
Załącznik nr 1  

 

Wykaz firm i przedsiębiorców zajmujących się usuwaniem materiałów 

zawierających  azbest. 
 

 Zakład Usług Kotlarskich, J. Gruszczyński, ul. Kunickiego 12, 61-418  Poznań  

Decyzja Nr 7647/3/05 z dnia  15.02.2005 r., zatwierdzająca program gospodarki odpadami 

niebezpiecznymi, planowanymi do wytworzenia na terenie powiatu pleszewskiego w wyniku 

świadczenia usług w zakresie prac remontowo- budowlanych, polegających na usuwaniu 

materiałów wykonanych z azbestu. Decyzja ważna do dnia 31.12.2012 r. 

 

 Blacharstwo- Dekarstwo- Prace Remontowo – Budowlane, Ogólne Stefan Rzepka, 

Bucz, ul. Boszkowska 7, 64-234 Przemęt  

Decyzja Nr 7647/11/05 z dnia 1.03.2005 r., zatwierdzająca program gospodarki odpadami 

niebezpiecznymi, planowanymi do wytworzenia na terenie powiatu pleszewskiego w wyniku 

świadczenia usług w zakresie prac remontowo- budowlanych, polegających na usuwaniu 

materiałów wykonanych z azbestu. Decyzja ważna do dnia 31.12.2012 r. 

 

 Extrema Bud, Rafał Małecki, ul. Wrocławska 42, 63-400 Ostrów Wlkp.  

Decyzja Nr 7647/11/05 z dnia 1.03.2005 r., zatwierdzająca program gospodarki odpadami 

niebezpiecznymi, planowanymi do wytworzenia na terenie powiatu pleszewskiego w wyniku 

świadczenia usług w zakresie prac remontowo- budowlanych, polegających na usuwaniu 

materiałów wykonanych z azbestu. Decyzja ważna do dnia 31.12.2012r. 

 

 KASTOR Tomasz Janiszewski, ul. Kolonia 19B/2, 67-321 Leszno Górne  

Decyzja Nr 7647/14/05 z dnia 23.02.2005 r., zatwierdzająca program gospodarki odpadami 

niebezpiecznymi, planowanymi do wytworzenia na terenie powiatu pleszewskiego w wyniku 

świadczenia usług w zakresie prac remontowo- budowlanych, polegających na usuwaniu 

materiałów wykonanych z azbestu. Decyzja ważna do dnia 30.06.2012r. 

 

 CENTRUM ELOKLOGICZNE HYDRO- GEO- PLAST, Marek Matysiak,                 

ul. Łódzka 40, 62-800 Opatówek  

Decyzja Nr 7647/15/05 z dnia 01.03.2005 r., zatwierdzająca program gospodarki odpadami 

niebezpiecznymi, planowanymi do wytworzenia na terenie powiatu pleszewskiego w wyniku 

świadczenia usług w zakresie prac remontowo- budowlanych, polegających na usuwaniu 

materiałów wykonanych z azbestu. Decyzja ważna do dnia 31.12.2012r. 

 

 Spe – Bau  Sp. z o. o. Specjalistyczne Prace Budowlane, ul. Mielecka 21/1,                    

53-401 Wrocław,  

Decyzja Nr 7647/15/05 z dnia 01.03.2005 r., zatwierdzająca program gospodarki odpadami 

niebezpiecznymi, planowanymi do wytworzenia na terenie powiatu pleszewskiego w wyniku 

świadczenia usług w zakresie prac remontowo- budowlanych, polegających na usuwaniu 

materiałów wykonanych z azbestu. Decyzja ważna do dnia 31.07.2012r. 

 

 Studio Budowa, Tomasz Kubiak, ul. Prokopowska 63, 63-300 Pleszew,  

Decyzja Nr 7647/32/05 z dnia 10.05.2005 r., zatwierdzająca program gospodarki odpadami 

niebezpiecznymi, planowanymi do wytworzenia na terenie powiatu pleszewskiego w wyniku 

świadczenia usług w zakresie prac remontowo- budowlanych, polegających na usuwaniu 

materiałów wykonanych z azbestu. Decyzja ważna do dnia 30.12.2015 r. 

 

 



 Zakład Remontowo – Budowlany AMROŻY Sp. j. Wiesława Śliwińska, Kazimierz 

Ambroży, ul. Meissnera 1-3 lok. 222, 03-982 Warszawa, 

Decyzja Nr 7647/34/05 z dnia 16.05.2005 r., zatwierdzająca program gospodarki odpadami 

niebezpiecznymi, planowanymi do wytworzenia na terenie Miasta i Gminy Pleszew w wyniku 

świadczenia usług w zakresie prac remontowo- budowlanych, polegających na usuwaniu 

materiałów wykonanych z azbestu. Decyzja ważna do dnia 16.05.2015 r. 

 

9.  Dekarstwo – Murarstwo Inne Usługi Budowlane – Roman Hejdysz, z/s Wyszki 87,              

63-220 Kotlin,  

Decyzja Nr 7647/40/05 z dnia 07.06.2005 r., zatwierdzająca program gospodarki odpadami 

niebezpiecznymi, planowanymi do wytworzenia na terenie powiatu pleszewskiego w wyniku 

świadczenia usług w zakresie prac remontowo- budowlanych, polegających na usuwaniu 

materiałów wykonanych z azbestu. Decyzja ważna do dnia 30.12.2012 r. 

 

10. PPHU „ Instal Chemik”, Jacek Rauhut, ul. Bojanowskiego 2, 63-300 Pleszew,  

 Decyzja Nr 7647/43/05 z dnia 07.07.2005 r., zatwierdzająca program gospodarki odpadami 

niebezpiecznymi, planowanymi do wytworzenia na terenie powiatu pleszewskiego w wyniku 

świadczenia usług w zakresie prac remontowo- budowlanych, polegających na usuwaniu 

materiałów wykonanych z azbestu. Decyzja ważna do dnia 31.12.2012 r. 

 

11. Firma Remontowo – Budowlana Jarosław Dutkiewicz, Zalesie 30, 63-233 Jaraczewo,  

Decyzja Nr 7647/44/05 z dnia 03.08.2005 r., zatwierdzająca program gospodarki odpadami 

niebezpiecznymi, planowanymi do wytworzenia na terenie powiatu pleszewskiego w wyniku 

świadczenia usług w zakresie prac remontowo- budowlanych, polegających na usuwaniu 

materiałów wykonanych z azbestu. Decyzja ważna do dnia 13.06.2015 r. 

 

12. R&M PLETTAC Sp. z o. o., ul. Kościuszki 19, 63-500 Ostrzeszów, 

Decyzja Nr 7647/45/05 z dnia 21.07.2005 r., zatwierdzająca program gospodarki odpadami 

niebezpiecznymi, planowanymi do wytworzenia na terenie powiatu pleszewskiego w wyniku 

świadczenia usług w zakresie prac remontowo- budowlanych, polegających na usuwaniu 

materiałów wykonanych z azbestu. Decyzja ważna do dnia 30.06.2012 r. 

 

13. PPHU ABBA – EKOMED Sp. z o. o., ul. Moniuszki 11/13, 87-100 Toruń,  

Decyzja Nr 7647/46/05 z dnia 20.07.2005 r., zatwierdzająca program gospodarki odpadami 

niebezpiecznymi, planowanymi do wytworzenia na terenie powiatu pleszewskiego w wyniku 

świadczenia usług w zakresie prac remontowo- budowlanych, polegających na usuwaniu 

materiałów wykonanych z azbestu. Decyzja ważna do dnia 20.01.2012 r. 

 

14. PPUH ,,ANFRA” Franciszek Antczak, ul. Dożynkowa 34, 63-400 Ostrów Wlkp.  

Decyzja Nr 7647/49/05 z dnia 08.08.2005 r., zatwierdzająca program gospodarki odpadami 

niebezpiecznymi, planowanymi do wytworzenia na terenie powiatu pleszewskiego w wyniku 

świadczenia usług w zakresie prac remontowo- budowlanych, polegających na usuwaniu 

materiałów wykonanych z azbestu. Decyzja ważna do dnia 30.12.2012 r. 

 

15. Transport- Metalurgia Sp. z o. o., ul. Reymonta 62, 97-500 Radomsko,  

Decyzja Nr 7647/49/05 z dnia 08.08.2005 r., zatwierdzająca program gospodarki odpadami 

niebezpiecznymi, planowanymi do wytworzenia na terenie powiatu pleszewskiego w wyniku 

świadczenia usług w zakresie prac remontowo- budowlanych, polegających na usuwaniu 

materiałów wykonanych z azbestu. Decyzja ważna do dnia 28.04.2015 r. 

 

16. ALGADER HOFMAN Sp. z o. o., ul. Włóczyńska 133/11B, 01-919 Warszawa,  

Decyzja Nr 7647/53/05 z dnia 01.09.2005 r., zatwierdzająca program gospodarki odpadami 

niebezpiecznymi, planowanymi do wytworzenia na terenie powiatu pleszewskiego w wyniku 



świadczenia usług w zakresie prac remontowo- budowlanych, polegających na usuwaniu 

materiałów wykonanych z azbestu. Decyzja ważna do dnia 31.01.2012 r. 

 

17. GAJAWI  PPHU Gabriel Rogut, ul. Odyńca 24, 93-150 Łódź,   

Decyzja Nr 7647/53/05 z dnia 01.09.2005 r., zatwierdzająca program gospodarki odpadami 

niebezpiecznymi, planowanymi do wytworzenia na terenie powiatu pleszewskiego w wyniku 

świadczenia usług w zakresie prac remontowo- budowlanych, polegających na usuwaniu 

materiałów wykonanych z azbestu. Decyzja ważna do dnia 15.04.2014 r. 

 

18. Buhck Recycling Sp. z o. o., ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań,   

Decyzja Nr 7647/61/05 z dnia 21.10.2005 r., zatwierdzająca program gospodarki odpadami 

niebezpiecznymi, planowanymi do wytworzenia na terenie powiatu pleszewskiego w wyniku 

świadczenia usług w zakresie prac remontowo- budowlanych, polegających na usuwaniu 

materiałów wykonanych z azbestu. Decyzja ważna do dnia 22.03.2015 r. 

 

19. PPHU „ TADBUD” Tadeusz Wodecki, Czermin 67a, 63-304 Czermin 

Decyzja Nr 7647/4/06 z dnia 06.01.2006 r., zatwierdzająca program gospodarki odpadami 

niebezpiecznymi, planowanymi do wytworzenia na terenie powiatu pleszewskiego w wyniku 

świadczenia usług w zakresie prac remontowo- budowlanych, polegających na usuwaniu 

materiałów wykonanych z azbestu. Decyzja ważna do dnia 31.12.2012 r. 

 

20. HYDROGEOTECHNIKA Sp. z o. o., ul. Ściegiennego 262A, 25-116 Kielce, 

 Decyzja Nr 7647/6/06 z dnia 16.03.2006 r., zatwierdzająca program gospodarki odpadami 

niebezpiecznymi, planowanymi do wytworzenia na terenie powiatu pleszewskiego w wyniku 

świadczenia usług w zakresie prac remontowo- budowlanych, polegających na usuwaniu 

materiałów wykonanych z azbestu. Decyzja ważna do dnia 31.12.2015 r. 

 

21. PHU Dom Mus Jerzy Kostencki, ul. Wrzesińska 1c, 62-025 Kostrzyn,  

Decyzja Nr 7647/9/06 z dnia 16.02.2006 r., zatwierdzająca program gospodarki odpadami 

niebezpiecznymi, planowanymi do wytworzenia na terenie Miasta i Gminy Pleszew, w wyniku 

świadczenia usług w zakresie prac remontowo- budowlanych, polegających na usuwaniu 

materiałów wykonanych z azbestu. Decyzja ważna do dnia 31.03.2010 r. 

 

22. JAN – AZ  Joanna Misiak, Bielawy Pogorzelskie 1/1, 63-860 Pogorzela,  

Decyzja Nr 7647/10/06 z dnia 30.03.2006 r., zatwierdzająca program gospodarki odpadami 

niebezpiecznymi, planowanymi do wytworzenia na terenie powiatu pleszewskiego w wyniku 

świadczenia usług w zakresie prac remontowo- budowlanych, polegających na usuwaniu 

materiałów wykonanych z azbestu. Decyzja ważna do dnia 31.01.2016 r. 

 

23. ADMAR Marek Markiewicz, ul. Zachodnia 32, 63-300 Pleszew, 

Decyzja Nr 7647/11/06 z dnia 23.03.2006 r., zatwierdzająca program gospodarki odpadami 

niebezpiecznymi, planowanymi do wytworzenia na terenie powiatu pleszewskiego w wyniku 

świadczenia usług w zakresie prac remontowo- budowlanych, polegających na usuwaniu 

materiałów wykonanych z azbestu. Decyzja ważna do dnia 31.12.2012 r. 

 

24. EKOLOG System Sp. z o. o., ul. Książęca 1, 61-361 Poznań,  

Decyzja Nr 7647/15/06 z dnia 24.04.2006 r., zatwierdzająca program gospodarki odpadami 

niebezpiecznymi, planowanymi do wytworzenia na terenie powiatu pleszewskiego w wyniku 

świadczenia usług w zakresie prac remontowo- budowlanych, polegających na usuwaniu 

materiałów wykonanych z azbestu. Decyzja ważna do dnia 31.01.2010 r. 

 

 

 



25. PPU „TEMPIOL” Sp. z o. o. , ul. Konduktorska 42, 401-155 Katowice ,  

Decyzja Nr 7647/21/06 z dnia 14.06.2006 r., zatwierdzająca program gospodarki odpadami 

niebezpiecznymi, planowanymi do wytworzenia na terenie powiatu pleszewskiego w wyniku 

świadczenia usług w zakresie prac remontowo- budowlanych, polegających na usuwaniu 

materiałów wykonanych z azbestu. Decyzja ważna do dnia 14.06.2012 r. 

 

26. Am Trans Progres Sp. z o.o., ul. Sarmacka 7,61- 616 Poznań  

Decyzja Nr 7647/23/07 z dnia 23.05.2007 r., zatwierdzająca program gospodarki odpadami 

niebezpiecznymi, planowanymi do wytworzenia na terenie powiatu pleszewskiego w wyniku 

świadczenia usług w zakresie prac remontowo- budowlanych, polegających na usuwaniu 

materiałów wykonanych z azbestu. Decyzja ważna do dnia 23.05.2017 r. 

 

27. STALPOT Witold Potarzycki, Paweł Potarzycki, Karminek Ul. Ostrowska 32,                 

63-330 Dobrzyca  

Decyzja Nr 7647/31/07 z dnia 12.09.2007 r., zatwierdzająca program gospodarki odpadami 

niebezpiecznymi, planowanymi do wytworzenia na terenie powiatu pleszewskiego w wyniku 

świadczenia usług w zakresie prac remontowo- budowlanych, polegających na usuwaniu 

materiałów wykonanych z azbestu. Decyzja ważna do dnia 12.09.2017 r. 

 

28. Zakład Remontowo – Budowlany „Dach Bud” Jacek Skrzypczyński, ul. Kwiatowa 6, 

62-811 Kościelna Wieś 

Decyzja Nr 7647/36/07 z dnia 17.12.2007 r., zatwierdzająca program gospodarki odpadami 

niebezpiecznymi, planowanymi do wytworzenia na terenie powiatu pleszewskiego w wyniku 

świadczenia usług w zakresie prac remontowo- budowlanych, polegających na usuwaniu 

materiałów wykonanych z azbestu. Decyzja ważna do dnia 17.12.2017 r. 

 

29. Zakład Ogólnobudowlany Błażej Kurzawa, ul. Kolejowa 15 c, 63-760 Zduny 

Decyzja Nr 7647/23/08 z dnia 08.07.2008 r., zatwierdzająca program gospodarki odpadami 

niebezpiecznymi, planowanymi do wytworzenia na terenie powiatu pleszewskiego w wyniku 

świadczenia usług w zakresie prac remontowo- budowlanych, polegających na usuwaniu 

materiałów wykonanych z azbestu. Decyzja ważna do dnia 08.07.2018 r. 

 

30. P.H. „Dom Plast” Krzysztof Gauza, Czermin 136, 63-304 Czermin 

Decyzja Nr 7647/29/08 z dnia 08.09.2008 r., zatwierdzająca program gospodarki odpadami 

niebezpiecznymi, planowanymi do wytworzenia na terenie powiatu pleszewskiego w wyniku 

świadczenia usług w zakresie prac remontowo- budowlanych, polegających na usuwaniu 

materiałów wykonanych z azbestu. Decyzja ważna do dnia 08.09.2018 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2  

 

Wykaz składowisk przyjmujących odpady zawierające azbest. 
 

Województwo Gmina Miejscowość Kody przyjmowanych odpadów 

Dolnośląskie 

 

Wałbrzych Wałbrzych 17 06 01, 17 06 05 

Oława  Godzikowice 17 01 06, 17 06 01, 17 06 05 

Trzebnica Marcinowo 17 06 01, 17 06 03, 17 06 05 

Świętokrzyskie Tuczępy Dobrów 17 06 01, 17 06 05 

Lubelskie Poniatowa  Poniatowa Wieś 17 01 06, 17 02 04, 17 04 09, 17 09 

03, 16 02 12, 16 01 11, 16 01 21,  

15 02 02 

Kraśnik Kraśnik 17 06 01, 17 06 05 

Lubuskie Gorzów 

Wielkopolski 

Chróścik 17 06 01, 17 06 05  

Małopolskie Bolesław Ujków Stary 17 06 01, 17 06 05 

Tarnów Tarnów 17 06 01, 17 06 05 

Mazowieckie Sierpc Rachocin 17 06 01, 17 06 05 

Podkarpackie Pysznica Pysznica 17 06 01, 17 06 05 

Radymno Młyny 17 06 01, 17 06 05 

Śląskie Knurów Knurów 17 06 01, 17 06 05 

Świętochłowice Świętochłowice 17 06 01, 17 06 05 

Dąbrowa 

Górnicza 

Dąbrowa 

Górnicza 

17 06 01, 17 06 05 

Jastrzębie - 

Zdrój 

Jastrzębie - 

Zdrój 

17 06 05 

Zachodniopomorskie Sianów Sianów 17 06 01, 17 06 05 

Myślibórz Dalsze 17 06 01, 17 06 05 

Warmińsko - 

mazurskie 

Zalewo Półwieś 17 06 01, 17 06 05 

Elbląg Elbląg 17 06 01, 17 06 05 

Wielkopolskie Konin Konin 06 07 01, 06 13 04, 10 11 81, 10 13 

10, 15 01 11, 15 02 02, 15 02 13,  

16 01 11, 16 02 12, 16 02 13, 17 06 

01, 17 06 05, 17 09 03, 20 01 35 

Ślesin Goranin 17 06 01, 17 06 05 

Kujawsko - 

pomorskie 

Pruszcz Małociechowo 17 06 01, 17 06 05 

Włocławek Włocławek 17 06 01, 17 06 05 

Łódzkie Kleszczów Bagno - Lubień 17 06 01, 17 06 05 

Radomsko Jadwinówka 17 06 01, 17 06 05, 19 08 13 

Podlaskie Miastkowo Miastkowo 17 06 01, 17 06 05, 17 06 04 

Jedwabne Korytki 17 06 01, 17 06 05 

Pomorskie Słupsk Bierkowo 06 13 04, 10 11 81, 10 13 09, 15 01 

11, 16 01 11, 17 06 01, 17 06 05 

Kwidzyn Gilwa Mała 17 06 01, 17 06 05 
 

 

 

 
 



Załącznik nr 3  

OCENA 

stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest 

 

Miejsce/ obiekt/ urządzenie budowlane /instalacja przemysłowa: 

 

.................................................................................................................................................... 

Adres miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej: 

 

.................................................................................................................................................... 

 

Pomieszczenie:……………………………………………………................................................... 

 

Rodzaj/nazwa wyrobu 
1)

…………………………………………………........................................ 

 

Ilość wyrobów (m
2
, tony) 

2)
………………………………………………….................................... 

 

Grupa 

/ Nr 

Wyrób - rodzaj Ocena 

 

Przyjęta 

punktacja 

I. Sposób zastosowania azbestu 

 1. 

 

Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem 

(torkret) 

 

 

30 

 

 2. Tynk zawierający azbest  30 

 3. 

 

Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj.  

< 1.000 kg/m
3
) 

 

 

25 

 

 4. Pozostałe wyroby z azbestem  10 

 II. Rodzaj azbestu 

 5. Azbest chryzotylowy  5 

 6. Inny azbest (np. krokidolit)  15 

 III. Struktura powierzchni wyrobu z azbestem 

 7. Rozluźniona (naruszona) struktura włókien  30 

 8. 

 

Mocna struktura włókien, lecz bez albo z 

niewystarczającą powłoką farby zewnętrznej 

 

 

10 

 

 9. Pomalowana i nieuszkodzona powłoka zewnętrzna  0 

 IV. Stan zewnętrzny wyrobu z azbestem 

 10. Duże uszkodzenia  30 
3) 

 11. Małe uszkodzenia  10 
4) 

 12. Brak  0 

 V. Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem 

 13. Wyrób jest przedmiotem jakichś prac  15 

 14. 

 

Wyrób przez bezpośrednią dostępność narażony na 
uszkodzenia (do wysokości 2 m) 

 

 

10 

 

 15. Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne  10 

 16. Wyrób narażony na wstrząsy i drgania  10 

 17. 

 

Wyrób narażony na działanie czynników 

atmosferycznych (na zewnątrz obiektu) 

 

 

10 

 

 18. Wyrób znajduje się w zasięgu silnych ruchów 

powietrza 

 10 

 19. Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne 

 

 

 

 

 

 0 



VI. Wykorzystanie pomieszczenia 

 20. Regularnie przez dzieci, młodzież lub sportowców  35 

 21. Trwałe lub częste przebywanie w pomieszczeniach 

innych osób 

 30 

 22. Czasowo wykorzystywane pomieszczenie  20 

 23. Rzadko wykorzystywane pomieszczenie  10 

 VII. Usytuowanie wyrobu 

 24. Bezpośrednio w pomieszczeniu  30 

 25. Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym 

pokryciem 

 

 

25 

 

 26. W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały 

wentylacyjne) 

 

 

25 

 

 27. 

 

 

Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym 

pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza 

szczelnym kanałem wentylacyjnym 

 

 

 

10 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 4  

Informacja 

 o wyrobach zawierających azbest
1) 

 i miejscu ich wykorzystania. 

 

1. Miejsce , adres ............................................................................................ 

2. Właściciel, zarządca, użytkownik * .......................................................... 

a/ osoba prawna – nazwa, adres ................................................................. 

b/ osoba fizyczna – nazwisko, imię, adres ................................................. 

    .................................................................................................................. 

3. Tytuł własności ........................................................................................... 

4. Nazwa / rodzaj wyrobu 
2) 

............................................................................. 

5. Ilość ( m
2
, tony) 

3)
 ........................................................................................ 

6. Przydatność do dalszej eksploatacji 
4)

 .......................................................... 

7. Przewidywany termin usunięcia wyrobu ..................................................... 

a/ okresowej wymiany z tytułu zużycia 
5)

 .................................................... 

b/ całkowitego usunięcia .............................................................................. 

8. Inne, istotne informacje o wyrobach 
6)

 ......................................................... 

 

 

..................................................                              ............................................ 
  /data/        /podpis/ 

 

 

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 i tektura, 

- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie nie wymienione. 

3) Podać podstawę zapisu ( np. dokumentacja techniczna, spis z natury). 

4) Według  „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”. 

5) Na podstawie corocznego rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie 

dopuszczenia wyrobów zawierających azbest do produkcji lub wprowadzania na polski obszar celny. 

6) Np.  informacje o oznaczeniu na planie sytuacyjnym terenu. 

 

 

 

  



Załącznik nr 5 

  

 Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie 

zostało zakończone - wzór 
 

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 (m
2
, tony)

3)
 .................................................. 

 

6. Rok zaprzestania wykorzystywania wyrobów ............ 

 

7. Planowane usunięcia wyrobów: ............................... 

 

a) sposób ................................................................... 

b) przez kogo ............................................................. 

c) termin ..................................................................... 

 

8. Inne istotne informacje
4)

 ......................................... 

 

Data ....................................                                                        Podpis ......................... 
 

________ 
 

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 nie wymienione. 
3)

 Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, spis z natury). 
4)

 Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym. 

 

 

 

 



Załącznik nr 6 

 

Wzór oznakowania dla miejsc zawierających azbest lub wyroby zawierające 

azbest. 
 

 

 
 

 Wszystkie wyroby zawierające azbest lub ich opakowania powinny być oznakowane            

w następujący sposób: 

a) oznakowanie zgodne z podanym wzorem powinno posiadać wymiary: co najmniej 5 cm 

wysokości (H) i 2,5 cm szerokości, 

b) oznakowanie powinno składać się z dwóch części: 

- części górnej (h1 = 40 % H) zawierającej literę "a" w białym kolorze na czarnym tle, 

- części dolnej (h2 = 60 % H) zawierającej standardowy napis w białym lub czarnym kolorze 

na czerwonym tle; napis powinien być wyraźnie czytelny, 

c) jeśli wyrób zawiera krokidolit, standardowo stosowany zwrot "zawiera azbest" powinien być 

zastąpiony zwrotem "zawiera krokidolit/azbest niebieski". 

 


