznaczone. 

Natomiast zgodnie z art. 25 ust. 5 ustawy o odpadach, odpady przeznaczone do skladowania 

(za takie nalezy uznaC odpady zawierajqce azbest) mogq by6 magazynowane wylqcznie w celu 

zebrania odpowiedniej ilosci tych odpad6w do transportu na skladowisko odpaddw, nie dluzej jednak 

niz przez rok. W Swietle powyzszego, gromadzenie odpad6w zawierajqcych azbest na posesji 

przez okres dluzszy niz rok jest niezgodne z prawem i grozi wymierzeniem opiaty podwyzszonej 

za skiadowanie odpad6w w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym, w wysokoSci 0,7 jednostkowej 

stawki oplaty za umieszczenie odpad6w na sldadowisku za kazdq tong odpad6w i za kazdq dobq 
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skladowania (art. 293 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Brodowiska (Dz. U. 

z 2008 r., Nr 25, poz. 125, z pbin. zm.)). WysokoBC jednostkowej stawki za skladowanie odpad6w 

MateriaEdw izolacyjnych zawierajqcych azbest 17 06 01" oraz MateriaEdw konstrukcyjnych 

zawierajqcych azbest 17 06 05" wynosi 0 ( 1  15,41 zl), zgodnie z obwieszczeniem Ministra Srodowiska 

z dnia 10 wrzeinia 2012 r. w sprawie wysokoSci stawek oplat za korzystanie ze Srodowiska na rok 

2013 (M. P. poz. 766). Kwota podana w nawiasie jest stosowana do naliczania oplat podwyzszonych 

za korzystanie ze Brodowiska. 

Natomiast praktyczne informacje na temat sposobu, w jaki powinno postqpowaC siq 

z odpadami zawierajqcymi azbest mozna znaleiC na portalu internetowym 

www.bazaazbestowa.gov.pl, prowadzonym przez Ministerstwo Gospodarki. Zamieszczono tam teksty 

akt6w prawnych zwiqzanych z usuwaniem wyrob6w i odpad6w azbestowych, listq adresowq firm, 

kt6re zglosily dzialalnoiC w zakresie usuwania wyrob6w azbestowych, transportu i skladowania 

odpad6w azbestowych, organizacji szkoleh z tematyki azbestowej, identyfikacji azbestu w wyrobach, 

badania stqzenia pylu azbestowego w powietrzu i przygotowywania gminnych program6w usuwania 

azbestu i wiele innych przydatnych informacji. Baza Azbestowa zawiera tez szereg poradnikdw, 

ulotek i plakat6w oraz audycje radiowe i filmy instruktazowe, m. in. film p.t.: Praktycznie o azbes'cie, 

czyli jak bezpiecznie pozbyC siq wyrobdw azbestowych ze swojej posesji. 

Ponadto Departament Gospodarki Odpadami uprzejmie informuje, ze w przypadku 

wytwarzania odpad6w poza instalacjq, podmiot nie jest zobowiqzany do uzyskania decyzji 

na wytwarzanie odpadbw, gdyz decyzja taka moze by6 wydana tylko i wylslcznie w zwiqzku 

z eksploatacjq instalacji (art. 180 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska 

(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z p6in. zm.). 

Odnoszqc siq z kolei do kwestii kar za nieprawidlowe gospodarowanie odpadami, uprzejmie 

informujq, ze zgodnie z art. 16 ustawy o odpadach, gospodarkq odpadami nalezy prowadziC w spos6b 

zapewniajqcy ochronq zycia i zdrowia ludzi oraz Srodowiska. Kto natomiast prowadzi gospodarkq 

odpadami niezgodnie z nakazem okreilonym w art. 16 ustawy o odpadach, podlega karze aresztu albo 

grzywny (art. 171). 

Powyzsza odpowiedi zostala przekazana do wiadomoici Wojew6dzkiego Inspektoratu 

Ochrony Srodowiska w Kielcach. 

Do wiadomoici: 

Inspektorat Ochrony Srodowiska w Kielcach, Al. IX Wiek6w Kielc 3,25-955 Kielce. 
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