Procedura 1. Obowiązki i postępowanie właścicieli oraz zarządców, przy
użytkowaniu obiektów i terenów z wyrobami zawierającymi azbest.
Zakres procedury obejmuje przedstawienie zakresu obowiązków i zasad postępowania
właścicieli i zarządców budynków, budowli, instalacji lub urządzeń oraz terenów gdzie znajduje się
azbest lub wyroby zawierające azbest. Procedura dotyczy bezpiecznego ich użytkowania.

Przeprowadzenie
inwentaryzacji wyrobów
zawierających azbest.

Sporządzenie „Oceny stanu
i możliwości bezpiecznego
użytkowania wyrobów
zawierających azbest”.

Sporządzenie informacji dla
wójta/burmistrza/prezydenta
– osoby fizyczne, dla
marszałka
– osoby
prawne (corocznie do 31
stycznia br.)

Oznakowanie pomieszczeń,
gdzie znajdują się urządzenia
lub instalacje z wyrobami
zawierającymi azbest

Opracowanie instrukcji
bezpiecznego postępowania i
użytkowania pomieszczenia z
wyrobami zawierającymi
azbest.

Opracowanie corocznego
planu kontroli jakości
powietrza dla pomieszczeń
zawierających azbest.

Zaznaczenie na planach
sytuacyjnych terenu miejsc z
wyrobami zawierającymi
azbest.

Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia technicznego oraz terenu,
gdzie znajdują się wyroby zawierające azbest, ma obowiązek sporządzenia – w jednym egzemplarzu
„Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” . Właściciele lub
zarządcy, którzy spełnili ten obowiązek wcześniej – sporządzają następne „Oceny...” w terminach
wynikających z warunków poprzedniej „Oceny...” tzn. jeśli podczas przeprowadzonej oceny
stwierdzono następującą ilość sumy wszystkich punktów:


Stopień pilności I od 120 punktów - wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób
bezazbestowy) lub zabezpieczenie.
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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.
Z przeprowadzonej kontroli okresowej sporządza się w jednym egzemplarzu ocenę stanu i

możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, ocenę przechowuje się łącznie
z dokumentacją miejsca zawierającego azbest, obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji
przemysłowej. Dla budynków oraz obiektów budowlanych niebędących budynkami, dla których jest
prowadzona książka obiektu budowlanego na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ocena ta powinna być dołączona do książki obiektu budowlanego.
Właściciel lub zarządca obowiązany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji (spisu z natury)
wyrobów zawierających azbest. Wyniki inwentaryzacji powinny służyć do sporządzenia informacji dla
wójta, burmistrza lub prezydenta miasta – właściwego dla miejsca położenia budynku, budowli,
instalacji lub urządzenia oraz terenu z wyrobami zawierającymi azbest. Wzory informacji według –
Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania.
Informację przedkłada się corocznie celem wykazania ewentualnych zmian w ilości
posiadanych wyrobów zawierających azbest – co pozwoli na ocenę zagrożenia dla ludzi i środowiska
w danym rejonie. Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu, gdzie
występują wyroby zawierające azbest, ma ponadto obowiązki:


oznakowania pomieszczeń, gdzie znajdują się urządzenia lub instalacje z wyrobami
zawierającymi azbest – odpowiednim znakiem ostrzegawczym dla azbestu,



opracowania i wywieszenia na widocznym miejscu instrukcji bezpiecznego postępowania i
użytkowania pomieszczenia z wyrobami zawierającymi azbest,



zaznaczenia na planie sytuacyjnym terenu miejsc z wyrobami zawierającymi azbest.

Ponadto jeżeli w budynku, budowli, instalacji lub urządzeniu oraz na terenie znajdują się
wyroby zawierające azbest o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000 kg/m3 (tzw. „miękkie”), lub
jeżeli wyroby zawierają azbest krokidolit, a także jeżeli te wyroby znajdują się w zamkniętych
pomieszczeniach lub istnieje uzasadniona obawa dużej emisji azbestu do środowiska – właściciel lub
zarządca powinien opracować plan kontroli jakości powietrza (monitoringu), a jego wyniki uwzględnić
przy dalszej eksploatacji lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

Stan prawny na 01.01.2016 r.
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