
INFORMACJA 
O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

1. Adres i nazwa miejsca1): ………………………………………………………………

2. Zaznaczyć  poprawne:   wyroby  do  demontażu  /  wyroby  są  zeskładowane,

zabezpieczone

3. Wykorzystujący wyroby zawierający azbest – imię i nazwisko, adres zamieszania:

…………………………………………………………………………………………...

4. Numer kontaktowy: ……………………………………………………………………..

5. Rodzaj zabudowy2): …………………………………………………………………….

6. Numer działki ewidencyjnej: …………………………………………………………...

7. Numer obrębu ewidencyjnego3): ………………………………………………………..

8. Nazwa i rodzaj wyrobu4): ……………………………………………………………….

9. Ilość posiadanych wyrobów (w m2): ……………………………………………………

10. Przewidywany termin usunięcia: ……………………………………………………….

11. Stopień pilności5): ………………………………………………………………………

Niechlów, dnia ………………… ……………………
podpis

_____________________________________

1) Należy wskazać miejsce posiadanego azbestu, np. dom, stodoła, ew. miejsce zeskładowania

2) Należy  podać  rodzaj  zabudowy:  budynek  mieszkalny,  budynek  gospodarczy,  budynek
przemysłowy, budynek mieszkalno-gospodarczy

3)  Należy podać numer obrębu ewidencyjnego dla danej miejscowości:

Bartodzieje – 0001, 
Bełcz Wielki – 0002, 
Bogucin – 0003, 
Głobice – 0004, 
Karów – 0005, 
Lipowiec – 0006, 

Łękanów – 0007, 
Masełkowice – 0008, 
Miechów – 0009, 
Naratów – 0010, 
Niechlów – 0011, 
Siciny – 0012, 

Szaszorowice – 0013, 
Świerczów – 0014, 
Tarpno – 0015, 
Wągroda – 0016, 
Wioska – 0017, 
Wroniniec – 0018, 



Wronów – 0019, Żabin – 0020, Żuchlów – 002

4) Należy wskazać nazwę i rodzaj posiadanego wyrobu wg. klasyfikacji:

Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie W 01
Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa W 02
Rury i złącza azbestowo-cementowe do usunięcia W 03.1
Rury i złącza azbestowo-cementowe do pozostawienia w ziemi W 03.2
Izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest W 04
Wyroby cierne azbestowo-kauczukowe W 05
Przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione (tkaniny i odzież ochronna) W 06
Szczeliwa azbestowe W 07
Taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki W 08
Wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych W 09
Papier, tektura W 10
otuliny azbestowo-cementowe W 11.1
kształtki azbestowo-cementowe budowlane (przewody wentylacyjne, podokienniki, 
osłony kanałów spalin)

W 11.2

kształtki azbestowo-cementowe elektroizolacyjne W 11.3
płytki PCV W 11.4
płyty ogniochronne W 11.5
papy, kity,  i masy hydroizolacyjne W 11.6
sprzęt gospodarstwa domowego W 11.7
ubrania robocze, maski, filtry zanieczyszczone azbestem W 11.8
inne wyżej nie wymienione W 11.9
drogi zabezpieczone W 12.1
drogi niezabezpieczone W 12.2

5) Według „Oceny stanu i  możliwości  bezpiecznego  użytkowania  wyrobów zawierających
azbest” określonej w załączniku 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.2004.71.649)


