Procedura 4. Prace polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest,
wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych, wraz z oczyszczaniem obiektu
(terenu) instalacji z azbestu.
Zakres obowiązków obejmuje całokształt prac oraz postępowania dotyczącego przygotowania do
zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających azbest.
Na początku należy wykonać odpowiednie zabezpieczenia obiektu, będącego przedmiotem
prac i miejsc ich wykonywania, a także terenu wokół – przed emisją pyłu azbestu, która może mieć
miejsce w wyniku prowadzenia prac.
Teren należy ogrodzić, zachowując bezpieczną odległość od traktów komunikacyjnych dla
pieszych, nie mniej niż 2 m przy zastosowaniu osłon. Teren prac należy ogrodzić i oznakować taśmami
ostrzegawczymi w kolorze biało-czerwonym i umieścić tablice ostrzegawcze z napisami „Uwaga!
Zagrożenie azbestem!”, „Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony” lub „Zagrożenie azbestem
krokidolitem”.
Przy pracach elewacyjnych powinny być stosowane odpowiednie kurtyny zasłaniające fasadę
obiektu, aż do gruntu, a teren wokół objęty kurtyną, powinien być wyłożony grubą folią, dla łatwego
oczyszczania po każdej zmianie roboczej.

Zabezpieczenie obiektu
i terenu prac.

Izolowanie miejsca
pracy.

Demontaż odpadów
zawierających azbest.

Pakowanie odpadów.

Oznakowanie
odpadów.

Wystawienie
dokumentów ewidencji
odpadów.

Karta ewidencji
odpadów/ Karta
przekazania odpadów.

Przygotowanie
odpadów do transportu
i przekazania.

Oczyszczenie pola prac
i otoczenia terenu
robót z pozostałości
azbestu.

Przedstawienie
dokumentów
stwierdzających
prawidłowe wykonanie
prac i oczyszczenia z
azbestu.
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Ogólne zasady postępowania przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest określają
następujące wymagania:


nawilżanie wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem i utrzymywanie w stanie
wilgotnym przez cały czas pracy,
 demontaż całych wyrobów (płyt, rur, kształtek itp.) bez jakiegokolwiek uszkodzenia, tam gdzie
jest to technicznie możliwe,
 odspajanie wyrobów trwale związanych z podłożem przy stosowaniu wyłącznie narzędzi
ręcznych
lub
wolnoobrotowych
narzędzi
mechanicznych,
wyposażonych
w miejscowe instalacje odciągające powietrze,
 prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza, w przypadku występowania stężeń pyłu
azbestu, przekraczających dopuszczalne wartości dla miejsca pracy,
 po każdej zmianie roboczej, usunięte odpady zawierające azbest, powinny zostać szczelnie
opakowane i składowane na miejscu ich tymczasowego magazynowania,
 codzienne, staranne oczyszczanie strefy prac i terenu wokół, dróg wewnętrznych oraz maszyn
i urządzeń, z wykorzystaniem podciśnieniowego sprzętu odkurzającego, zaopatrzonego w filtry
o dużej skuteczności ciągu (99,99% lub na mokro). Niedopuszczalne jest ręczne zamiatanie na
sucho, jak również czyszczenie pomieszczeń i narzędzi pracy przy użyciu sprężonego powietrza.
W przypadku prowadzenia prac z wyrobami azbestowo-cementowymi, których gęstość
objętościowa wynosi mniej niż 1000kg/m3 (tzw. miękkie), a także z innymi wyrobami, których
powierzchnia jest w widoczny sposób uszkodzona lub zniszczona lub jeżeli prace prowadzone są na
obiektach, z wyrobami zawierającymi azbest krokidolit, lub też w pomieszczeniach zamkniętych, to
powinny być zastosowane szczególne zabezpieczenia strefy prac i ochrony pracowników oraz
środowiska, niezależnie od ogólnych zasad postępowania. Są to m.in.:
 komory dekontaminacyjne (śluzy) dla całych pomieszczeń lub stanowiące łącznik izolacyjny
między miejscem stanowiącym strefę prac, a miejscem na zewnątrz obiektu,
 zaostrzone rygory przestrzegania stosowania środków ochrony osobistej,
 inne metody określone na etapie prac przygotowawczych.
W obiekcie przylegającym do strefy prac, należy zastosować odpowiednie zabezpieczenia, w
tym uszczelnienie otworów okiennych i drzwiowych, a także inne, właściwe dla stopnia narażenia
środki zabezpieczające.
Wszystkie zdemontowane wyroby zawierające azbest powinny być szczelnie opakowane w
folie z polietylenu, lub polipropylenu o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm i zamykane w sposób
uniemożliwiający przypadkowe otwarcie (zgrzewem ciągłym lub taśmą klejącą). Niedopuszczalne jest
stosowanie worków papierowych. Odpady powstałe z wyrobów o gęstości objętościowej większej niż
1000kg/m3, a więc płyty i rury azbestowo-cementowe lub ich części powinny być szczelnie opakowane
w folie. Pył azbestowy oraz odpady powstałe z wyrobów o gęstości objętościowej mniejszej niż
1000kg/m3 powinny być zestalone przy użyciu cementu lub żywic syntetycznych i po związaniu spoiwa
szczelnie zapakowane w folię. Pakowanie usuniętych wyrobów zawierających azbest powinno
odbywać się wyłącznie do opakowań przeznaczonych do ostatecznego składowania i wyraźnie
oznakowane, w sposób określony dla azbestu. Etykiety i zamieszczone na nich napisy powinny być
trwałe, nieulegające zniszczeniu, pod wpływem warunków atmosferycznych i czynników
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mechanicznych. Dla usuniętych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz ich transportu na
składowisko odpadów niebezpiecznych, wypełnia się:
 kartę ewidencji odpadu,
 kartę przekazania odpadów.
Po zakończeniu prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest– wytwarzaniu
odpadów niebezpiecznych – wykonawca prac ma obowiązek dokonania prawidłowego oczyszczenia
strefy prac i otoczenia z pozostałości azbestu. Oczyszczenie powinno nastąpić przez zastosowanie
urządzeń filtracyjno-wentylacyjnych z wysoko-skutecznym filtrem (99,99%) lub na mokro. Wykonawca
prac ma obowiązek przedstawienia właścicielowi lub zarządcy obiektu, będącego przedmiotem prac,
oświadczenia stwierdzającego prawidłowość wykonania prac i oczyszczenia z azbestu. W przypadku,
kiedy przedmiotem prac były wyroby o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000 kg/m 3 lub wyroby
mocno uszkodzone i zniszczone lub prace obejmowały wyroby zawierające azbest krokidolit lub
prowadzone były w pomieszczeniach zamkniętych, wykonawca prac ma obowiązek przedstawienia
wyników badania powietrza, przeprowadzonego przez uprawnione do tego laboratorium lub
instytucję.

Stan prawny na 31.12.2015 r.
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