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OŚ.GO.4.2014.(1)  

ZŁOŻENIE INFORMACJI O WYKORZYSTANIU WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH 

AZBEST OD OSÓB FIZYCZNYCH NIE BĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI 

PODSTAWA PRAWNA: 
1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w 

zakresie wykorzystania 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). 

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2014 r. w 

sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 

zawierających azbest (Dz. U. nr 71, poz. 649 z późn. zm.). 

PODMIOT UPRAWNIONY DO WYSTĄPIENIA O ZAŁATWIENIE SPRAWY: 

Wnioskodawca. 

WYMAGANE DOKUMENTY: 

Wypełniony załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 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) p.n. 

„Informacja o wyrobach zawierających azbest” 

OPŁATY: 

Brak. 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:  

Przyjęcie Informacji o wyrobach zawierających azbest. 

TERMIN ZAŁATWIENIA:  
Z dniem złożenia prawidłowo wypełnionej informacji o wyrobach zawierających azbest w 

Urzędzie Gminy Brochów. 

TRYB ODWOŁAWCZY: 

Brak. 

INNE INFORMACJE: 
1. Przed wypełnieniem załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 

grudnia 2010 r. wypełnić należy załącznik nr 1 do 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.) p.n. „Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów 

zawierających azbest” w celu ustalenia stopnia pilności. 

2. Wypełniony załącznik nr 1 do 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.) 

p.n. „Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” 

przechowywać należy wraz z dokumentacją obiektu budowlanego. 

3. Dla każdego obiektu budowlanego, gdzie wykorzystywane są wyroby azbestowe wypełnić 

należy odrębne  załączniki. 

4. Informację o użytkowanych wyrobach azbestowych przedkładać należy corocznie, do czasu 



usunięcia wyrobów,  w terminie do dnia 31 stycznia. 

5. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i osoby prawne przedkładają 

informację o wyrobach zawierających azbest Marszałkowi Województwa Mazowieckiego. 

SPRAWĘ ZAŁATWIA: 

Stanowisko ds. Gospodarki Odpadami, I piętro, pokój nr 21, tel. (22) 725-70-03 wew. 15 

WNIOSKI, FORMULARZE:  

1. Informacja o wyrobach zawierających azbest (załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra 

Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 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)). 

2. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest 

(załącznik nr 1 do 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.) ). 

 


