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5.4, Przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest oraz
sporządzenie informacji dla lvójta' burmistrza, prezydenta

(n, .t/ tYr 482-, Poz- 48?6)
Rozporządzenie Ministra GPiPS z dnla f3 paŹdziernika 2003 r. w Sprawie wymagań

w zakresie... zgodnie z 5 7 zobowiązuje właścicieIa, zarządcę lub uzytkownika miejsc,

w których był lub jest uzytkowany azbest lub wyroby zawierające azbest, do dokonania

inu'entaryzacji zastosowanych wyrobów zawterających azbest poprzez sporządzenie spisu

z natury. Inw.entaryzację na|eiał,o przeprorvadzić w terminie do końca maja 2004 r., przy

czym wynik inwentaryzacji naleŻy przedstawió w formie informacji wg wzoru

przedstawionego poniżej. Informacja podlega corocznej inwentaryzacji w terminie do dnia 31

stycznia kazdego roku. Informację sporządza się w f egzemp|arzach:jeden przedkłada się w

fonnie pisemnej wojewodzie, a drugi przechowuje przez okres l roku do czasu sporządzenia

następnej informacji.

osoby fizyczne nie bedace przedsiebiorcami przedkładają informacje odpowiednio

wójtowi. burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

Wzórinformacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

INFoRMACJA o wYRoBAcH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST ')

I MIEJSCU ICH WYKORZYSTYWAI\IA

l. Miejsce, adres

2. Wł aścicieU zar ządca/ uŻytko wnik

a) osoba prawna - nazwa, adres

b) osoba ftzyczna - imię' nazwisko i adres

3. Tytuł własności

4. Nazwa, rodzaj wyrobu 2)
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5. Ilośc (m3. tony) ])

6. Przydatność do dalszej eksploatacji a)

7. Przewidnvany temin usunięcia wyrobu:

a) okresowej wynriany z t1tułu zuzyciawyrobu 5)

b) całko'*.itego usunięcia niebezpiecznych materiałów i substancji

8. Inne istotne informacje o wyrobach ó)

(podpis)

Data

objaśnienia:
.) 

niepotrzebne skreślić'
|) za w]rr:ób zawierający azbest uważa się kazdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,| o/o azbestu.

z) Przy określaniurodzaju ivyrobu zavńerającego azbest na|eĘ stosować następującąklasyfikację:

- ptyry azbestowo.cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

- ptyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwą

- rury izłącz azbestowo-cementowe,
. izolacje naĘskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest'

- wyrobycierne azbestowo-kauczukowę,
- przędza specjalna, w fym włókna azbestorve 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 tekrura.

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

1) według ,,oceny stanu i możliwości bezpieczrrego uŻykowania wyrobów zawierających azbesf' - załącznik

nr 1 do rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie sposobów bezpiecznego

użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest.

5) Na podstawie corocznego rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie dopuszczenia

wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny.

ol NP. informacja o oznaczeniu na p|anie syuacyjnym terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest.


