
 

INFORMACJA O UŻYTKOWANIU I USUWANIU WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH 

AZBEST ZASTOSOWANYCH W OBIEKTACH BUDOWLANYCH 

 

 W związku z ustawą z z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów 

zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 ze zm.) oraz wydanego na jej podstawie  

rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w 

sprawie sposobu i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających 

azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 ze zm.) na zarządcach, właścicielach i użytkownikach 

obiektów budowlanych spoczywają następujące obowiązki wynikające z niżej podanych 

przepisów: 

 

§ 4.1. Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, a także obiektu, 

urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest, 

przeprowadzi kontrole stanu tych wyrobów w terminach wynikających z oceny stanu tych 

wyrobów. 

 2. Z przeprowadzonej kontroli okresowej sporządza się w jednym egzemplarzu ocenę 

stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, zwaną dalej 

„oceną”. Wzór oceny określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. 

 

Wg tej oceny ustala się tzw. stopnie pilności, od I do III, gdzie: 

I stopień pilności to wymagane bezzwłocznie usunięcie lub zabezpieczenie, 

II stopień pilności to wymagana w czasie do 1 roku ponowna ocena, 

III stopień pilności to wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat. 

 

 3. Podmioty, o których mowa w ust. 1, przechowują ocenę łącznie 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. 

 

§ 5. W celu bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest należy: 

1) wyroby niezakwalifikowane do wymiany w ocenie, o której mowa w § 4 ust. 2, zabezpieczyć 

przez: 

 a) zabudowę (zamknięcie) przestrzeni, w której znajdują się wyroby zawierające 

azbest, szczelną przegrodą bez naruszenia samego wyrobu lub 

 b) pokrywanie wyrobów lub powierzchni zawierających azbest szczelną powłoką z 

głęboko penetrujących środków wiążących azbest, posiadających odpowiednią aprobatę 

techniczną; 

2) wyeliminować jakąkolwiek obróbkę mechaniczną przy pracach zabezpieczających; 

3) po dokonaniu zabezpieczenia, o którym mowa w pkt 1, ponownie sporządzić ocenę, o której 

mowa w § 4 ust. 2, w terminie 30 dni od przeprowadzonego zabezpieczenia. 

 

§ 6.1. Wykonawca prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających 

azbest, obowiązany jest do: 

1) uzyskania odpowiednio zezwolenia, pozwolenia, decyzji zatwierdzenia programu 

gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albo złożenia organowi informacji o sposobie 

gospodarowania odpadami niebezpiecznymi. 



§ 6.4. Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości obowiązany jest zgłosić 

prace polegające na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest do 

właściwego organu administracji architektoniczno ¨C budowlanej. 

 

§ 7.1. Wyroby zawierające azbest zakwalifikowane zgodnie z oceną do wymiany na skutek 

nadmiernego zużycia lub uszkodzenia powinny być usunięte przez właściciela, użytkownika 

wieczystego lub zarządcę nieruchomości, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej 

lub innego miejsca zawierającego azbest. 

 

§ 8.2. Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest prowadzi się w sposób 

uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska oraz powodujący zminimalizowanie pylenia. 

 

§ 8.3. Po wykonaniu prac, o których mowa w ust. 2 wykonawca prac ma obowiązek złożenia 

właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub zarządcy nieruchomości, urządzenia 

budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest pisemnego 

oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu 

azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.. 
 

§ 8.4. Oświadczenie , o którym mowa w ust. 3, przechowuje się przez okres co najmniej 5 lat. 

 

§ 10.2. Wyroby i odpady zawierające azbest powinny zostać odpowiednio oznakowane, 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia. 

 

§ 11. Pierwszej kontroli, o której mowa w § 4.1, należy dokonać w terminie do 6 miesięcy od 

dnia wejścia w życie rozporządzenia.  

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 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, wskazuje na termin użytkowania wyrobów zawierających azbest - zgodnie 

z § 2 ust. 2 „wyroby zawierające azbest wykorzystuje się w sposób niestwarzający zagrożenia 

dla środowiska i zdrowia ludzi w terminie do dnia 31 grudnia 2032 r.” 

Ww. rozporządzenie nakłada na właścicieli., użytkowników i zarządców nieruchomości 

obowiązek dokonywania inwentaryzacji.  

Zgodnie z § 10.2. rozporządzenia „wykorzystujący wyroby zawierające azbest ujmuje wynik 

inwentaryzacji w Informacji o wyrobach zawierających azbest stanowiącej załącznik nr 3 do 

rozporządzenia i przedkłada ją corocznie w terminie do dnia 31 stycznia właściwemu 

marszałkowi województwa”.  

§ 10.3. Osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą przedkłada informację, o której mowa w ust. 

2, odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. 

§ 10.4. Informację, o której mowa w ust. 2, sporządza się w dwóch egzemplarzach: 

1) jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej właściwemu organowi; 

2) drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia 

następnej informacji. 

 

 

 

 
 


