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Procedura 5. Zasady postępowania przy transporcie odpadów zawierających 

azbest 
 

Przygotowanie i transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Zakres postępowania 

obejmuje działania począwszy od uzyskania zezwolenia na transport odpadów niebezpiecznych 

zawierających azbest, poprzez pozostałe czynności i obowiązki transportującego takie odpady – aż do 

ich przekazania na składowisko odpadów, przeznaczone do wyłącznego składowania odpadów 

zawierających azbest. 
 

 

Uzyskanie od Starosty 
właściwego, ze względu na 

miejsce siedziby zezwolenia na 
prowadzenie działalności w 

zakresie transportu odpadów 
niebezpiecznych zawierających 

azbest.

Odbiór odpadów 
zawierających azbest od 

poprzedniego posiadacza.

Karta przekazania 
odpadu.

Sprawdzenie 
prawidłowości i 

szczelności opakowania.

Przygotowanie pojazdu 
do przewozu odpadów 

niebezpiecznych.

Czyszczenie skrzyni 
pojazdu, wyłożenie 
odpowiednią folią.

Przygotowanie 
dokumentów.

Dowód rejestracyjny 
pojazdu.

Dokument przewozowy z 
opisem przewożonych 

towarów 
niebezpiecznych.

Świadectwo dopuszczenia 
pojazdu do przewozu 
drogowego towarów 

niebezpiecznych.

Zaświadczenie ADR z 
przeszkolenia kierowców 
pojazdów przewożących 
towary niebezpieczne.

Załadunek odpadów w 

pakietach foliowych.

Zabezpieczenia ładunku 
przed przesuwaniem.

Oznakowanie pojazdu 
zgodnie z umową ADR.

Transport odpadów na 
składowisko przeznaczone do 

składowania odpadów, 
zawierających azbest.

Przekazanie odpadów na 
składowisko odpadów - Karta 

przekazania odpadu.
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Posiadacz odpadów, który prowadzi działalność w zakresie zbierania lub transportu odpadów 

jest obowiązany uzyskać zezwolenie na prowadzenie tej działalności. Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie transportu odpadów wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce siedziby 

lub zamieszkania transportującego odpady – po zasięgnięciu opinii właściwego wójta, burmistrza lub 

prezydenta miasta oraz dla obszarów zamkniętych Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. 

Wniosek o „Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu 

odpadów (art. 41 ust. 1 oraz art. 233 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 

poz. 21) wydaje się w drodze decyzji na wniosek, który powinien odpowiednio zawierać: 

1. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do transportu; w przypadku, gdy 

określenie rodzaju jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą 

powodować dla środowiska, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania 

podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów, 

2. oznaczenie obszaru prowadzenia działalności - w przypadku transportu odpadów lub miejsca 

prowadzenia działalności - w przypadku zbierania odpadów, 

3. w przypadku zbierania odpadów wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych 

odpadów, a także opis sposobu dalszego zagospodarowania odpadów, 

4. wskazanie sposobu i środków transportu odpadów, 

5. przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie 

wykonywać działalność w zakresie zbierania lub transportu odpadów, 

6. przewidywany okres wykonywania działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów. 

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów jest 

wydawane w drodze decyzji przez właściwy organ na czas oznaczony nie dłuższy niż 10 lat. 

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. należy 

pamiętać, iż w myśl art. 233. ust. 1. ww. ustawy zezwolenia na transport odpadów wydane na 

podstawie wcześniejszych przepisów zgodnych z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do czasu upływu terminu do 

złożenia wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1, lub z dniem uzyskania wpisu do 

tego rejestru, w przypadku, gdy wpis nastąpił w terminie wcześniejszym. Zgodnie zaś z ust. 2. tegoż 

aktu do czasu utworzenia rejestru, transportujący odpady są obowiązani do uzyskania zezwolenia na 

transport odpadów lub wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. o odpadach. Do czasu utworzenia rejestru uzyskanie zezwolenia odbywać się będzie na 

zasadach obowiązujących wcześniej. Przewidziany w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach rejestr 

podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami ma 

zostać utworzony w terminie do 23 stycznia 2016 r.  

Transportem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest może zajmować się wytwórca 

odpadów lub inny, uprawniony do tego podmiot prawny. Zgodnie z art. 51 ust. 2 pkt 4 ustawy o 

odpadach nie podlegają wpisowi do rejestru transportujący wytworzone przez siebie odpady.  

Przekazanie partii odpadów zawierających azbest przez wytwórcę odpadów innemu 

posiadaczowi odpadów niebezpiecznych, np. w celu ich dalszego transportu odbywa się 

z zastosowaniem karty przekazania odpadu – sporządzonej przez wytwórcę odpadów. 

Do obowiązków posiadacza odpadów niebezpiecznych prowadzącego działalność wyłącznie w zakresie 

ich transportu na składowisko należy: 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000021
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000021
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 posiadanie karty przekazania odpadu z potwierdzeniem przejęcia odpadu,  

 posiadanie dokumentu przewozowego z opisem towarów (odpadów) niebezpiecznych, 

 posiadanie świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu odpadów niebezpiecznych, 

 posiadanie przez kierowcę zaświadczenia ADR o ukończeniu kursu dokształcającego dla kierowców 

pojazdów przewożących towary niebezpieczne, 

 oznakowanie pojazdu odblaskowymi tablicami ostrzegawczymi, 

 utrzymanie czystości skrzyni ładunkowej pojazdu, 

 sprawdzenie stanu opakowań i ich oznakowanie literą „a”, sprawdzenie umocowania ładunku z 

odpadami w pojeździe. 

Transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, należy prowadzić z zachowaniem 

przepisów dotyczących transportu towarów niebezpiecznych spełniając określone w tych przepisach 

kryteria klasyfikacyjne. 

Odpady zawierające azbest pochodzące z budowy, remontu i demontażu obiektów 

budowlanych oraz odpady izolacyjne zawierające azbest, zgodnie z ADR zaliczone zostały do klasy 9 – 

różne materiały i przedmioty niebezpieczne, z czego wynikają określone wymagania przy transporcie.  

Posiadacz odpadów, dokonujący ich transportu, obowiązany jest do posiadania dokumentu 

przewozowego materiałów niebezpiecznych, który według ADR powinien zawierać: 

 numer rozpoznawczy odpadu nadawanego do przewozu i jego pełną nazwę, 

 klasę, do której należy odpad nadawany do przewozu, 

 liczbę sztuk przesyłki, 

 całkowitą ilość przewożonych odpadów, 

 nazwy i adresy nadawcy oraz odbiorcy przewożonych odpadów (składowiska). 

Do przewożenia odpadów zawierających azbest mogą być używane samochody ciężarowe z 

nadwoziem skrzyniowym, bez przyczepy lub z jedną przyczepą. Pojazdy przewożące odpady 

niebezpieczne powinny być zaopatrzone w świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu towarów 

niebezpiecznych. Świadectwo to wystawiane jest przez Dyrektora Transportowego Dozoru 

Technicznego na podstawie badania technicznego pojazdu dokonanego przez okręgową stację kontroli 

pojazdów oraz sprawdzenia dokonanego przez Transportowy Dozór Techniczny. Kierowca wyznaczony 

do przewozu odpadów zawierających azbest, obowiązany jest posiadać – poza prawem jazdy – 

zaświadczenie ADR ukończenia kursu dokształcającego kierowców pojazdów przewożących towary 

niebezpieczne, wydane przez podmiot posiadający zezwolenie marszałka województwa na 

prowadzenie takiej działalności. 

Każdy pojazd przewożący odpady zawierające azbest powinien być oznakowany dwiema 

odblaskowymi tablicami ostrzegawczymi bez numerów rozpoznawczych. Tablice te powinny być 

prostokątne, o wymiarach 30x40 cm, barwy pomarańczowej odblaskowej, dookoła otoczone czarnym 

nie odblaskowym paskiem o szerokości nieprzekraczającej 15 mm. Po wyładowaniu odpadów tablice 

te nie mogą być widoczne na pojeździe stojącym lub poruszającym się po drodze. 

Przed każdym załadunkiem odpadów, skrzynia ładunkowa pojazdu powinna być dokładnie 

oczyszczona, w szczególności z ostrych i twardych przedmiotów (np. gwoździ, śrub) niestanowiących 

integralnej części nadwozia pojazdu. Wskazane jest wyłożenie podłogi skrzyni ładunkowej folią, w celu 

zabezpieczenia przed uszkodzeniem opakowań. Załadunek i rozładunek odpadów (palet, pojemników 
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typu big-bag) powinny odbywać się przy wykorzystaniu dźwigu lub podnośnika. Transportujący odpady 

powinien odmówić przyjęcia przesyłki odpadów, która nie posiada oznakowania wyrobów i odpadów 

zawierających azbest oraz w przypadku, gdy opakowanie zostało uszkodzone przy załadunku. Sztuki 

przesyłki z odpadami zawierającymi azbest powinny być ułożone i umocowane na pojeździe tak, aby w 

czasie ich przewozu nie przesuwały się oraz nie były narażone na tarcie, wstrząsy, przewracanie się i 

wypadnięcie z pojazdu. W trakcie przewozu ładunek powinien być dokładnie zabezpieczony folią lub 

plandeką przed uszkodzeniem. 

Po każdym wyładunku odpadów z pojazdu, należy dokładnie sprawdzić, czy na powierzchni 

skrzyni ładunkowej nie znajdują się pozostałości po przewożonych odpadach.  

W razie stwierdzenia takiej pozostałości należy niezwłocznie ją usunąć oraz dokładnie oczyścić pojazd 

i jego wyposażenie z zachowaniem zasad przewidzianych dla prac przy usuwaniu azbestu. 

Odpady niebezpieczne zawierające azbest transportowane są na składowisko przeznaczone do 

wyłącznego składowania odpadów zawierających azbest. Tam następuje ich przekazanie następnemu 

posiadaczowi odpadów – zarządzającemu składowiskiem potwierdzenie tego faktu na „Karcie 

przekazania odpadu”.  

 

 

Stan prawny na 31.12.2015 r.  


