
1. Dokonanie inwentaryzacji azbestu 

Podstawa prawna: art. 162 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 

r. Nr 25, poz. 150); rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie wymagań w 

zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji 

lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 

31).  

Osoba fizyczna, niebędąca przedsiębiorcą, jako właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których był 

lub jest wykorzystany azbest lub wyroby zawierające azbest ma obowiązek sporządzenia informacji o 

rodzaju, ilości i miejscach jego występowania. Informację (wzór informacji do pobrania na stronie www) 

właściciel, zarządca lub użytkownik sporządza w dwóch egzemplarzach: 

- jeden egzemplarz przedkłada w formie pisemnej wójtowi gminy (miejsce złożenia dokumentów: Biuro 

Obsługi Interesanta UG Duszniki), 

-drugi egzemplarz przechowuje przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji. 

Według przepisów prawa właściciel, zarządca lub użytkownik złożoną u wójta gminy informację dotyczącą 

azbestu jest zobowiązany co roku aktualizować w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku (aktualizacje 

sporządza się na tym samym wzorze informacji). 

 

Przedsiębiorca będący właścicielem, zarządcą lub użytkownikiem miejsc, w których był lub jest 

wykorzystany azbest lub wyroby zawierające azbest również ma obowiązek sporządzenia w dwóch 

egzemplarzach takiej samej informacji  o rodzaju, ilości i miejscach jego występowania oraz aktualizowania 

złożonych informacji co roku w terminie do dnia 31 stycznia. Przedsiębiorca sporządzoną informacje 

przedkłada w formie pisemnej marszałkowi województwa. 

 

 

UWAGA: W przypadku demontażu lub usunięcia azbestu bądź wyrobów zawierających azbest z terenu 

nieruchomości prosimy osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami o poinformowanie wójta gminy, zaś 

przedsiębiorców o poinformowanie właściwego marszałka województwa, o ilości usuniętych wyrobów 

zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia. Informację taką można złożyć na tym samym 

wzorze informacji, który jest do pobrania na stronie www. 

 

2. Przeprowadzenie oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkownia wyrobów 

zawierających azbest 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, 

poz. 150); rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w 

sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. 

U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 ze zm.). 

Osoba fizyczna oraz przedsiębiorca jako właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, a 

także obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest 

ma obowiązek przeprowadzenia kontroli stanu tych wyrobów w terminach wynikających z oceny tych 

wyrobów. 



Z przeprowadzonej kontroli okresowej oceny sporządza się w jednym egzemplarzu ocenę stanu i 

możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, zwaną dalej „oceną” (wzór oceny do 

pobrania na stronie www). 

Ocena powinna być przechowywana przez osoby fizyczne bądź przedsiębiorców wraz z dokumentacją 

miejsca zawierającego azbest, obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej. Dla budynków 

oraz obiektów budowlanych niebędących budynkami, dla których jest prowadzona książka obiektu 

budowlanego na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane, ocena ta 

powinna być dołączona do książki obiektu budowlanego. 

Sporządzenie oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest jest 

bardzo istotne, gdyż dokonana w formie punktowej ocena przesądza czy wyroby zawierające azbest należy 

bezzwłocznie wymienić, naprawić, czy też można je dalej eksploatować. 

 

3. Usunięcie azbestu 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, 

poz. 150); ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.); 

rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie 

sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 

r. Nr 71, poz. 649). 

Usunięcia wyrobów zawierających azbest z budynków, budowli lub oczyszczenia instalacji, urządzeń oraz 

terenu danej nieruchomości z azbestu dokonać może tylko specjalistyczna firma, która posiada 

uprawnienia, odpowiedni sprzęt, przeszkolonych pracowników, a przede wszystkim odpowiednie 

zezwolenie, pozwolenie lub decyzje zatwierdzającą program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, 

którą wydaje właściwy marszałek województwa  (według siedziby lub miejsca zamieszkania wytwórcy 

odpadów). 

Szczegółowe warunki i sposób przeprowadzenia prac polegających usuwaniu wyrobów azbestowych i 

transporcie określa powyższe rozporządzenie. 

Wszystkie usunięte wyroby zawierające azbest, jako odpady niebezpieczne powinny być unieszkodliwiane 

poprzez składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych. 

UWAGA: Ogólnodostępne zbiory zawierające informacje o firmach uprawnionych do wykonywania prac w 

kontakcie z azbestem są umieszczone na stronie www.bazaazbestowa.pl w zakładce "Firmy". 

 


