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Wójt  Gminy  Choczewo informuje,  że  w  najbliższym  czasie  zostanie  podany  do
publicznej wiadomości opracowany  projekt „Programu usuwania wyrobów zawierających
azbest  z  terenu  gminy  Choczewo”,  którego  głównym  celem  jest  doprowadzenie  do
stopniowej  eliminacji  wyrobów  zawierających  azbest  z  otoczenia  człowieka  oraz  ich
bezpieczne  i  prawidłowe  unieszkodliwienie  do  końca  2032 roku. W  programie  zostaną
opisane ogólne mechanizmy oraz zasady pomocy, które Gmina Choczewo planuje udzielić
osobom decydującym  się  na  usunięcie  elementów  zawierających  azbest  z  budynków  lub
budowli. 

Pomimo istnienia zakazu stosowania azbestu w nowych budynkach i technologiach
jest  on  elementem  struktury  wielu  obiektów  jako  materiał  wbudowany na  terenie  gminy
Choczewo.  Na  podstawie  przeprowadzonej  już  inwentaryzacji  stwierdzono  duże  ilości
materiałów zawierających azbest w istniejących budynkach i budowlach. Z inwentaryzacji
wynika, że na terenie gminy występują następujące rodzaje pokryć dachowych zawierających
azbest. Są to:

• płyta  azbestowo-cementowa  falista,  stosowana  w  przeważającej  ilości  jako  pokrycie
dachowe budynków mieszkalnych, gospodarczych i obiektów przemysłowych,

• płyta azbestowo-cementowa płaska (zwana karo) stosowana jako pokrycie dachów.

Należy  pamiętać,  że  nie  jest  szkodliwa  sama  obecność  w  budynku  materiałów
zawierających  azbest.  Niebezpieczeństwo  pojawia  się  w  wyniku  nieprawidłowego
obchodzenia się z tymi elementami, na skutek czego mogą one stać się niebezpieczne będąc
źródłem emisji  włókien azbestowych do powietrza.  Chorobotwórcze działanie  azbestu jest
wynikiem  wdychania  włókien  zawieszonych  w  powietrzu,  tzw.  włókien  respirabilnych,
które  gromadzą się i pozostają w tkance płucnej w ciągu całego życia. Zmiany chorobowe
mogą pojawić się  po kilku  a  nawet  kilkudziesięciu  latach,  działając  na układ  oddechowy
człowieka w sposób  rakotwórczy, zwłókniający czy drażniący.

Projekt  „Programu  usuwania  wyrobów  zawierających  azbest  z  terenu  gminy
Choczewo”, jest realizowany na mocy Porozumienia pomiędzy Ministerstwem Gospodarki
a  Gminą Choczewo,  w wyniku którego  Gmina  pozyskała  dofinansowanie na realizację
zadania  wynikającego  z  „Programu Oczyszczania  Kraju  z  Azbestu na lata  2009-2032”.
Po ogłoszeniu do publicznej wiadomości projekt programu zostanie zgodnie z przepisami
przesłany do Regionalnej  Dyrekcji  Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz  Państwowego
Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w Gdańsku celem uzyskania opinii i pozwoli na
dalsze prace związane z przyjęciem programu przez Radę Gminy Choczewo.
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