Procedura 2. Obowiązki i postępowanie właścicieli i zarządców, przy usuwaniu
wyrobów zawierających azbest z obiektów lub terenów.

Zakres obowiązków obejmuje okres od podjęcia decyzji o zabezpieczeniu lub usuwaniu
wyrobów zawierających azbest, do zakończenia tych robót i uzyskania stosownego oświadczenia
wykonawcy prac. Obowiązki i postępowanie właścicieli i zarządców, przy usuwaniu wyrobów
zawierających azbest z obiektów lub terenów.

Podjęcie decyzji o usuwaniu wyrobów
zawierających azbest.

Zgłoszenie właściwemu organowi
architektoniczno - budowlanemu lub
powiatowemu inspektorowi nadzoru
budowlanego - na 30 dni przed
rozpoczęciem prac zamiaru usuwania
wyrobów, zawierających azbest w celu
uzyskania stosownych pozwoleń wraz z
określonymi warunkami.

Dokonanie wyboru wykonawcy prac
(powinien posiadać przeszkolenie BHP
w zakresie demontażu wyrobów
zawierających azbest) i zawarcie
umowy. Określenie obowiązków stron,
również w zakresie zabezpieczenia
przed emisją azbestu.

Poinformowanie mieszkanców,
użytkowników obiektu o usuwaniu
niebezpiecznych materiałów i
sposobach ich zabezpieczenia.

Identyfikacja azbestu powinna nastąpić w okresie użytkowania wyrobów, jeszcze przed
rozpoczęciem wykonywania prac zabezpieczenia lub usuwania takich wyrobów, o ile informacja ta nie
jest podana w innych dokumentach budowy przedmiotowego obiektu. Identyfikacja azbestu jest
obowiązkiem właściciela lub zarządcy, wynikającym z tytułu własności oraz odpowiedzialności
prawnej, dotyczącej ochrony osób trzecich od szkód mogących wynikać z nieodpowiedniej eksploatacji
przedmiotu stanowiącego własność. Wyniki identyfikacji azbestu powinny być uwzględniane przy:


sporządzaniu „Oceny (...)”,



sporządzaniu informacji dla wójta, burmistrza, prezydenta miasta,
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zawieraniu umowy na wykonanie prac zabezpieczania lub usuwania wyrobów zawierających
azbest z wykonawcą tych prac – wytwarzającym odpady niebezpieczne.
Właściciel lub zarządca może zlecić innym – odpowiednio przygotowanym osobom lub

podmiotom prawnym – przeprowadzenie czynności wykonania identyfikacji azbestu w wyrobach. W
każdym przypadku powinno to mieć miejsce przed rozpoczęciem prac zabezpieczenia lub usuwania
wyrobów zawierających azbest.
Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu z wyrobami
zawierającymi azbest, ma obowiązek zgłoszenia na 30 dni przed rozpoczęciem prac lub wniosku o
pozwolenie na budowę (remont), wraz z określonymi warunkami. Wniosek powinien być sporządzony
z uwzględnieniem przepisów wynikających z art. 30, ust. 5 ustawy – Prawo budowlane. Zatajenie
informacji o występowaniu azbestu

w wyrobach, które będą przedmiotem prac remontowo-

budowlanych skutkuje – na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – odpowiedzialnością
prawną. Jeżeli w zakresie przedmiotowej realizacji zadania zostało uzyskane pozwolenie na budowę to
w takim przypadku należy zastosować się do zapisu § 6 ust.2 z rozporządzenia Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego
użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. nr 71, poz. 649 z późn. zm.) według,
którego wykonawca prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających 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
budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu
inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac. Jednocześnie należy
podkreślić, iż mogą wystąpić dwa różne przypadki składania wniosków. W przypadku pierwszym gdy
jest mowa o zgłoszeniu robót budowlanych i wtedy składa wniosek o zgłoszenie robót budowlanych.
Natomiast gdy zachodzić będzie potrzebne uzyskanie pozwolenia na budowę to w takim przypadku
składa się wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę.

Po dopełnieniu obowiązków formalnoprawnych, właściciel lub zarządca dokonuje wyboru
wykonawcy prac - wytwórcy odpadów niebezpiecznych. Zawiera umowę na wykonanie prac
zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających azbest oraz oczyszczenia budynku, budowli,
instalacji lub urządzenia oraz terenu z azbestu. W umowie powinny być jasno sprecyzowane obowiązki
stron, również w zakresie zabezpieczenia przed emisją azbestu w czasie wykonywania prac. Niezależnie
od obowiązków wykonawcy prac, właściciel lub zarządca powinien poinformować mieszkańców lub
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użytkowników budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu, o usuwaniu niebezpiecznych
materiałów zawierających substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla ludzi oraz o sposobach
zabezpieczenia przed tą szkodliwością. Na końcu właściciel lub zarządca powinien uzyskać od
wykonawcy prac, pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonania robót i oczyszczenia z azbestu, a
następnie przechowywać je przez okres co najmniej 5-lat, wraz z inną dokumentacją budynku, budowli,
instalacji lub urządzenia oraz terenu. Jednocześnie powinien otrzymać kopie karty przekazania
przedmiotowych odpadów na składowisko.

Stan prawny na 31.12.2015 r.
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