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Za  pośrednictwem:

Ptzewodniczącego  Rady  Dzielnicy  Wawet

Pana  Michała  Żebrowskiego

INTERPELACJA  NR

w  sprawie:  konieczności  oceny  stanu  technicznego  instalacji  zawierających  azbest

Zgodnie z 'ffi 32 ust. I Statutu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 roku składam
niniejszą  interpelację  w  sprawie  konieczności  oceny  stanu  technicznego  instalacji  zawierających  azbest.

Zgodnie  z obowiązującym  prawem,  wykorzystywanie  wyrołxSw  zawierających  azbest  dopuszcza  się w

użytkowanych  instalacjach  nie dłużej  niż do dnia  31 grudnia  2032  r., a samo  stosowanie  wyrobów

zawietających  azbest  zostało  zakazane  od  1998  roku  poprzez  wprowadzenie  Ustawy  z dnia  19  czerwca

1997  rolai.

Obowiązek  oceny stanu i określenia możliwości bezpiecznego użytkowania w5rtobów zawierających
azbest  wynika  z aktów  wykonawczych  do  wspomnianej  ustawy  o zakazie  stosowaia  wyrobów

zawierających  azbest.  Aktualnym  aktem  prawnym  jest  tozpotządzenie  Ministra  Gospodatki,  Iracy  i

Polityki  Społecznejz  dnia  2 kwietnia  2004  r. w  sprawie  sposobówi  waiunMw  bezpiecznego  użytkowania

i usuwania wyrobów zawierających  azbest, którego S 4. mówi: ,,Właściciel, tńytkownik  wieczysty lub
zarządca  nieruchomości,  a także  obiektu  ... zawierającego  azbest,  ptzeprowadza  konttole  stanu  tych

wyrołxSw  w  terminach  wynikających  z oceny  stanu  tych  wyrobów".  Rozporządzenie  to zostało

ztnienione  rozpotządzeniem  Ministra  Gospodarki  z dnia  5 sierpnia  2010  r.,  które  zawiera  obowiązujące

kryteńa  oceny  i terminy  kolejnych  ocen.  I(ryteńum  okteślenia  stopnia  pilności  stanowi  sutnaryczna  liczba

punktów,  wynikająca  z przeprowadzonej  oceny  wyrobu  zawietającego  azbest,  według  wzoru  podanego

w  załączniku  do rozporządzenia.  Pilny  obowiązek  wymiany  dachu  nastąpi  w przypadku  uzyskania  w

ocenie  stanu  wyrobu  zawierającego  azbest  powyżej  120  punktów.

Na  tererńe  dzielnicy  Wawet  wciąż  znajduje  się wiele  dachów  eternitowych  zawierających  azbest,  w  tym

takie,  których  stan  techniczny  pozostawia  wiele  do życzenia.  W  związku  z tym  zwracam  się z prośbą  o

wyjaśrńenie  poniższych  kwestii:
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1.  Co w ptzypadku,  gdy  właściciel  nieiuchomości  nie jest  zainteresowany  oceną  stanu  swojego

dachu  eterrńtowego,  a 'gołym  okiem"  widać,  że taki  dach  jest  w  bardzo  złym  stanie  technicznym,

co powoduje  pylenie  eternitu  z azbestem  na  całą  okolicę?  Czy  istnieją  narzędzia  prawne

umożliwiające  nakazanie  właścicielom  nieruchomości  ocenę  stanu  technicznego  swoich  dacMw

etetitowych  i ich  odpowiedniego  zabezpieczenia  lub  usunięcia?

2. Czy  m.st.  Warszawa  prowadzi  inwentaryzację  instalacji  zawierających  azbest?

3. Czy  m.st.  Warszawa  weryfikuje  wywiązywanie  się  właścicieli  nieruchomości  z instalacjami

zawierającymi  azbest  z obowiązku  dokonywarńa  stanu  technicznego  takich  instalacji?

Zgodnie  z a.tt. 24  pkt  6 Ustawy  o samorządzie  gminnym  z dnia  8 matca  1990  rołcu  wnoszę  o udzielenie

odpowiedzi  w  ciągu  14  dni.
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