
ZAŁ ĄCZNIK Nr 3  

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJ ĄCYCH AZBEST 1), KTÓRYCH 
WYKORZYSTYWANIE ZOSTAŁO ZAKO ŃCZONE 

1. Miejsce, adres ................................. ...........  
   ................................................ ...........  
2. Wła ściciel/zarz ądca *) :  
   a) osoba prawna - nazwa, adres, ................ ...........  
      ............................................. ...........  
   b) osoba fizyczna - imi ę, nazwisko i adres ................  
      ............................................. ...........  
3. Tytuł własno ści ...........................................  
   ................................................ ...........  
4. Nazwa, rodzaj wyrobu 2)  ....................................  
   ................................................ ...........  
5. Ilo ść (m 2, tony) 3)  ........................................  
6. Rok zaprzestania wykorzystywania wyrobów ....... ...........  
7. Planowane usuni ęcia wyrobów: ..............................  
   a) sposób ...................................... ...........  
   b) przez kogo .................................. ...........  
   c) termin ...................................... ...........  
8. Inne istotne informacje 4)  .................................  
   ................................................ ...........  

                                         

..................  
                                             (podpi s)  

Data ...............  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



______ 
Objaśnienia: 
*) Niepotrzebne skreślić. 
1) Za wyrób zawierający azbest uwaŜa się kaŜdy wyrób o stęŜeniu równym lub wyŜszym od 0,1 % azbestu. 
2) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest naleŜy 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 sytuacyjnym.  

 
 

 
 

POUCZENIE 
 

wyciąg z rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 
 z dn. 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. Nr 192, poz. 1876 ) 

 
1. Właściciel, zarządca lub uŜytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany 

azbest  lub wyroby zawierające azbest, dokonuje inwentaryzacji zastosowanych wyrobów 
zawierających azbest, poprzez sporządzenie spisu z natury. 

2. Informację sporządza się w dwóch egzemplarzach, z czego: 
a) jeden egzemplarz naleŜy przedłoŜyć w formie pisemnej Burmistrzowi Miasta  
b) drugi egzemplarz naleŜy przechowywać przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia 

następnej informacji  
3. Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do 31 stycznia kaŜdego roku  
 
 

 
Informacj ę naleŜy przesłać do Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach 

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska  
47 – 330  Zdzieszowice, ul. Bolesława Chrobrego 34 

 

 

 

 

 


