
Załącznik  nr 13  
do Programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy Słońsk na lata 2007 – 2032    
 
 

Urząd Gminy  
66 – 436 Słońsk  
ul. Sikorskiego 15 

           
                
 

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1) I MIEJSCU 
ICH  WYKORZYSTYWANIA 

 

(opracowana na   podstawie   art. 163   ust. 1  ustawy  z  dnia  27  kwietnia  2001 r. - Prawo ochrony 
środowiska /Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.2/  oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy    
i    Polityki   Socjalnej   z   dnia  23  października 2003 r  w sprawie wymagań w zakresie 
wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz  wykorzystywania  i  oczyszczania  instalacji  lub  
urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest  / Dz.U.03.192.1876 / ). 

 
1. Miejsce, adres 

   

............................................................................................................. 

   

............................................................................................................. 
 

2. Właściciel/zarządca/uŜytkownik*): 

 

   a) osoba prawna - nazwa, adres …….................................................. 
      

............................................................................................................. 

 

   b) osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres .......................................... 

      
.............................................................................................................  

3. Tytuł własności 

............................................................................................................. 

   

............................................................................................................. 
 

4. Nazwa, rodzaj wyrobu2) 

............................................................................................................. 

   

............................................................................................................. 
 

5. Ilość (m2, tony)3) 

.............................................................................................................

. 
 

6. Termin rozpoczęcia eksploatacji wyrobu :  

............................................................................................................. 

 

7. Przewidywany termin usunięcia wyrobu: 



 

   a) okresowej wymiany z tytułu zuŜycia wyrobu  
............................................................................................................. 

   b) całkowitego usunięcia niebezpiecznych materiałów i substancji 

........................................................................................................... 

 

8. Inne istotne informacje o wyrobach 4) 
   

............................................................................................................. 

 

                                                                                                                 

.................                                                                 ........................ 
Data                                                                                 (podpis) 

 

 

                                                                                                                    

 
________ 

Objaśnienia: 

 

*) Niepotrzebne skreślić. 

 
1) Za wyrób zawierający azbest uwaŜa się kaŜdy wyrób o stęŜeniu 

równym lub wyŜszym od 0,1 % azbestu. 

 

2) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest naleŜy 
stosować następującą klasyfikację: 

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie, 

- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa, 

- rury i złącza azbestowo-cementowe, 

- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie 
azbest, 

- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe, 

- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe 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 tektura. 

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

z natury). 

 

4) Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym terenu 
instalacji lub urządzenia zawierającego azbest. 
  


