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Koniec
z trucizną
FRANCISZEK DEZOR,  
przewodniczący zarządu 
SM „Przyszłość” w Opolu

- W budynkach należących
do naszej spółdzielni praktycz-
nie już nie mamy azbestu. Ze
ścian szczytowych i zewnętrz-
nych oraz z dachów usunęli-
śmy go co do kawałka. Azbest
może się jeszcze trafić na nie-
licznych balkonach, a i ten
przy najbliższych remontach
usuniemy.

Trzeba też przyznać, że mie-
liśmy tego azbestu stosunko-
wo niewiele w porównaniu np.
do osiedla ZWM, toteż w la-
tach 2002-2005, robiąc
docieplenia, systematycznie
go usuwaliśmy. Wtedy chyba
jeszcze nie było osobnego fun-
duszu na ten cel i z żadnych
pieniędzy z zewnątrz nie korzy-
staliśmy. Zrobiliśmy to z włas-
nych funduszy, a usługę tę
świadczyły nam firmy spoza re-
gionu, z zachowaniem wszyst-
kich zasad bezpieczeństwa. Je-
śli ktoś ma azbestu dużo, ma
koszt podwójny, bo najpierw
musi go zdjąć, a potem jesz-
cze raz docieplać budynki.

Mam kontrowersyjny po-
gląd, że kiedy płyty azbesto-
we w budynku nie kruszą się
i są prawidłowo zabezpieczo-
ne, pomalowane, to nie ge-
nerują niebezpieczeństwa dla
mieszkańców. Najbardziej
szkodził tym, którzy go kiedyś
produkowali i montowali. Bo
wtedy pylił. ❚

Azbest jest groźny dla
ludzkiego zdrowia, a je-
śli będzie usuwany w do-

tychczasowym tempie, to poz-
bycie się go w całej Polsce zaj-
mie nam około 50 lat.
Tymczasem zgodnie z ogól-
nopolskim programem usu-
wania azbestu powinien znik-
nąć z budynków i instalacji
do końca grudnia 2032, czy-
li w mniej niż ćwierć wieku.

Jest to świetny materiał og-
nioodporny i izolujący ciepło.
Jeszcze w latach 70. minione-
go stulecia stosowano go
do produkcji płyt dachowych
i elewacyjnych, a nawet pod-
kładek pod kuchenne garnki.
Dziś nie ma już wątpliwości, że
ma działanie rakotwórcze.

Mimo tego jego likwidacja 
przebiega wolno, a jak wyni-
ka z zamówionego przez władze
Opola raportu, w latach 2010-
2011 w mieście unieszkodli-
wiono zaledwie 125 ton odpa-
dów azbestowych. Oczyszczono
50 budynków i usunięto prawie
360 metrów rur azbestowo-ce-
mentowych.

W najstarszej części opol-
skiego osiedla im. Armii Krajo-
wej, przy ul. Grota-Roweckiego
i Bytnara „Rudego”, trzeba usu-
nąć jeszcze co najmniej kilka-
naście tysięcy m kw. płyt ele-
wacyjnych, balkonowych i in-
nych elementów z azbestem.

To słabe tempo uzależnione
jest od zamożności mieszkań-
ców. Idzie nie tyle o koszt de-
montażu. Jest on zresztą w 85
proc. dotowany przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska.
Zdjęcie eternitu z dachu kosztu-
je stosunkowo niewiele, choć dla
niektórych nawet 15 proc. kosz-
tu inwestycji to dużo. Ważniej-
sze jest, że średnio trzy razy wię-
cej niż na likwidację azbestu trze-
ba wydać na nowe pokrycie

dachu czy docieplenie. Ci miesz-
kańcy, których na to nie stać,
odwlekają rozpoczęcie prac.

Od 1997 r. w Polsce nie wol-
no produkować i wprowadzać
do obrotu wyrobów zawierających
ten groźny materiał. W przyszłoś-
ci ma go nie być, ale na razie znaj-
duje się nie tylko w pokrywają-
cych dachy płytach eternitowych
i wykładzinach elewacji. Możemy
go spotkać w osłonach balko-

nowych, wykładzinach szybów
wind, zsypów na śmieci, a nawet
rurach wodociągowych.

W Opolu działa już portal
internetowy, dzięki któremu
można sprawdzić, ile mamy az-
bestu i gdzie jest on jeszcze
w mieście. Pod adresem:
www.serwisazbestowy.pl/opole
znajdziemy m.in. wyniki inwen-
taryzacji wyrobów zawierających
ten materiał, a także opcję da-
jącą możliwość sprawdzenia, ile

na danej ulicy czy w danej dziel-
nicy jest wyrobów azbestowych.

Aplikacja została tak skon-
struowana, by użytkownik mógł
dowolnie przeglądać zinwenta-
ryzowane obiekty, ale także
po zadaniu zapytania przejść
do interesującego go obiektu.
Za przygotowanie portalu od-
powiada urząd miasta, a finan-
sowanie zapewniło ministerstwo
gospodarki.

Według danych na portalu, 
w Opolu azbest znajduje się na-
dal w 642 obiektach i zajmuje
powierzchnię 138010 m kw.

Unieszkodliwianiem azbestu
mogą się zajmować wyłącznie
wyspecjalizowane firmy. Usu-
nięcie 1 m kw. eternitu kosz-
tuje 15-20 zł, a utylizacja
na specjalnym wysypisku kil-
kaset zł za tonę. Osoby wyko-
nujące prace przy azbeście po-
winny mieć ubrania ochronne:
maski na twarz, kombinezony,
rękawice i pokrycia butów - naj-
lepiej jednorazowego użytku, któ-
re po zdjęciu utylizuje się wraz
z materiałem rozbiórkowym.
Osoby usuwające azbest nie po-
winny podczas robót palić pa-
pierosów, jeść ani pić.

Do prac przy azbeście wolno
używać wyłącznie narzędzi ręcz-
nych lub wolnoobrotowych, wy-
posażonych w instalacje odcią-
gające powietrze. Sprzęt powinien
być regularnie czyszczony. ❚

Azbest znika, ale wolno
Od 1997 w Polsce nie wolno produkować i wprowadzać do obrotu wyrobów zawierających azbest.
Ten, który nadal jest w ścianach, dachach i balkonach domów, trzeba zdjąć najdalej do 2032 r.

Usuwaniem azbestu mogą się zajmować wyłącznie wyspecjalizowane firmy.
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Azbest jest szkodliwy nie
tylko ze względu na swą
rakotwórczość - istot-

nie przyczynia się do powsta-
nia raka płuc. Wywoływana
przez tę substancję, na szczęś-
cie rzadka, postać nowotwo-
ru nosi nazwę międzybłoniaka
opłucnej. Przeobraża on ko-
mórki prawidłowe opłucnej
w złośliwe.

Azbest powoduje ponadto
pylicę azbestową oraz przew-
lekłe zapalenie oskrzeli skut-
kujące niewydolnością odde-
chową. Przewlekłe procesy za-
palne powodują zubożenie
funkcji oddechowej płuc.

Wdychanie włókien azbe-
stowych, kiedy te włókna się
rozpadają - w płytach eterni-
towych lub materiałach izola-
cyjnych - jest szkodliwe. Przez
lata azbest był popularny, po-
nieważ jest ogniotrwały, jest
doskonałym izolatorem i źle
przewodzi prąd. Warto
przy tym podkreślić, że to jest
minerał. Tych minerałów za-
wierających włókna krzemia-
nowe, a tym samym różnych
azbestów jest sporo. Najgor-
sze są te, których włókna -
małe i długie - są niewidocz-
ne gołym okiem. Uwalniane
pod wpływem czynników at-
mosferycznych do środowiska
są wdychane przez ludzi.

Teoretycznie azbest ukryty
w ścianach, otynkowany i po-
malowany, “zapuszkowany” -

nie jest groźny. Ale to tylko te-
oria. Budynki i ściany nie są
szczelne. Przewody wentyla-
cyjne też bywały pokrywane
azbestem. Używano rur azbe-
stowych, nawet w wodocią-
gach. Bo to było tanie. Jaka
jest gwarancja, że konstruk-
cje budowlane z PRL-u, a to
one zawierają azbest, nie ma-
ją różnych nieszczelności,
pęknieć i kontaktów z wenty-
lacją? Budynki się starzeją,
więc powstają w nich szczeli-
ny itd. Dokumentacja budow-
lana w czasach PRL była bar-
dzo byle jaka. Myślę, że wie-
le instytucji zarządzających dziś
nieruchomościami zwyczajnie
jej nie ma, więc nie do koń-
ca wiadomo, gdzie ten azbest
siedzi i jak jest do środowiska
uwalniany. Niestety, świado-
mość zdrowotna społeczeń-
stwa jest ciągle niska, toteż
trzeba o szkodliwości azbestu
przypominać. ❚

Minerał tani,
tylko szkodliwy
DR MED. MIROSŁAW MAŁOWSKI,
Przychodnia Polikliniki MSW w Opolu

- Ile mamy jeszcze azbestu 
w Polsce i w regionie?

- Tak do końca to nie wia-
domo, dane są mocno roz-
bieżne. W imieniu dawnego
ministerstwa gospodarki spół-
ka z Bytomia prowadzi tak zwa-
ną bazę azbestową. Dostęp
do niej mają wszystkie gminy
z terenu całej Polski. Powinny
one wprowadzać dane o iloś-
ci azbestu, które są na tere-
nie gminy inwentaryzowane,
a następnie zdejmować ze sta-
nu to, co zostało unieszkodli-
wione. Niestety, nie wszystkie
gminy w tej bazie są i dane
zbierają.

- Znamy choć przybliżone 
liczby?

- Według bazy azbestowej
w Polsce jest ciągle jeszcze
3 mln 900 tys. ton azbestu.
W regionie około 52 tys. ton.
Według bazy Programu Usu-
wania Wyrobów Azbestowych
w Polsce te liczby wyglądają
zupełnie inaczej. Na lata
2014-2032 zostało do usu-
nięcia co najmniej 10 mln ton,
czyli ponad dwa razy więcej.

- Na ile Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska pomaga 
rozwiązać azbestowy problem?

- W 2008 roku fundusz roz-
począł dofinansowywanie za-
dań związanych z unieszkodli-
wianiem azbestu. Początkowo
robiliśmy to na indywidualne
wnioski osób fizycznych. Tak

było w latach 2008-2012.
W tym czasie wpłynęły
do WFOŚiGW 393 wnioski
o łącznej wartości 1 mln 700
tys. zł, wysokość dotacji wy-
niosła 760 tys. W tamtym
okresie usunięto 1600 ton az-
bestu.

- Czy teraz Kowalski, chcąc 
się pozbyć eternitu z dachu, 
też powinien iść do was?

- Już nie. Wniosków było
stosunkowo dużo i nie radzi-
liśmy sobie z ich załatwianiem.
Ponadto pojawiło się inne
źródło finansowania. Narodo-
wy Fundusz Ochrony Środowi-
ska ogłosił dla wojewódzkich
funduszy nabór wniosków
o udostępnienie pieniędzy
na unieszkodliwianie wyrobów
azbestowych.

- Opolski fundusz skorzystał 
z tej szansy?

- Myśmy przystąpili do tego
programu i otrzymaliśmy dużą
sumę na ten cel. Niestety, wy-
korzystaliśmy około połowy te-
go, co mieliśmy do dyspozycji.
Ostatecznie z udziałem pie-
niędzy z narodowego funduszu
ogłosiliśmy cztery nabory.

- Kto mógł otrzymać pie-
niądze?

- Wyłącznie gminy i wpłynęły
od nich w latach 2012-2013
łącznie 73 wnioski. Wartość
tych zdań to ponad 2,5 mln zł,
z tego ponad 2 mln wynosiła

dotacja narodowego i woje-
wódzkiego funduszu. Łącznie
usunięto w tej turze 3 tys. ton,
a w sumie od 2008 r. z na-
szym udziałem udało się usu-
nąć około 4700 ton azbestu.

- Wrócę jeszcze do pana po-
przedniej myśli. Dlaczego po-
łowa możliwych do wykorzy-
stania pieniędzy nie została 
wydana? Ludzie nie mieli 15 
procent na wkład własny?

- Myślę, że nie to była głów-
na przyczyna. Uważam, że
część gmin do tego programu
przystąpić nie chce. Mamy
sygnały od zainteresowanych
osób, że chcą złożyć wniosek,
ale gmina nie jest zaintere-
sowana. Wynika to prawdo-
podobnie z tego, że część gmin
nie podejmuje wysiłku zwią-
zanego z zebraniem informa-
cji od wnioskodawców, złoże-
niem wniosku do WFOŚ i jego

rozliczeniem. Jest z tym tro-
chę pracy. Nie wszyscy ją po-
dejmują.

- Statystyka za lata 2012-
2013 wskazuje, że w woje-
wództwie opolskim średnio zło-
żono tylko jeden wniosek z każ-
dej gminy. Szału nie ma.

- W rzeczywistości jest chy-
ba jeszcze gorzej. Wnioski by-
ły wprawdzie 73, ale we
wszystkich naborach łącznie
brało udział 41 gmin. Dwie zło-
żyły wnioski we wszystkich
czterech naborach, pięć
w trzech naborach, kolejnych
piętnaście w dwóch, a 19
gmin w jednym.

- Chce pan powiedzieć, że 
aż 30 gmin w ogóle nie spró-
bowało sięgnąć po dotacje 
na unieszkodliwienie azbestu? 

- Arytmetyka nie kłamie.
Niektóre samorządy udzielają
dotacji z własnych środków,
ale nie w takiej wysokości jak
my. Narodowy fundusz posta-
wił jeden warunek: udział do-
tacji początkowo nie mógł być
większy niż średnio tysiąc zł
na tonę azbestu. Teraz ta su-
ma się zmieniła i wynosi 400
zł/t. Średnio to wystarcza. Gmi-
nom pasywnym, które pozo-
stają głuche na prośby i żą-
dania swoich mieszkańców,
można się tylko dziwić. Prze-
cież nie ma żadnej pewności,
jak długo te dotacje będą w ta-
kiej wysokości dostępne. ❚

Aż 30 gmin nie skorzystało z dotacji
na unieszkodliwienie azbestu
ARNOLD DONITZA, zastępca prezesa zarządu WFOŚiGW w Opolu
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