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Procedura 6. Składowanie odpadów na składowiskach lub wydzielonych 

kwaterach przeznaczonych do wyłącznego składowania odpadów 

zawierających azbest. 
 

Zakres procedury obejmuje działania począwszy od przyjęcia partii odpadów niebezpiecznych 

zawierających azbest na składowisko, poprzez dalsze czynności, aż do sporządzenia rocznego 

zbiorczego zestawienia danych o rodzaju i ilości przyjętych odpadów. 

 

 

Do obowiązków zarządzającego składowiskiem odpadów niebezpiecznych zwierających azbest 

należy: 

 przeszkolenie pracowników w zakresie bezpiecznych metod postępowania z odpadami 

zawierającymi azbest, 

 potwierdzenie w karcie przekazania odpadów przyjęcia partii odpadów na składowisko, 

 sporządzenie zbiorczego zestawienia danych o rodzaju i ilości odpadów przyjętych na 

składowisko, 

 składowanie odpadów zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych 

zawierających azbest oraz zatwierdzoną instrukcją eksploatacji składowiska, 

 zapewnienie deponowania odpadów w sposób niepowodujący uszkodzenia opakowań 

odpadów, 

 wykorzystywać racjonalnie pojemność eksploatacyjną składowiska. 

Odpady zawierające azbest pochodzące z budowy, remontu i demontażu obiektów 

budowlanych oraz infrastruktury drogowej oznaczone w katalogu odpadów kodami 17 06 01* i 17 06 

05* mogą być unieszkodliwiane przez składowanie na składowiskach lub wydzielonych kwaterach na 

terenie innych składowisk, przeznaczonych do wyłącznego składowania tych odpadów. 

Składowiska lub kwatery buduje się w specjalnie wykonanych zagłębieniach terenu ze ścianami 

bocznymi zabezpieczonymi przed osypywaniem się. 

Przyjęcie partii odpadów 
niebezpiecznych 

zawierających azbest na 
składowisko.

Pobieranie opłaty za 
korzystanie ze środowiska-
odprowadzenie opłaty na 

rachunek właściwego urzędu 
marszałkowskiego.

Potwierdzenie odbioru na 
„Karcie przekazania 

odpadu”.

Składowanie odpadów 
zgodnie z przepisami 

dotyczącymi odpadów 
niebezpiecznych 

zawierających azbest oraz 
zatwierdzoną instrukcją 

eksploatacji 

Przeszkolenie pracowników                       
w zakresie bezpiecznych 
metod postępowania z 

odpadami zawierającymi 
azbest.

Sporządzenie zbiorczego 
zestawienia danych o 

rodzaju i ilości odpadów.
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Zgodnie z art. 129 ust. 1 ustawy o odpadach decyzję zatwierdzającą instrukcję prowadzenia 

składowiska odpadów wydaje, na wniosek zarządzającego składowiskiem, marszałek województwa, a 

w przypadku przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych – regionalny dyrektor ochrony 

środowiska. Kierownik składowiska powinien posiadać świadectwo stwierdzające kwalifikacje w 

zakresie gospodarowania odpadami oraz obowiązany jest do prowadzenia ewidencji ilości odpadów 

przyjmowanych na składowisko.  

Zarządzający składowiskiem pobiera od transportującego odpad zawierający azbest, opłatę za 

składowanie odpadów na składowisku. 

Zarządzający składowiskiem posiadającym wydzielone kwatery powinien zapewnić selektywne 

składowanie odpadów zawierających azbest, w izolacji od innych odpadów, a miejsce składowania 

powinno być oznakowane i zaznaczone na planie sytuacyjnym składowiska. Odpady powinny być 

deponowane na składowiskach zlokalizowanych na terenach oddalonych od budynków mieszkalnych i 

izolowanych pasem zieleni. 

Prace związane z deponowaniem odpadów zawierających azbest należy prowadzić w sposób 

zabezpieczający przed emisją pyłu azbestowego do powietrza, a podstawowym zadaniem jest 

niedopuszczenie do rozszczelnienia opakowań odpadów. Opakowania z odpadami należy zdejmować 

z pojazdu przy użyciu urządzeń dźwigowych i ostrożnie układać w kwaterze składowiska. 

Niedopuszczalne jest zrzucanie lub wysypywanie odpadów z samochodów. Warstwa zdeponowanych 

odpadów powinna być zabezpieczona przed uszkodzeniem opakowań przez przykrycie folią lub 

warstwą gruntu o grubości około 5 cm.   

Opakowania z odpadami powinny być układane zgodnie z technologią składowania 

zatwierdzoną w instrukcji eksploatacji składowiska, uwzględniającą racjonalne wykorzystanie 

pojemności obiektu.  

Niedopuszczalne jest kompaktowanie odpadów zawierających azbest, ani poruszanie się 

pojazdów mechanicznych po powierzchni składowanych odpadów. 

Po zakończeniu składowania odpadów zawierających azbest na poziomie 2 m poniżej terenu 

otoczenia i wypełnieniu gruntem do poziomu terenu, zarządzający składowiskiem powinien złożyć 

wniosek do właściwego organu w celu uzyskania zgody na zamknięcie składowiska lub jego wydzielonej 

części.  

Zgodnie z art. 146 ust. 2 ww. ustawy o odpadach zgoda na zamknięcie składowiska odpadów 

lub jego wydzielonej części jest wydawana, w drodze decyzji, przez właściwy organ, o którym mowa w 

art. 129 ust. 1, na wniosek złożony przez zarządzającego składowiskiem odpadów. 
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