
O B W I E S Z C Z E N I E 
 

WÓJT GMINY GÓZD 
 
informuje o obowiązku przedkładania przez właścicieli, zarządców, bądź użytkowników 
obiektów budowlanych z wyrobami zawierającymi azbest  informacji o wynikach 
przeprowadzonej inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest 
znajdujących się na nieruchomościach będących w ich władaniu oraz o obowiązku 
przeprowadzania kontroli stanu wyrobów zawierających azbest  
  
 

Na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony Środowiska   (t.j. 
Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) azbest należy do grupy substancji stwarzających 
szczególne zagrożenie dla środowiska. Substancje takie podlegają sukcesywnej eliminacji 
przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności w trakcie przemieszczania, usuwania i 
dalszego wykorzystywania. Przepisy nie tylko zabraniają wprowadzania azbestu do obrotu, 
ale także powtórnego wykorzystania.  

Właściciel, zarządca lub użytkownik nieruchomości, w których był lub jest 
wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest, jest zobowiązany na podstawie art. 
162 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. Nr 
25, poz. 150 z późn. zm.) i § 7 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 23 października 2003 roku 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 z 
późn.zm.) do: 
 

• przeprowadzania kontroli wyrobów zawierających azbest znajdujących się w 
obiektach, urządzeniach budowlanych, urządzeniach przemysłowych lub innych 
miejscach zawierających azbest. 
Z przeprowadzonej kontroli okresowej sporządza się w dwóch egzemplarzach ocenę 
stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest . Wzór 
oceny określa załącznik nr 1 do w/w rozporządzenia . 
Według tej oceny ustala się tzw. stopnie pilności, od I do III, gdzie : 
- I stopień pilności to wymagana bezzwłocznie wymiana lub naprawa,  
- II stopień pilności to wymagana w czasie do 1 roku ponowna ocena, 
- III  stopień pilności to ponowna ocena w terminie do5 lat .  

• sporządzenia i przedłożenia organowi nadzoru budowlanego oceny stanu  
i dokumentacji  miejsca zawierającego azbest, 

• usuwania wyrobów zawierających azbest zakwalifikowanych zgodnie z oceną do 
wymiany na skutek nadmiernego zużycia wyrobu lub jego uszkodzenia, 

• przegląd i oznakowanie, w sposób przewidziany przez prawo, miejsc, w których był 
lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest, 

• sporządzenia inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest poprzez 
sporządzenie spisu z natury, 

• sporządzenia i przedłożenia marszałkowi województwa (dotyczy  przedsiębiorców) 
osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami zobowiązane są do przedłożenia Wójtowi 
Gminy Gózd informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich 
wykorzystania oraz o wyrobach, których wykorzystanie zostało zakończone. 



Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego 
roku .  
Informacje można składać osobiście w Urzędzie Gminy w Goździe ( po.107) lub 
listownie pod adres: 
Urząd Gminy w Goździe , ul. Radomska 7 ; 26-634 Gózd 

Wyniki przeprowadzonej przez właścicieli nieruchomości inwentaryzacji materiałów 
zawierających azbest przedstawia się w formularzu według wzoru zawartego w:  
• załączniku nr 1 do rozporządzenia  (o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich 
wykorzystywania);  
• załączniku nr 2 do rozporządzenia (o wyrobach zawierających azbest, których 
wykorzystywanie zostało zakończone).  
Powyższe druki są dostępne w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia 
Komunalnego, pokój 107 oraz na stronie internetowej www.bip.gozd.pl ) 
 
Osoba fizyczna, nie będąca przedsiębiorcą sporządza informację w dwóch egzemplarzach :  
- jeden egzemplarz należy przedłożyć w formie pisemnej w w/w referacie  
- drugi egzemplarz należy przechowywać przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia 
następnej informacji . 
Osoby fizyczne, które nie dokonały inwentaryzacji mają obowiązek do jej przeprowadzenia 
 i przedłożenia informacji o jej wynikach w terminie do dnia 31 stycznia 2010 r. 
Pozostali właściciele, zarządcy lub użytkownicy miejsc, w których był lub jest 
wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest, z wyłączeniem osób fizycznych nie 
będących przedsiębiorcami, zobowiązani są sporządzać informację o wynikach 
inwentaryzacji w dwóch egzemplarzach : 
- jeden egzemplarz przedkładają w formie pisemnej wojewodzie Mazowieckiemu, 
- drugi egzemplarz przechowują przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej 
informacji. 
Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku  . 
Wszelkich informacji w zakresie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest można 
uzyskać w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego, pokój 107 tel. 
(048) 320-20-97 wew. 26 .        
  
Zgodnie z art. 346 ust.1 ustawy - Prawo ochrony środowiska kto, wykorzystując 
substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska  ,nie przekazuje okresowo 
Wójtowi albo Wojewodzie informacji o rodzaju, ilości i miejscach ich występowania, 
czym narusza obowiązek określony w art. 162 ust. 3 i 4 tej ustawy, podlega karze 
grzywny.  
        
                                                                                                


