
OBOWIĄZKI POSIADACZY WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 

– REGULACJE PRAWNE 

 

Właścicieli obiektów zawierających azbest zachęcamy do lektury całości przepisów 

prawnych związanych z wyrobami zawierającymi azbest. 

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje: 

 

 Według Rozporządzenia 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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31): 

 wyroby zawierające azbest wykorzystuje się w sposób niestwarzający zagrożenia dla 

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

 wyroby zawierające azbest inwentaryzuje się poprzez sporządzenie spisu z natury; 

 wynik inwentaryzacji ujmuje się w „Informacji o wyrobach zawierających azbest”; 

 informację sporządza się w dwóch egzemplarzach, z czego jeden przekazuje się do: 

 osoby fizyczne (mieszkańcy) przedkładają informację corocznie w terminie do 31 

stycznia burmistrzowi miasta (Burmistrz Miasta Lęborka), 

 podmioty gospodarcze przedkładają informację j.w. Marszałkowi Województwa 

Pomorskiego, 

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

następnej informacji; 

 za wyrób zawierający azbest uznaje się każdy wyrób zawierający wagowo 0,1 % lub 

więcej azbestu 

 

 Według Rozporządzenia 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. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.): 

 właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, a także obiektu (w tym 

również budynku jednorodzinnego) przeprowadza kontrole stanu wyrobów 

zawierających azbest w terminach wynikających z oceny stanu tych wyrobów; 

 z przeprowadzonej kontroli okresowej należy sporządzić ocenę stanu i możliwości 

bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest; 

 ocenę przechowuje się łącznie z dokumentacją miejsca zawierającego azbest, obiektu, 

urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej; 

 wykonawca prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów 

zawierających azbest obowiązany jest do zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia tych 

prac właściwemu organowi nadzoru budowlanego (Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego w Lęborku), właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy (Okręgowy 

Inspektorat Pracy w Gdańsku Oddział w Słupsku) oraz właściwemu państwowemu 

inspektorowi sanitarnemu (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku), w 

terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac; 

 właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości obowiązany jest zgłosić 

prace polegające na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest do 

właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej (Starosta Powiatowy w 

Lęborku); 

 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, 



 po wykonaniu przez związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest 

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; 

 oświadczenie takie należy przechowywać przez okres co najmniej 5 lat. 

 

 Prace związane z usuwaniem wyrobów azbestowych i ich transportem mogą być 

prowadzone tylko przez wyspecjalizowane firmy, a odpady azbestowe można składować 

tylko na wyznaczonym składowisku. 


