Załącznik nr 1 do rozporządzenia rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dn. 5 sierpnia 2010r.
zmieniające rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobów i
warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 10. 162.
1089)
Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 2 kwietnia 2004
r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających
azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn.zm.). Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca
nieruchomości, a także obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca
zawierającego azbest, przeprowadza kontrole stanu tych wyrobów w terminach wynikających z oceny
stanu tych wyrobów.
Z przeprowadzonej kontroli okresowej sporządza się w jednym egzemplarzach ocenę stanu
i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. Właściciel, użytkownik
wieczysty lub zarządca 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.";
OCENA
stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Nazwa miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

Adres miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

Rodzaj zabudowy1: ..................................................................................................................
Numer działki ewidencyjnej2: ...................................................................................................
Numer obrębu ewidencyjnego 2: ...............................................................................................
Nazwa, rodzaj wyrobu3 ............................................................................................................
Ilość wyrobów4': .......................................................................................................................
Data sporządzenia poprzedniej oceny5':……………………………………………………………
Grupa/
nr
1
I
1
2
3
4
II
5
6
7
8
III
9

Rodzaj i stan wyrobu
2
Sposób zastosowania azbestu
Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)
Tynk zawierający azbest
Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1 000 kg/m 3)
Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne)
Struktura powierzchni wyrobu z azbestem
Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien
Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania),
naruszona struktura włókien
Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej
dużych ubytkach
Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń
Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem
Wyrób jest przedmiotem jakichś prac

Punkty Ocena
3

4

30
30
25
10
60
30
15
0
30
1

10
11
12
13
IV
14
15
16
17
18
19

Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m)
Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne
Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne
Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne
Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń
Bezpośrednio w pomieszczeniu
Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem
W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)
Na zewnątrz obiektu (np. tynk)
Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne)
Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad
pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym

15
10
10
0

20

Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od
pomieszczeń mieszkalnych)
Wykorzystanie miejsca/obiektu/urządzenia
budowlanego/instalacji przemysłowej

0

21

Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców

40

22

State lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy)

30

23

Uzasowe (np. domki rekreacyjne)

15

24

Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki)
Nieużytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub
gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub
instalacje)

5

V

25

30
25
25
20
10
5

0

SUMA PUNKTÓW
STOPIEŃ PILNOŚCI

UWAGA: W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedna pozycję. Jeśli w grupie zostanie
wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup : należy uwzględnić tylko pozycję o
najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:
Stopień pilności l
od 120 punktów
wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie
Stopień pilności lI
od 95 do 115 punktów
wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku
Stopień pilności III
do 90 punktów
wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

………………………………………….

Oceniający (nazwisko i imię)
(miejscowość , data)

…………………………………….

Właściciel / Zarządca
(adres lub pieczęć z adresem)

Objaśnienia :
1) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.
2) Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.
3) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
— płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie
— płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa
— rury i złącza azbestowo-cementowe
— izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest
— wyroby cierne azbestowo-kauczukowe
— przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione
— szczeliwa azbestowe
— taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki
— wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych.
— papier, tektura
— inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione. w tym papier i tektura, podać jakie
4) Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu ( m2, m3,
mb)
5) Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny : jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać „pierwsza ocena"

2

Załącznik 2a.
INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 1)
I MIEJSCU ICH WYKORZYSTYWANIA
(opracowana na podstawie art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska /Dz. U.
Nr
62,
poz.
627,
z
późn.
zm.2/
oraz
Rozporządzenia
Ministra
Gospodarki
Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 23 października 2003 w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania
i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest
wykorzystywany azbest /Dz.U.03.192.1876/ ).
1. Miejsce, adres ...........................................................................................................
........................................................................................................................................
2. Właściciel/zarządca/użytkownik*):
a) osoba prawna - nazwa, adres ................................................................................
........................................................................................................................................
b) osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres .................................................................
.......................................................................................................................................
3. Tytuł własności ..........................................................................................................
......................................................................................................................................
4. Nazwa, rodzaj wyrobu2) ............................................................................................
......................................................................................................................................
5. Ilość (m2, tony)3) .......................................................................................................
6. Termin rozpoczęcia eksploatacji wyrobu : ................................................................
7. Przewidywany termin usunięcia wyrobu:
a) okresowej wymiany z tytułu zużycia wyrobu .........................................................
b) całkowitego usunięcia niebezpiecznych materiałów i substancji ...........................
8. Inne istotne informacje o wyrobach 4)…………….……………………………………..
.....................................................................................................................................
……………………………..
(podpis)
Data .........................................
________
Objaśnienia:
*)
1)
2)
3)
4)

Niepotrzebne skreślić.
Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym
od 0,1 % azbestu.
Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
rury i złącza azbestowo-cementowe,
izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
szczeliwa azbestowe,
taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
papier, tektura,
inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura.
Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, pomiar z natury).
Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym terenu instalacji lub urządzenia zawierającego
azbest.

3

Załącznik 2b
INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 1),
KTÓRYCH WYKORZYSTYWANIE ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE
(opracowana na podstawie art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska /Dz. U.
Nr 62, poz. 627, z późn. zm.2/ oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23
października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest
/Dz.U.03.192.1876/).
1. Miejsce, adres ...........................................................................................................
........................................................................................................................................
2. Właściciel/zarządca *):
a) osoba prawna - nazwa, adres,................................................................................
........................................................................................................................................
b) osoba fizyczna - imię, nazwisko i
adres ................................................................. .........................................................................................................
...............................
3. Tytuł własności ..........................................................................................................
........................................................................................................................................
4. Nazwa, rodzaj wyrobu 2) ............................................................................................
......................................................................................................................................
5. Ilość (m2, tony) 3) .......................................................................................................
6. Rok zaprzestania wykorzystywania wyrobów ............................................................
7. Planowane usunięcia wyrobów: ................................................................................
a) sposób ....................................................................................................................
b) przez kogo ..............................................................................................................
c) termin ......................................................................................................................
8. Inne istotne informacje 4) ...........................................................................................
........................................................................................................................................

…………………………………………
(podpis)
Data .........................................

________
Objaśnienia:
*)
Niepotrzebne skreślić.
1)
Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu.
2)
Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
rury i złącza azbestowo-cementowe,
izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
szczeliwa azbestowe,
taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
papier, tektura,
inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione.
3)
Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, spis z natury).
4)
Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjny
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ZAŁĄCZNIK NR 4
………………………………
nr ewidencyjny

Wniosek o przyznanie dotacji ze środków Funduszu
na pomoc przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest
1. Wnioskodawca ...................................................................................................................
................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................
2. Adres wnioskodawcy ......................................................................................,.................
Kod pocztowy ................................... Miejscowość ............................................................
Gmina ................................................ Telefon ...................................... Faks ......................
3. Szczegółowy opis przedsięwzięcia (dokładne określenie nieruchomości z podaniem numeru działki,
zakres prac objętych wnioskiem)
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................... ...................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
..................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................
4. Planowany okres realizacji przedsięwzięcia ……...................................................................
- termin rozpoczęcia prac ………………………………………………………………………
- termin zakończenia prac ………………………………………………………………………
5. Całkowity koszt przedsięwzięcia:
- ilość wyrobów azbestowych przewidywanych do demontażu i/lub unieszkodliwienia [powierzchnia
(m2), masa (kg)] ………………………………………………………
−

jednostkowy koszt demontażu wyrobów zawierających azbest w złotych/metr……

−

ogólny koszt demontażu wyrobów azbestowych w złotych …..…

−

koszt transportu w złotych ...............................................

−

koszt unieszkodliwienia wyrobów azbestowych (zdeponowania ich na składowisku) w złotych
……..................................................................................
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- ogólny koszt przedsięwzięcia w złotych …………...........................
6. Wnioskowana kwota dotacji z Funduszu w złotych ………....................................................
7. Źródła finansowania przedsięwzięcia
- środki własne w złotych …………………………………….
- wnioskowana kwota dotacji w złotych ……………………..

………………… %
...……………….%

- łącznie w złotych ………………………………………………………………………..
8. Uwagi i informacje dodatkowe …………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
9. Uwagi gminy przyjmującej wniosek ………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………
………………………………………
data i podpis wnioskodawcy
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ZAŁĄCZNIK NR 5
KARTA PRZEKAZANIA ODPADÓW
KARTA PRZEKAZANIA ODPADU
Posiadacz odpadów, który
przekazuje odpad b, c

Nr karty a
Prowadzący działalność w zakresie
transportu odpadu b, d

Rok kalendarzowy
Posiadacz odpadów, który
przejmuje odpad b

Adres e

Adres d, e

Adres e

Telefon/faks

Telefon/faks d

Telefon/faks

Nr REGON

Nr REGON d

Nr REGON

Miejsce przeznaczenia odpadów

f

Kod odpadu
rodzaj odpadu
Data/miesiąc g

Masa przekazanych odpadów
[Mg] h

Numer rejestracyjny
pojazdu, przyczepy lub
naczepy d, i

Potwierdzam przekazanie odpadu

Potwierdzam wykonanie usługi
transportu odpadu d

Potwierdzam przejęcie
odpadu

data, pieczęć i podpis

data, pieczęć i podpis

data, pieczęć i podpis

Objaśnienia:
a
b

Numer nadawany jest przez posiadacza odpadów, który przekazuje odpad.
Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu.
7

W przypadku odpadów komunalnych kartę wypełnia przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie
na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, o którym
mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z
2005 r.
Nr 236, poz. 2008), lub gminna jednostka organizacyjna, o której mowa w ustawie z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
d
W przypadku gdy odpad jest transportowany kolejno przez dwóch lub więcej prowadzących działalność
w zakresie transportu odpadów, w oznaczonych rubrykach należy podać wymagane dane i podpisy
wszystkich prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów z zachowaniem kolejności
transportowania odpadu.
e
Adres zamieszkania lub siedziby podmiotu.
f
Adres miejsca odbioru odpadu, pod który należy dostarczyć odpad, wskazany przez posiadacza odpadu
prowadzącemu działalność w zakresie transportu odpadów.
g
W przypadku odpadów niebezpiecznych podać datę przekazania odpadu. Karta może być stosowana
jako jednorazowa karta przekazania odpadu lub jako zbiorcza karta przekazania odpadu, obejmująca
odpad danego rodzaju przekazywany łącznie w czasie jednego miesiąca kalendarzowego, za
pośrednictwem tego samego prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów temu samemu
posiadaczowi odpadów.
h
Podać masę odpadów z dokładnością co najmniej do pierwszego miejsca po przecinku dla odpadów
innych niż niebezpieczne; co najmniej do trzeciego miejsca po przecinku dla odpadów
niebezpiecznych.
i
Dotyczy odpadów niebezpiecznych.
c
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Załącznik 6.
Wykaz podstawowych aktów prawnych regulujących postępowanie
z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest

•
•
•

•

Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tekst
jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 3 poz.20, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz. U. Nr 185, poz. 1243).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 z
późn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 25,
poz.150, z późn. zm.).

•

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o
odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz.1085, z późn. zm.).

•

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych
poz.84, z późn. zm.).

•

Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U.
Nr 199, poz.1671, z późn. zm.).

•

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie zmiany ustawy o odpadach oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. Nr 175, poz.1458, z późn. zm.).

•

Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
(M.P. Nr 19, poz. 231).

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów
(Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 30, poz. 213).

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zakresu informacji oraz
wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych
(Dz. U. Nr 101, poz. 686).

•

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku
pracy (Dz.U. Nr 217, poz.1833, z późn. zm.).

•

Rozporządzenie
Ministra
Infrastruktury
z
dnia
19
grudnia
2002
r.
w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 236, poz.1986, z późn. zm.).

•

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 237, poz.2011, z
późn. zm.).

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2002 r. w sprawie sposobu przedkładania wojewodzie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających
szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 175, poz. 1439).

(Dz.U. Nr 11,
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•

Rozporządzenie
Ministra
Infrastruktury
z
dnia
23
czerwca
2003r.
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

•

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r.
w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywa nia i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz.U.
Nr 192, poz.1876, z późn. zm.).

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla
niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.10.01.87).

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu
oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz.U. Nr 220, poz.1858).

•

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz.U. Nr 191, poz.1595).

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wyma gań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz.549).

•

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w
sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających
azbest (Dz.U. 2004 Nr 71, poz.649).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 5 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających
azbest (Dz.U. Nr 162,poz.1089).

•

•

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających
azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz.U. z
2005 r. Nr 216, poz.1824)

•

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru książeczki badań
profilaktycznych dla osoby, która była lub jest zatrudniona w warunkach narażenia zawodowego
w zakładach stosujących azbest w procesach technologicznych, sposobu jej wypełnienia i aktualizacji (Dz.U. z 2005 r. Nr 13, poz.109).

•

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2005 r. w sprawie leków związanych z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście (Dz. U. Nr 189, poz.1603).

•

Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielonych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
(M.P. Nr 19, poz.231).

•

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski –
przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14 maja 2002 r.

Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 (Załącznik do uchwały Nr 39/2010
Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r.) jest kontynuacją i aktualizacją celów oraz działań
ustalonych w Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych
na terytorium Polski.
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Załącznik nr 7 Składowiska przyjmujące odpady zawierające azbest
(źródło: www.mgip.gov.pl)

woj. dolnośląskie
1.
2.
3.
4.

Składowisko Odpadów Stałych "Polowice", KGHM Polska Miedź SA Oddział Huta
Miedzi "Legnica" Legnica, ul. Złotoryjska 194 /na potrzeby zakładu/
Składowisko Odpadów Przemysłowych, Wałbrzych ul. Górnicza 1, zarządzane
przez Mo-BRUK Korzenna 214, pow. nowosądecki
Składowisko odpadów przemysłowych w Biechowie, KGHM Polska Miedź SA Oddział Huta Miedzi "Głogów" Łukowice, ul. Łukowicka 1 / na potrzeby zakładu/
składowisko Dolnośląskiej Korporacji Ekologicznej w Oławie ul. Polna 1, Dolnośląska Korporacja Ekologiczna Sp. z o.o. Oława ul. 3 Maja 26 /azbest składowany jest
po przekształceniu w procesie zestalania pod kodem 19 03 06/
woj. kujawsko-pomorskie

5. Zakłady Chemiczne „ZACHEM” Bydgoszcz, ul.
Wojska Polskiego 65 /na potrzeby zakładu/
6. zakładowe składowisko odpadów przemysłowych Anwil S.A., Włocławek ul. Toruñska 2 / na potrzeby zakładu/
woj. lubuskie
7. składowisko odpadów w Chruściku, ul. Małyszyńska 180 Gorzów Wlkp., zarządzane
przez Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o. Gorzów Wlkp. ul. Teatralna 49
woj. łódzkie
8. składowisko odpadów przemysłowych w Zgierzu, ul. Miroszewska 54, zarządzane przez

EKO-BORUTA sp. z o.o. , Zgierz ul. A. Struga 10
9. mokre składowisko popiołu i żużla "Bagno-Lubieñ" Elektrownia "Bełchatów" S.A.,
Kleszczów / na potrzeby zakładu/
woj. małopolskie
10. składowisko odpadów niebezpiecznych w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 46
11. składowisko odpadów "za rz. Białą" w Tarnowie, Zakłady Azotowe w
Tarnowie- Mościcach S.A. ul. Kwiatkowskiego 8
12. składowisko komunalne w Ujkowie Starym pow. olkuski, Zakład Gospodarki Komunalnej BOLESŁAW sp. z o.o. Bolesław, ul. Osadowa
woj. mazowieckie
13. składowisko odpadów komunalnych w Rachocinie, Miasto Sierpc ul. Traugutta 32
woj. podkarpackie
14. składowisko odpadów komunalnych w Młynach pow. jarosławski, Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Radymno z/s w Skołoszowie 341
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woj. pomorskie
15. Zakład Utylizacyjny Gdańsk Szadółki ul. Jabłoniowa 5
woj. opolskie
16. składowisko odpadów w Knurowie ul. Szybowa, zarządzane przez PPHU „KOMART” sp. z o.o., Knurów ul. Szpitalna 7
17. składowisko odpadów komunalnych w Świętochłowicach, MPGK sp. z o.o. Świętochłowice ul. Łagiewnicka 7641-608
18. składowisko
odpadów niebezpiecznych
i
obojętnych
w Dąbrowie
Górniczej ul. Koksownicza 1, Zakłady Koksownicze "Przyjaźń"
woj. warmińsko-mazurskie
19. Zakład Utylizacji Odpadów w Elblągu, ul. Mazurska 42,
woj. wielkopolskie
20. składowisko odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne Pasieka gm.
Trzemeszno, zarządzane przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
"IZOPOL"S.A. Trzemeszno ul. Gnieźnieńska 4
21. składowisko odpadów niebezpiecznych w Koninie ul. Sulańska 11
22. składowisko odpadów w Goraninie pow. Koniński, zarządzane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami EKOSERWIS s. c. Wołomin ul. Partyzantów 38
woj. zachodnio-pomorskie
23. składowisko odpadów w m. Dalsze 36 gm. Myślibórz, zarządzane przez EKO-MYŚL
Sp. z o.o. w Myśliborzu, ul. 1-go Maja 19
24. składowisko odpadów w Sianowie, zarządzane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o. o. w Koszalinie, ul. Rzeczna 14
25. składowisko odpadów w Marianowie ul. Jeziorna 15, zarządzane przez Przedsiębiorstwo EKOMAR Spółka z o.o. /azbest składowany jest po przekształceniu w procesie zestalania pod kodem 19 03 06/
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ANKIETA – INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST (wysyłana
do przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie Miasta Przeworska)
1. Miejsce występowania, adres:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2. Właściciel/zarządca/użytkownik* (imię, nazwisko lub nazwa i adres):
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
3. Rodzaj wyrobu zawierającego azbest (zaznaczyć symbolem x odpowiedni rodzaj wyrobu)
oraz ilość
Rodzaj wyrobu
Ilość (m2/kg)
Płyty azbestowo-cenentowe płaskie stosowane w budownictwie
Płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie
Rury i złącza azbestowo-cementowe
Izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest
Przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione
Szczeliwa azbestowe
Taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki
Wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych
Papier i tektura
Inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione
4. Przewidywany termin usunięcia wyrobu (określić rok):
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
* niepotrzebne skreślić
Data ……………………

…………………………
(podpis)
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Załącznik nr 3 Wykaz firm specjalizujących się w zbieraniu i transporcie
odpadów azbestowych (posiadających odpowiednie zezwolenia)
Data obowiązywania

Lp. Nazwa podmiotu

Adres

Telefon

1.

Zakład Remontowo-Budowlany
„ALFIX” Jerzy Kostecki

085 66 12 880

15.04.2012

2.

Leśny Zakład Usługowy
LASBUD Sp. z o.o.
ALGADER Hofman Spółka
Jawna

16-006 Barszczewo 10, Biuro
Handlowe ul. Upalna 15 lok. 7
15-668 Białystok
ul. Lipowa 51
15-959
Białystok 2 skr. poczt. 189
Siedziba: 01-651 Warszawa ul.
Gwiaździsta 21/17
Biuro: 01-919 Warszawa ul.
Wólczyńska 133, bud. 11B

085 652 35 03
085 652 04 71
022 864 94 97
022 864 94 99
022 834 73 53
022 834 75 80
022 864 98 12
061 285 40 74

15.02.2013

022 821 34 67
022 621 21 97
022 621 40 64

31.05.2013

22-400 Zamość
ul. Zamoyskiego 51
15-190 Białystok
ul. Puszkina 49

084 627 30 13
0608435133
085 675 47 94

15.10.2013

03-982 Warszawa,
ul. Meissnera 1/3, lok. 222
biuro: ul. Piekarska 20
00-264 Warszawa
Księżyno
ul. Mazowiecka 35
16-001 Kleosin
Kuriany 88, 18-513 Białystok

022 831 07 64

10.05.2015

085 747 44 99

12.05.2015

(085)6626421
0600547634
(054)2800288

31.05.2015

(044)685 41 35

31.07.2015

(042)688 43 70
0501 028 153
(086)2784735
0692820404
(081)8252605

31.08.2015

ul. Graniczna 6
05-816 Reguły
ul. Al. Legionów 120
18-400 £omża
ul. 1-go Maja 25
97 – 300 Piotrków Trybunalski

(022)7243239

31.10.2013

(086)2199040

31.03.2015

(044)7326963

31.01.2016

ul. Kaliskiego 9
01 – 476 Warszawa

(022)6839248,
(022)6839163,

31.12.2015

3.

4.

EKO-PIK Sp. z o.o.

5.

Przedsiębiorstwo Robót
Termoizolacyjnych i
Antykorozyjnych
TERMOEXPORT
Centrum Gospodarki Odpadami
Azbestu i Recyklingu „CARO”
PHU „EKO-AZBEST” ExportImport
Jerzy Wojszel
Zakład RemontowoBudowlany „AMBROŻY” S.J.
Wiesława Śliwińska, Kazimierz
Ambroży
„FAGRO DACH” Sp. J
Marek Faszczewski, Mariusz
Grodzki
REMBUT Piotr Tomanek

6.
7.

8.

9.

10

63-000 Środa Wlkp.
ul. Harcerska 16
00-515 Warszawa
ul. Żurawia 24/7

11. „ALBEKO” Sieger Sp. J.

87-510 Kotowy, gm. Skrwilno

12. Transport-Metalurgia
Sp. z o. o.
13. „GAJAWI” P.P.H.U, Gabriel
Rogut
14. „RAJAN” Usługi Budowlane
Jan Rainko
15. Przedsiębiorstwo Usług
Wodno-Budowlanych „WODBUD”
16. Przedsiębiorstwo Budownictwa
Lądowego MJ sp. z o.o.
17. Firma P.P.H.U. DOMAX
Stanisław Długozima
18. Przedsiębiorstwo HandlowoUsługowe „JUKO”
Jerzy Szczukocki
19. Przedsiębiorstwo ProjektowoWdrożeniowego „AWAT” Sp.

97-500 Radomsko,
ul. Reymonta 62
90-553 £ódź,
ul Kopernika 56/60
18-500 Kolno, ul. Wesoła 7

20. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe „WIT” s.c.
Sredziński W., Targoñski T.

ul. Piłsudskiego 14
23-200 Kraśnik

ul. Hetmańska 67
15 – 727 Białystok

zezwolenia

15.02.2013

15.02.2013

31.03.2014

01.01.2015

15.09.2015
30.09.2015

28.02.2016
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21. Zakład Usług Produkcji i Handlu
inż. Jan Stanisław Górliñski
22. Zakład Instalacji Sanitarnych
Ogrzewania i Gazu,
Leon £ukaszuk
23. AZBUD+

ul. Moniuszki 85
06 – 200 Maków – Mazowiecki
ul. Różana 13/14
15 – 669 Białystok

0606640377

28.02.2016

(085)6610541

31.03.2011

ul. Piasta 10 lok. 6
15-044 Białystok

(085)7410050

30.04.2016

Przewodniczący
Rady Miasta Przeworska
Andrzej Rozpotyński
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