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Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 19 czerw-
ca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierają-
cych azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, z późn. zm.2)) 
zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w spra-
wie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania 
i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 
Nr 71, poz. 649) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c)  tymczasowy obiekt budowlany, o którym 
mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.3));”,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3)  odpadach zawierających azbest — oznacza 
to odpady zaliczane do odpadów niebez-
piecznych w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.4));”;

2) w § 4 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2.  Z przeprowadzonej kontroli okresowej sporzą-
dza się w jednym egzemplarzu ocenę stanu 
i możliwości bezpiecznego użytkowania wyro-
bów zawierających azbest, zwaną dalej „oce-
ną”. Wzór oceny określa załącznik nr 1 do roz-
porządzenia.

  3.  Podmioty, o których mowa w ust. 1, przecho-
wują ocenę łącznie z dokumentacją miejsca za-

wierającego azbest, obiektu, urządzenia bu-
dowlanego lub instalacji przemysłowej. Dla 
budynków oraz obiektów budowlanych niebę-
dących budynkami, dla których jest prowadzo-
na książka obiektu budowlanego na podstawie 
art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — 
Prawo budowlane, ocena ta powinna być dołą-
czona do książki obiektu budowlanego.”;

3) w § 5 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„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 prze-
prowadzonego zabezpieczenia.”;

4) w § 6:

a) w ust. 1 w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a)  identyfikację azbestu w przewidzianych do 
usunięcia materiałach, na podstawie udoku-
mentowanej informacji od właściciela lub 
zarządcy obiektu albo też na podstawie ba-
dań przeprowadzonych przez laboratorium 
wyposażone w sprzęt umożliwiający ich pra-
widłową analizę i zdolne do stosowania od-
powiedniej techniki identyfikacyjnej,”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.  Wykonawca prac polegających na zabezpie-
czeniu lub usunięciu wyrobów zawierają-
cych azbest z miejsca, obiektu, urządzenia 
budowlanego lub instalacji przemysłowej, 
a także z terenu prac obowiązany jest do 
zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia tych 
prac właściwemu organowi nadzoru budow-
lanego, właściwemu okręgowemu inspekto-
rowi pracy oraz właściwemu państwowemu 
inspektorowi sanitarnemu, w terminie co 
najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac.”;

5) w § 10 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6.  Odpady zawierające azbest powinny być skła-
dowane na składowiskach odpadów niebez-
piecznych lub na wydzielonych częściach skła-
dowisk odpadów innych niż niebezpieczne 
i obojętne albo na podziemnych składowiskach 
odpadów niebezpiecznych.”;

6)  załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmie-
nie określone w załączniku do niniejszego rozpo-
rządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki: W. Pawlak
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 5 sierpnia 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania 
wyrobów zawierających azbest

1)  Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządo-
wej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w spra-
wie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki 
(Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 120, 
poz. 1252 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 10, poz. 72 oraz 
z 2009 r. Nr 20, poz. 106.

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. 
Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, 
poz. 1373 i Nr 247, poz. 1844, z 2008 r. Nr 145, poz. 914, 
Nr 199, poz. 1227, Nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz. 1321 
i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, 
Nr 160, poz. 1276 i Nr 161, poz. 1279 oraz z 2010 r. Nr 75, 
poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804 i Nr 121, 
poz. 809.

4)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 88, poz. 587, z 2008 r. 
Nr 138, poz. 865, Nr 199, poz. 1227 i Nr 223, poz. 1464, 
z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 79, poz. 666 oraz z 2010 r. Nr 28, 
poz. 145 i Nr 152, poz. 1018.
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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 ewidencyjnego2): ..................................................................................................................................

Nazwa, rodzaj wyrobu3): ................................................................................................................................................

Ilość wyrobów4): .............................................................................................................................................................

Data sporządzenia poprzedniej oceny5): ......................................................................................................................

Grupa/ 
nr

Rodzaj i stan wyrobu Punkty Ocena

1 2 3 4

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/m3) 25

4 Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne) 10

II Struktura powierzchni wyrobu z azbestem

5 Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien 60

6 Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona 
struktura włókien

30

7 Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych 
ubytkach

15

8 Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń 0

III Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem

9 Wyrób jest przedmiotem jakichś prac 30

10 Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m) 15

11 Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne 10

12 Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne 10

13 Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne 0

IV Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych

14 Bezpośrednio w pomieszczeniu 30

15 Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem 25

16 W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne) 25

17 Na zewnątrz obiektu (np. tynk) 20

18 Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne) 10

19 Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną 
powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym

5

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki 
z dnia 5 sierpnia 2010 r. (poz. 1089)

WZÓR
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1 2 3 4

20 Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń 
mieszkalnych)

0

V Wykorzystanie miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemy-
słowej

21 Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców 40

22 Stałe lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy) 30

23 Czasowe (np. domki rekreacyjne) 15

24 Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki) 5

25 Nieużytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, 
wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje)

0

SUMA PUNKTÓW OCENY

STOPIEŃ PILNOŚCI

UWAGA: W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną 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 I od 120 punktów
wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie
Stopień pilności II 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 Właściciel/Zarządca
 (nazwisko i imię) (podpis)

 .......................................... ..........................................
 (miejscowość, data) (adres lub pieczęć z adresem)

Objaśnienia:
1)  Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, 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”.


