
OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI, ZARZĄDCÓW LUB UŻYTKOWNIKÓW OBIEKTÓW                       

W ZAKRESIE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA I USUWANIA                                          

WYROBÓW ZAWIERAJACYCH AZBEST   
 

Urząd Miejski w Woźnikach przypomina, iż bezpieczne postępowanie z wyrobami i odpadami 

zawierającymi  azbest, tj. ich użytkowanie i usuwanie, regulują następujące  akty prawne: 

 Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających  azbest 

(Dz.U. z 2004 r. Nr 3 poz. 20 z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13.12.2010 r. 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. nr 8, poz. 31); 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.04.2004 r. w 

sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 

zawierających azbest (Dz.U. nr 71, poz. 649) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 

dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające  rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków 

bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest(Dz.U. Nr 162 

poz.1089), które weszło w życie 18 września 2010 r. 

Zgodnie z  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13.12.2010 r. w sprawie wymagań w 

zakresie wykorzystania... (Dz.U. Nr 8, poz. 31), właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w 

których był lub jest wykorzystywany azbest, przeprowadza inwentaryzację zastosowanych 

wyrobów zawierających azbest, przez sporządzenie spisu z natury. Wynik z inwentaryzacji 

wyrobów zawierających azbest przedstawia się w 2 egzemplarzach według wzoru zamieszczonego 

w załączniku nr 3 (Informacja o wyrobach zawierających azbest) do w/w rozporządzenia. Osoby 

prawne jeden egzemplarz Informacji powinny przedłożyć marszałkowi województwa, a drugi 

przechowywać przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji. W przypadku 

osób fizycznych, niebędących przedsiębiorcami, przedmiotowa Informacja winna być przedłożona 

bezpośrednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Przypomina się, iż Informacja o 

wyrobach zawierających azbest - celem wykazania ewentualnych zmian w ilości posiadanych 

wyrobów zawierających azbest - podlega corocznej aktualizacji w terminie do 31 stycznia 

każdego roku. 
W/w wymienione formularze można pobrać w pokoju nr 8 Urzędu Miejskiego w Woźnikach lub na 

stronie internetowej pod adresem www.bip.wozniki.pl.   

Na podstawie zebranych od mieszkańców danych, burmistrz, wójt lub prezydent miasta przedkłada  

marszałkowi województwa informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji 

stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska do dnia 31 marca za poprzedni rok 

kalendarzowy, według stanu na dzień 31 grudnia (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska 

z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o 

występowaniu substancji stwarzających  szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr  

25, poz. 150 z późn. zm.). 

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.04.2004 r. 

w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających 

azbest (Dz.U. nr 71, poz. 649) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. 

zmieniające  rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i 

usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 162 poz.1089), które weszło w życie 18 

września 2010 r. właściciel, zarządca lub użytkownik wieczysty nieruchomości, a także obiektu, 

urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest 

zobowiązany jest do przeprowadzenia  kontroli stanu tych wyrobów w terminach 

wynikających z oceny tych wyrobów.  Z przeprowadzonej kontroli sporządza się w 1 egzemplarzu 

ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, której wzór 

określa załącznik nr 1 do w.w rozporządzenia. Powyższą „Ocenę” należy przechowywać łącznie z 

dokumentacją miejsca zawierającego azbest, obiektu, urządzenia budowlanego, lub instalacji 

http://www.bip.wozniki.pl/
http://www.bip.wozniki.pl/


przemysłowej.  Dla budynków lub obiektów budowlanych niebędących budynkami, dla których jest 

prowadzona książka obiektu budowlanego na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 1994 r.-

Prawo budowlane, ocena ta powinna być dołączona do książki obiektu budowlanego. 

 


