
INFORMACJA 0 WYROBACH ZAWIERAJI\CYCH AZBESr' 

1. Nazwa miejsca/urzqdzenia/insta lacj i, adres': 

2. Wykorzystujqcy wyroby zawierajqce azbest - i mi~ i nazwisko lub nazwa i adres: 

3. Rodzaj zabudowy': ..... .. ............. ................ ...... ... .. ...... ... ...... ..... .... .... ..... ....• ... ....... .. .. ......•........ .••.......•......... 

4. Numer dzialki ewidencyjnej4: 

5. Numer obr~bu ewidencyjneg04: .... .............. ......... ...... .. .... ....... .••. ........••........ ..•.... .... ... ........... ..... .. ..... .. ..... 

6. Nazwa, rodzaj wyrobus .... ...................... .. .. ....... .... ... ... ......... .. ... ..... .... .. ...... ........ ........... ........... ......... ... . 

7. lIose posiadanych wyrob6w': ...... ......... .... ...... ........ ... .. ...• .........•... ...... ...•.... .......... ... .............. ... ....... ..... 

8. Stopien pilnosci ': ..... .... .... .. .... .... ..... ..... ................ ..... ...... .... ..... .. .... •...........•.. ...... ..•... ..... ..•..... .... ... ...... .• 

9. Zaznaczenie miejsca wyst~powania wyrob6w8
: 

a) nazwa i numer dokumentu: .. ... ... ... ....... ........ ..... .. ............ .. ...... .... ....... ... ... .......•.... .. .... ..... ..................... .. 

b) data ostatniej aktualizacj i: ....... .. ... ... .... ......................................••.. ........ •.... .. ..... ... ... ... ... .. ..... ... .. .. .... . 

10. Przewidywany termin usuni~cia wyrob6w: ........ ...................................................... ... ... .. ... .... .... ......••... 

11. lIose us uni~tyc h wyrob6w zawierajqcych azbest przekazanych do unieszkodliwienia' : .... ... .... ......... . . 

(podpis) 

data ... ........ ..... ........ ......... •..... ... ......... 

1 Za wyrob zawierajqcy azbest uznaje s i~ kaidy wyrob zawierajqcy wagowo 0,1 % lub wi~cej azbestu. 

2 Adres faktycznego miejsca wyst~powania azbestu naleiy uzupefnic w nast~pujqcym formacie: wojew6dztwD, powiat, gmina, 
miejscowosc, ulica, numer nieruchomosc i. 

3 Naleiy podac rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysfowy, budynek mieszkalno 

gospodarczy, inny. 
4 Naleiy podac numer dziatki ewidencyjnej i numer obr~bu ewidencyjnego faktycznego miejsca wyste;:powania azbestu. 
5 Przy okres laniu rodzaju wyrobu zawierajqcego azbest naleiy stosowac nastE:pujqCCi klasyfikacj~ : 

ptyty azbestowo-cementowe ptaskie stosowane w budownictwie, 

ptyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie, 

rury i ztclcza azbestowo-cementowe, 
rury i ztqcza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi, 

izolacje natryskowe srodkami zawierajqcymi w swoim sktadzie azbest , 

- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe, 
- prz~dza specjalna, w tym wt6kna azbestowe obrobione, 

- szczeliwa azbestowe, 
- tasmy tkane i plecione, sznury j sznurki, 

- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjqtkiem wyrob6w ciernych, 

- papier, tektura, 
- drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierajqcymi azbest przed wejsciem w iycie ustawy z dnia 19 czerwca 

1997 r. 0 zakazie stosowania wyrob6w zawierajqcych azbest, po trwatym zabezpieczeniu przed emisjq wt6kien azbestu), 
- drogi utwardzone odpadami zawierajqcymi azbest przed wejsciem w iycie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. 0 zakazie 

stosowania wyrob6w zawierajqcych azbest , ale niezabezpieczone trwa le przed emisjq wt6kien azbestu, 

- inne wyroby zawierajqce azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; podac jakie. 
6 lIose wyrob6w zawierajqcych azbest na leiy podac w jednostkach wtasciwych dla danego wyrobu (kg, m2, m3, m.b., km). 

7 Wedlug "Oceny stanu i moiliwosci bezpiecznego uiytkowania wyrob6w zawierajqcych azbest" okreslonej 

w zatqczniku nr 1 do rozporzqdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. 
w sprawie sposob6w i warunk6w bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrob6w zawierajqcych azbest (Oz. U. Nr 71, pOZ. 

649 oral l 2010 r. Nr 162, pOl. 1089). 
8 Nie dotyczy os6b fizycznych n jeb~dqcych przeds i~biorcami. Naleiy podac nazw~ i numer dokumentu oraz dat~ jego ostatn iej 

aktua lizacj i, w kt6rym zosta ty oznaczone miejsca wyst~powania wyrob6w zawierajqcych azbest, 
w szczeg61nosci planu sytuacyjnego terenu instalacji lub urzqdzenia zawierajqcego azbest, dokumentacj i technicznej . 


