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Lublin, 16 maja 2014 r.

Szanowni Państwo,
14 maja 2002 r. Rada Ministrów przyjęła „Program usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski" (tzw. Program krajowy).
Opracowany on został w latach 2000-2001 w oparciu o obowiązujące wtedy wymagania
prawne.
Realizacja „Programu krajowego " została przewidziana na lata 2003 - 2032, głównie z uwagi
na znaczną, co najmniej trzydziestoletnią, trwałość płyt azbestowo-cementowych i innych
wyrobów stosowanych w budownictwie, dużą ich ilość oraz wysokie koszty usuwania tych
wyrobów. Oszacowano w nim, że na terenie kraju znajdowało się aż około 15,5 miliona Mg
wyrobów zawierających azbest.
Zmiany prawne, jakie dokonane zostały w 2010 r., a także przyjęcie przez Radę Ministrów
kolejnej edycji „Programu krajowego", niosą ze sobą potrzebę określenia nowych kierunków
i form działania oraz aktualizacji „Programów regionalnych".
Niezbędna staje się zatem rewizja obecnych programów oraz przygotowanie się do przyjęcia
nowego wieloletniego programu.
Poniżej przedstawiamy Państwu naszą ofertę dotyczącą opracowania programów usuwania
azbestu oraz inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. Program będzie określał
zadania niezbędne do realizacji podstawowego celu, jakim jest oczyszczanie gmin z azbestu
w okresie najbliższych 18 lat oraz zminimalizowanie zagrożeń dla zdrowia wynikających
z obecności azbestu w materiałach i wyrobach zlokalizowanych na terenie województwa.
Gwarantujemy, iż program dostosowany zostanie do obecnych uwarunkowań społecznogospodarczych oraz będzie stanowił kontynuację programów z poprzednich lat.
Z wyrazami szacunku,

Magdalena Dziewa
Dyrektor ds. Rozwoju
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Przedmiot oferty:
Przedmiotem oferty jest:
1. opracowania programów usuwania azbestu
2. inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.
Cel oferty
Celem niniejszej oferty jest opracowanie programu usuwania azbestu, który przyczyni się do:
 usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest,
 minimalizacji negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością
azbestu na terenie województwa lubelskiego,
 likwidacji szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.
Zadaniem

programu

jest

określenie

warunków

sukcesywnego

usuwania

wyrobów

zawierających azbest.
Zakres działań:
I. W programie zawarte zostaną:
1. Aktualny stan działań w zakresie wyrobów zawierających azbest,
 Ilość i rozmieszczenie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie danej
gminy,
 Zanieczyszczenie powietrza włóknami azbestowymi,
 Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest:
- Składowanie naziemne odpadów zawierających azbest,
- Składowanie podziemne odpadów zawierających azbest,
-Technologie przetwarzania odpadów zawierających azbest,
2. Założenia programu w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest
i unieszkodliwiania odpadów azbestowych,
 Edukacja i informacja
 Zapewnienie możliwości unieszkodliwiania odpadów azbestowych,
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 Szacunkowe koszty realizacji Programu,
Harmonogram realizacji celów i zadań Programu,



3. Finansowanie Programu,
4. Zarządzanie i monitoring Programu,


Rada programowa,



Kompetencje i współpraca poszczególnych organów:
- Poziom centralny,
- Poziom wojewódzki,
- Poziom lokalny – powiaty i gminy,

5. Podsumowanie, wnioski,
6. Podstawowe regulacje prawne w zakresie użytkowania i usuwania wyrobów
zawierających azbest,


Akty międzynarodowe,



Ustawy,



Rozporządzenia,

7. Klasyfikacja odpadów zawierających azbest.
II. Sporządzenia lub weryfikacji wykonanej wcześniej inwentaryzacji, oceny stanu
i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest:
1. Przeprowadzenia

inwentaryzacji

na

podstawie

wizji

lokalnej

i

udostępnionej

dokumentacji,
2. Wykonania ankiety inwentaryzacyjnej dla każdego z wyszczególnionych obiektów,
3. Sporządzona zostanie „Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów
zawierających azbest”. Powyższą „Ocenę stanu…” w obiektach wykonawca zobowiązuje
się wykonać w terenie poprzez tzw. „spis z natury”. Na tym etapie wykonana ocena
pozwoli na określenie kolejności usuwania wyrobów zawierających azbest zgodnie ze
stopniami pilności tj.:
I stopień pilności – wymiana lub naprawa wymagana bezzwłocznie – 65 i więcej
punktów,
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II stopień pilności – ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku – powyżej 35 do 60
punktów,
III stopień pilności – ponowna ocen w terminie do 5 lat – do 35 punktów,
4. W oparciu o wykonaną inwentaryzację i ocenę stanu i możliwości bezpiecznego
użytkowania wyrobów zawierających azbest opracowany zostanie harmonogram
rzeczowo - finansowy z wyszczególnieniem terminów i kosztów usunięcia azbestu
z obiektów oraz z uwzględnieniem określonych stopni pilności,
5. Wykonania dokumentacji fotograficznej,
6. Sporządzenia raportu uwzględniającego wymagania Zamawiającego.
Termin wykonania ekspertyzy
Od 4 do 8 tygodni od podpisania umowy i przekazania przez Zamawiającego wszystkich
niezbędnych dokumentów.
Przyjmując nasza Ofertę otrzymują Państwo
- Gwarancję rzetelnego i prawidłowego wykonania planu,
- Terminowe wykonanie i sprawną organizację ,
- Bieżące informacje o realizacji prac,
- Zapewnienie poufności wszystkich udostępnionych dokumentów i informacji w trakcie
realizacji oferty,
- Udział w opracowywaniu dokumentacji najlepszych ekspertów z dziedziny ochrony
środowiska, prawa i energetyki.
Podstawowe informacje o oferencie
Magdalena Dziewa - Dyrektor ds. Rozwoju
Mateusz Górski – Specjalista ds. Projektów
CE2 Centrum Edukacji
ul. Powstania Styczniowego 95E/2, 20-706 Lublin,
Tel. kom. 660 449 002, Tel. 81 442 04 95, fax/tel. 81 464 42 06, e-mail: doradztwo@ce2.pl
Koszt oferty
Koszt wykonania przedmiotu oferty ustalany jest indywidualnie z klientem.

Zapraszamy do współpracy.
Gwarantujemy terminowe i rzetelne wykonanie zlecenia.
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