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Załącznik  nr 15 
 

Wykaz obowiązujących aktów prawnych 

1. Ustawy 

 

1. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów 
zawierających azbest (Dz. U Nr 101, poz. 628 z 1997 r. z późn. zm.). 
Ustawa zakazuje wprowadzania na obszar kraju azbestu, wyrobów 

zawierających azbest oraz obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi 
azbest. 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 

414, z późn. zm.) zgodnie z art. 30 ust. 3 stanowi: Właściwy organ 
moŜe nałoŜyć, w drodze decyzji, obowiązek uzyskania pozwolenia na 
wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych, objętych 

obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, jeŜeli ich realizacja 
moŜe naruszyć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego lub spowodować: zagroŜenie bezpieczeństwa ludzi lub 

mienia, pogorszenie stanu środowiska lub dóbr kultury, pogorszenie 
warunków zdrowotno-sanitarnych, wprowadzenie, utrwalenie bądź 
zwiększenie ograniczeń lub uciąŜliwości dla terenów sąsiednich. 

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 
Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). Ustawa ta wprowadziła m.in. obowiązek 

składania przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a takŜe 
osoby prawne stosownych informacji o rodzaju, ilości i miejscach 
występowania substancji stwarzających szczególne zagroŜenie dla 

środowiska (w tym równieŜ azbest)  
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 

z późn. zm.). Ustawa ta wprowadziła m.in. obowiązek uzyskania przez 

wytwórcę odpadów niebezpiecznych (wykonawcę prac usuwania 
wyrobów zawierających azbest) zatwierdzenia – przez właściwego 
wojewodę lub starostę – programu gospodarki odpadami 

niebezpiecznymi zawierającymi azbest) 
 

 

2. Rozporządzenia 

 
1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

23 października 2003r 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. Nr 192, poz. 1876), 

 

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
2 kwietnia 2004r w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego 
uŜytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. nr 71, 
poz. 649), 
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3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
14 października 2005r w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest 
oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uŜytkowania takich 
wyrobów (Dz.U. Nr 216, poz. 1824), 

 

4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. –  
w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2001 Nr 112, poz. 1206) 
zamieszcza rodzaje odpadów zawierających azbest na liście odpadów 

niebezpiecznych w wymienionych poniŜej grupach i podgrupach 
z odpowiednim przypisanym kodem klasyfikacyjnym: 

 

- 06 07 01* -  odpady azbestowe z elektrolizy, 
- 06 13 04* -  odpady z przetwarzania azbestu, 
- 10 11 81* -  odpady zawierające azbest, 

- 10 13 09* - odpady zawierające azbest z produkcji elementów 
cementowo-azbestowych, 

- 15 01 11* - opakowania z metali zawierających niebezpieczne, 
porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie 
z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi, 

- 16 01 11* -  okładziny hamulcowe zawierające azbest, 
- 16 02 12* -  zuŜyte urządzenia zawierające wolny azbest, 
- 17 06 01* -  materiały izolacyjne zawierające azbest, 

- 17 06 05* -  materiały konstrukcyjne zawierające azbest.  
 

5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2002 r.  
w sprawie sposobu przedkładania wojewodzie informacji o rodzaju, 
ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne 
zagroŜenie dla środowiska (Dz. U. 2002 Nr 175, poz. 1439 ) określa 

termin oraz formę składania informacji o rodzaju, ilości i miejscach 
występowania substancji stwarzających szczególne zagroŜenie dla 
środowiska. 

 
6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października  2002 r.  

w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób 
nieselektywny (Dz. U. 2002 Nr 191, poz. 1595). W sposób 
nieselektywny mogą być składowane  odpady o następujących kodach: 

� - 17 06 01* - materiały izolacyjne zawierające azbest 
� - 17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawierające azbest 
� Odpady te mogą być składowane wspólnie, na tym samym 

składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.  
Nie moŜna natomiast mieszać tych odpadów i składować z innymi 
odpadami niebezpiecznymi. 

 
7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 

2002 r. w sprawie najwyŜszych dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń 
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2002 
Nr 217, poz. 1833) określa najwyŜsze dopuszczalne stęŜenia 
w środowisku pracy pyłów zawierających azbest: 



 3 

� a). pyły zawierające azbest chryzotylowy oraz pyły zawierające 
azbest chryzotylowy i inne minerały włókniste oraz pyły zawierające 
inne minerały włókniste, z wyjątkiem krokidolitu 

- pył całkowity – 1,0 mg/m3 
- włókna respirabilne – 0,2 mg/m3 

� b). pyły zawierające krokidolit  

- pył całkowity – 0,5 mg/m3 
- włókna respirabilne – 0,2 mg/m3 

 

8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r.  
w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu 
(Dz. U.2003 Nr 1, poz. 12) określa limity stęŜenia azbestu w powietrzu. 

Wartości odniesienia dla azbestu wynoszą odpowiednio: 
 

� dla 1 godziny – 2 350 włókien/m3 

� dla roku kalendarzowego – 250 włókien/m3. 
 
9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r.  

w sprawie szczegółowych  wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, 
eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne 
typy składowisk odpadów (Dz. U. 2003 Nr 61, poz. 549). Określa m.in. 
wymagania dotyczące składowania odpadów zawierających azbest.  
 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 
1126) określa zakres rodzajów robót budowlanych, stwarzających 
zagroŜenie bezpieczeństwa lub zdrowia ludzi.  

 
11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 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. 2003 Nr 192, poz. 1876). 
Rozporządzenie wprowadza obowiązek inwentaryzacji przez właściciela 

lub zarządzającego (osobę fizyczną) miejsc, gdzie był lub jest 
wykorzystywany azbest – oraz składania corocznie stosownych 

informacji do właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. 
Osoby prawne składają sprawozdania do wojewody. 

 

12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego 
uŜytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2004 
Nr 71, poz. 649) nakłada na właścicieli lub zarządców obiektów, 
urządzeń budowlanych, instalacji przemysłowych lub innych miejsc 
zawierających azbest - obowiązek okresowej kontroli stanu tych 

wyrobów oraz sporządzenia oceny stanu i moŜliwości uŜytkowania 
wyrobów zawierających azbest zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
rozporządzenia (Ocena stanu i moŜliwości bezpiecznego uŜytkowania 
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wyrobów zawierających azbest). Pierwsza kontrola powinna być 
przeprowadzona w terminie do 6 miesięcy od dnia wejścia w Ŝycie 
rozporządzenia.  W.w podmioty przechowują 1 egz. oceny (łącznie ze 

stosowną dokumentacją) a 2-gi egz. oceny przekazują właściwemu 
organowi nadzoru budowlanego, w terminie 30 dni od daty 
sporządzenia oceny. 

 
13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie 

substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych  
o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. 
2004 Nr 280, poz. 2771). Rozporządzenie określa m.in. obowiązki 
pracodawcy przy prowadzeniu prac w kontakcie ze szkodliwymi 

substancjami (w tym z  azbestem).  
 

14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie 
opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. 2005 Nr 260, poz. 2176). 
Rozporządzenie określa jednostkowe stawki opłat za: 

 
a).  gazy lub pyły wprowadzane do powietrza 
- azbest                                 298,78 zł/kg 

b). umieszczenie odpadów na składowisku: 
- 06 07 01* - odpady azbestowe z elektrolizy                    43,44 zł/Mg 
- 06 13 04* - odpady z przetwarzania azbestu          43,44 zł/Mg 

- 10 13 09* - odpady zawierające azbest z produkcji elementów 
azbestowo- 
cementowych                                43,44 zł/Mg 

- 10 11 81* - odpady zawierające azbest                   43,44 zł/Mg 
- 15 01 11* - opakowania z metali zawierające niebezpieczne, porowate  
elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie  

z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi                    43,44 zł/Mg 
- 16 01 11* - okładziny hamulcowe zawierające azbest         43,44 zł/Mg 
- 16 02 12* - zuŜyte urządzenia zawierające wolny azbest       43,44 zł/Mg 

- 17 06 01* - materiały izolacyjne zawierające azbest           0,00 zł/Mg 
- 17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawierające azbest         0,00 zł/Mg 

 

15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie 
badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 
pracy (Dz. U. 2005 Nr 73, poz. 645). Rozporządzenie określa m.in. 

obowiązki wykonywania badań właściwych dla prowadzenia prac 
z czynnikami szkodliwymi (w tym azbest). 

 


