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Przedkładanie przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami informacji o wyrobach zawierających 
azbest – substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska. 
 
 
Wydział załatwiający sprawę: 
 
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem. 
 
Podstawa prawna:  
 
- art. 162 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232  
z późn. zm.) 
 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania 
wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są 
wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31). 
 
 
Wymagane dokumenty: 
 
Informacja o wyrobach zawierających azbest. 
 
Opłata skarbowa:   
 
brak 
 
Termin załatwienia sprawy: 
 
Obowiązek przedkładania informacji Burmistrzowi Zawadzkiego spoczywa na osobach fizycznych niebędących 
przedsiębiorcami – właścicielach, zarządcach lub użytkownikach miejsc, w których był lub jest wykorzystywany 
azbest lub wyroby zawierające azbest. 
 
Informacje należy corocznie aktualizować, w terminie do 31 stycznia każdego roku. 
 
Dodatkowe informacje: 
 
Wykorzystywanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest dopuszcza się w użytkowanych instalacjach lub 
urządzeniach nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032 r. 
Zgodnie z § 4 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.) właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, a także obiektu, urządzenia 
budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest, przeprowadza kontrole stanu 
tych wyrobów w terminach wynikających z oceny stanu tych wyrobów (ust. 1 ).  
Z przeprowadzonej kontroli okresowej sporządza się w jednym egzemplarzu ocenę stanu i możliwości 
bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (ust. 2). Podmioty, o których mowa wyżej, 
przechowują ocena 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.), ocena ta powinna być dołączona do książki obiektu 
budowlanego (ust. 3). 
 
Wszelkie informacje w przedmiotowym temacie można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, pok. 303, tel. 077 46 23 146, 
w godz. pracy urzędu, tj. pon. 7:00 - 17:00, wt – czw. 7:00 - 15:00, pt  7:00 – 14:00 
 

Dokumenty należy składać osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, pok. 101 lub 
przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego, ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie. 
 


