
Zal4cznik nr 3 do Rozporzqdze¡r ia Ministra Gospodarki ,  z dnia 13 grrrdnia 201.0 r .  w spra' .^r ie wymagan

w ¿ekresie rvykorzyslywania wvrobó'¡ ,  zawierajqclrch azbest oraz wykorzystywania i  ccz¡ 'szczania

instalacj i  lub urzqdzen; w którvch byty lub sq wykorzysty ' ¡ /ane v,ryroby zawierajqce azbest

TNFOR.MACJA C WYROBACH ZAWIERAJACYCH AZBESTIi

1. Nazwa miejsca lurzqdzenia

iinstalacji, adres2).

2. Wykorzystuj4c!'wyroby
zawieraiqce azbest - imig i
nazw¡sko lub nazwa i adres:

3, Rodzaj zabudowy3);

4. Numer dzialkiewidencyjne¡+);

5. Numer obrgbu
ewidencYjnegoa):

6. Nazwa, rodzajwyrobus);

7. lloSó pos¡adanych
wYrobówo):

B. Stopieñ pilnoéci7):

9. Zaznaczenie miejsca
wystgpowania wyrobów8) :

a) nazwa i numer dokumentu:

b) data ostatniej aktualizacji:

10. Przewidywanytermin
usun¡ecia wyrobów:

11. lloSó usuniqtych wyrobów
zawierajqcych azbest
przekazanych do
unieszkodliwieniao):

data podpis

1l Tawrób zawierai4cy azbest uznaje sig ka2dy wyrób zawieraiqcy wagowo 0'1 % lub
wigcej azbestu.
2) Adres faktycznego miejsca wystgpowania azbestu nale2y uzupelnió w nastqpuj4cym
formacie: vrojewództwo, powiat, gmina, miejscowo$é, ulica, numer nieruchomoéci.
3) Nabzy podaérodzajzabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek
pzemyslowy, budynek mieszkalnogospodarczy, inny.
¿) Nab2y podaó numer dzialki ervidencyjnej i numer obrgbu ewidencyjnego faktycznego

a



miejsca wystqPowania azbestu.
s) 

'przy 
okreélaniu rodzaju wyrobu zawierajqcegc azbest nalezy stosowaÓ nastqpuiEcE

klasyfikacjq: 1.
- piyty aibestowo-cementowe plaskie stosowane w budownictwie,
- brytí faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie,
- rury i zlEcza azbestowo-cementowe,
- rury i zlqcza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,
- izoiacje natryskowe érodkami zawierajEcymi w swoim skladzie azbest,
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe
- pizqdza specjalna, w tym wfókna azbestowe obrobione,
- szczeliwa azbestowe,
- taémy tkane i plecione, sznury i sznurki,
- *ytoÉy azbesiowo-kauczukowe, z v,ryi4tkiem wyrobów ciernych,
- papier, tektura,
- drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawieraiEcymi azbest przed

wejéciém w Zycie ustawy z Cn¡a 19 czerw ca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów

zawieraj4"ycn azbest, po trwatym zabezpiec.zeniu przed emisjqwlókien azbestu),
- drogi-utwardzone od-padami zawierajqcymi azbest przed wejéciem w 2ycie ustawy z

dnia 19 czerw ca 19g7 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierajqcych azbest, ale

niezabe zpieczone trwale pzed emisjE wlÓkien azbestu,
- inne wyroby zawierajqce azbest, oddzietnie niewymienione, w tym papier itektura;

podaó jakie.
bl ffoéówyrobów zawiera¡qcych azbest nalehy podaów jednostkach wtaéciwych dla

danego wyrobu (kg, m2, m3, m.b., km)-
7) Wedlug "Oceny stanu i mozliwoSci bezpiecznego u2ytkowania wyrobów zawieraiqcych

azbest" okreéloneíw zal4czniku nr 1 do rozporzqdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i
pofityki Spotecz né¡ zdnia 2 lcwietn ta ZOC4 r. w sprawie sposobów i warunków

bezpiecznego uzyikowanh i usuwania wyrobów zawieraiqcych azbest (Dz-U- Nr 71, poz.

649 oraz z 2010 r. Nr 162, Poz. 1089)-
8) Nie dotyczy osób fzye,znych niebqd4cych przedsigbiorcami. Nalezy podaé nazwq i

numer dokuméntu oraz datg jego ostatniej aktualizacj¡, w ktÓrym zostaty oznaczone

miejsca wystgpowania wyrobów zawierajEcych azbest, w szczegÓlnoéci planu

sytúacyjnégo ierenu instálacji lub urzqdzenia zawierajqcego azbest, dokumentacji

technicznej.


