Załącznik nr 6 Stan prawny
Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających
azbest (Dz. U. Nr 101, poz. 628 z 1998 r. z późn. zm.) – zakazuje wprowadzania na polski
obszar celny azbestu, wyrobów zawierających azbest, produkcji wyrobów zawierających
azbest oraz obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi azbest. Zgodnie z ustawą produkcja
płyt azbestowo-cementowych została zakończona we wszystkich zakładach w 1998 r., a od
1999 r. nastąpił zakaz obrotu tymi płytami. Ustawa ta praktycznie zamknęła okres
stosowania wyrobów zawierających azbest w Polsce. Pozostaje natomiast problem
sukcesywnego usuwania zużytych wyrobów w sposób niezagrażający zdrowiu ludzi i
zanieczyszczeniu środowiska.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.) –
określa zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia
ludzi oraz ochroną środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w
szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów i ich negatywnego oddziaływania
na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. W ustawie określone są
obowiązki wytwórców i posiadaczy odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych. Ustawa
reguluje całokształt spraw administracyjnych związanych z postępowaniem przy zbieraniu,
transporcie, odzysku, unieszkodliwianiu, w tym składowaniu odpadów, a także wymagań
technicznych i organizacyjnych dotyczących składowisk odpadów. Ustawa wprowadziła
obowiązek opracowywania Planów gospodarki odpadami na szczeblu: krajowym,
wojewódzkim, powiatowym i gminnym.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 80,
poz. 718) zawiera zapis mający zastosowanie w przypadkach występowania azbestu. Art. 30
ust. 3 stanowi: właściwy organ może nałożyć w drodze decyzji obowiązek uzyskania
pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych, objętych
obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 tego art. jeżeli ich realizacja może
naruszyć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować:
zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia, pogorszenie stanu środowiska lub stanu
zachowania zabytków, pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych, wprowadzenie,
utrwalenie, bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z późn. zm.) – określa zasady ochrony środowiska i warunki korzystania z jego zasobów z
uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju. Zawiera postanowienia dotyczące
m.in.:
- państwowego monitoringu środowiska, jako systemów pomiarów, ocen i prognoz
stanu środowiska oraz gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania
informacji o środowisku,
- opracowania prognoz oddziaływania na środowisko, w tym gospodarki odpadami,
a także programów wojewódzkich zmierzających do przestrzegania standardów
jakości środowiska,
- ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem, sposobu postępowania z
substancjami stwarzającymi szczególne zagrożenie dla środowiska
- kar i odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad i przepisów dotyczących
ochrony środowiska,
- konieczności oznaczenia instalacji lub urządzeń, w których był lub jest
wykorzystywany azbest oraz miejsc, w których się on znajduje.
Ustawa z 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska,
ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z późn. zm.) –
reguluje tryb postępowania oraz obowiązki podmiotów określonych ustawą. W art. 54 odnosi
się do odpowiednich zapisów ustawy z 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów
zawierających azbest. Ustawa udziela delegacji ministrowi właściwemu do spraw
gospodarki, do określenia w drodze rozporządzenia w porozumieniu z ministrami właściwymi

do spraw: wewnętrznych, transportu i środowiska – sposobów i warunków bezpiecznego
użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U.
Nr 11, poz. 84 z późn. zm.) – reguluje problematykę dotyczącą substancji i preparatów
chemicznych w tym niebezpiecznych. Określa warunki, zakazy lub ograniczenia produkcji,
wprowadzania do obrotu lub stosowania substancji i preparatów chemicznych w celu
ochrony przed szkodliwym wpływem tych substancji i preparatów na zdrowie człowieka lub
na środowisko.
Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów
niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671) – określa zasady przewozu drogowego towarów
niebezpiecznych, wymagania w stosunku do kierowców i innych osób wykonujących
czynności związane z tym przewozem oraz organy właściwe do sprawowania nadzoru i
kontroli w tych sprawach. Przy przewozach materiałów niebezpiecznych w kraju obowiązują
przepisy zawarte w załącznikach A i B do Umowy europejskiej dotyczącej
międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) – jednolity tekst
umowy ADR (Dz. U. Nr 30, poz. 287 z 1999 r.). Przepisy umowy ADR oraz ustawy określają
warunki załadunku i wyładunku oraz przewozu odpadów niebezpiecznych na składowisko.
Pojazdy powinny być zaopatrzone w świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozów
materiałów niebezpiecznych wydane przez upoważnioną stację kontroli pojazdów, zaś
kierowcy pojazdów winni być przeszkoleni w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych.
Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielonych przez
materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (MP Nr 19, poz. 231) – określa jako niedopuszczalny dodatek
azbestu w materiałach budowlanych z terminem obowiązywania od dnia 1 stycznia 1997 r.
Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie dopuszczenia wyrobów
zawierających azbest do produkcji lub wprowadzania na polski obszar celny (z 1998 r. Dz. U.
Nr 44, poz. 268, z 1999 r. Nr 25, poz. 222, z 2000 r. Nr 15, poz. 188, z 2001 r. Nr 10, poz.
77, z 2002 r. Nr 1, poz. 11, z 2003 r. Nr 5, poz. 50). Zgodnie z ustawą z 19 czerwca 1997 r. o
zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, Minister właściwy do spraw gospodarki
w porozumieniu z Ministrem właściwym do spraw ochrony środowiska, określa corocznie w
drodze rozporządzenia, na wniosek producenta lub innego podmiotu wprowadzającego na
polski obszar celny wyroby zawierające azbest wykaz wyrobów dopuszczonych do produkcji
lub wprowadzenia na polski obszar celny spośród wyrobów określonych w załączniku nr 1 do
ustawy. W załączniku tym znajdują się:
- płyty uszczelniające azbestowo-kauczukowe,
- uszczelki z tych płyt,
- azbest włóknisty.
Są to wyroby, które ze względów technicznych i technologicznych nie można jeszcze
w wielu przypadkach zastąpić wyrobami bezazbestowymi. Dotyczy to przede wszystkim
wyrobów o specjalnym przeznaczeniu dla potrzeb, m.in. przemysłu chemicznego,
rafineryjnego i energetyki.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z 27 września 2001 r. w sprawie katalogu
odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) – zamieszcza rodzaje odpadów zawierających azbest
na liście odpadów niebezpiecznych w nw. grupach i podgrupach z przypisanym kodem
klasyfikacyjnym:
06 07 01* - odpady azbestowe z elektrolizy
06 13 04* - odpady z przetwarzania azbestu
10 11 81* - odpady zawierające azbest (z hutnictwa szkła)
10 13 09* - odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowoazbestowych
15 01 11* - opakowania z metali zawierające niebezpieczne, porowate elementy,
wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie z pustymi pojemnikami
ciśnieniowymi,
16 01 11* - okładziny hamulcowe zawierające azbest,

16 02 12* - zużyte urządzenia zawierające azbest,
17 06 01* - materiały izolacyjne zawierające azbest,
17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawierające azbest,
(* - oznacza odpady niebezpieczne).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 30, poz. 213) – określa
wzory dokumentów stosowanych do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów
celem zapewnienia kontroli ich przemieszczania. Do prowadzenia ewidencji odpadów
obowiązani są posiadacze odpadów, w tym także wytwórcy odpadów. Ewidencję odpadów
prowadzi się za pomocą dwóch dokumentów: karty ewidencji odpadów oraz karty
przekazania odpadów. Karta przekazania odpadu wypełniana jest w dwóch egzemplarzach –
przez posiadacza przekazującego odpady na rzecz innego posiadacza odpadów. Posiadacz
odpadów, który odpady przejmuje (np. zarządzający składowiskiem odpadów) zobowiązany
jest do potwierdzenia na karcie przekazania odpadu fakt przyjęcia odpadu. Karty
informacyjne służą do naliczania opłat za umieszczenie w danym roku odpadów na
składowisku wnoszonych na rachunek dystrybucyjny urzędu marszałkowskiego właściwego
ze względu na miejsce składowania odpadów.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu
informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych
zestawień danych (Dz. U. Nr 152, poz. 1737) – określa wzory formularzy do sporządzania i
przekazywania zbiorczego zestawienia odpowiednich danych.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w
sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w
środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833) – określa najwyższe dopuszczalne stężenia w
środowisku pracy – pyłów zawierających azbest:
- - pyły zawierające azbest chryzotyl – 1,0 mg/m3,
- - włókna respirabilne – 0,2 włókien w cm3,
- - pyły zawierające azbest krokidolit – 0,5 mg/m3,
- - włókna respirabilne – 0,2 włókien w cm3.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu i
sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr
236, poz. 1986 z późn. zm.). Przepisy o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych
stosuje się odpowiednio do transportu odpadów niebezpiecznych spełniających określone w
tych przepisach kryteria klasyfikacyjne dla zaliczenia ich do jednej z klas towarów
niebezpiecznych. Przy przewozach materiałów niebezpiecznych w kraju obowiązują przepisy
zawarte w załącznikach A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego
przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR – jednolity tekst umowy ADR (Dz. U.
Nr 30, poz. 287, z 1999 r.). Odpady zawierające azbest pochodzące z budowy, remontu i
demontażu obiektów budowlanych oraz odpady izolacyjne zawierające azbest zgodnie z
ADR zaliczone zostały do klasy 9 – różne materiały i przedmioty niebezpieczne, z czego
wynikają określone wymagania przy ich transporcie. Posiadacz odpadów zawierających
azbest, który prowadzi działalność w zakresie zbierania lub transportu odpadów, obowiązany
jest do uzyskania zezwolenia na prowadzenie tej działalności. Zgodnie z ustawą o odpadach
zezwolenie wydaje, w drodze decyzji starosta, właściwy ze względu na miejsce siedziby lub
zamieszkania posiadacza odpadów. Transportujący odpady niebezpieczne obowiązany jest
do posiadania karty ewidencji odpadu, dokumentu obrotu odpadami niebezpiecznymi i
dokumentu przewozowego materiałów niebezpiecznych wg wymagań ADR.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie kursów
dokształcających dla kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. Nr
236, poz. 1987 z późn. zm.). Określa szczegółowe wymagania w stosunku do podmiotów
prowadzących kursy dokształcające oraz wzory zezwoleń na ich powadzenie. Kierowca
wyznaczony do przewozu odpadów zawierających azbest obowiązany jest posiadać
świadectwo ukończenia kursu dokształcającego kierowców pojazdów przewożących
materiały niebezpieczne, wydane przez jednostkę upoważnioną przez marszałka
województwa.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie
świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych (Dz. U.
Nr 237, poz. 2011) – określa szczegółowe warunki i tryb wydawania świadectwa
dopuszczenia pojazdów do przewozu towarów niebezpiecznych, jego wzór i sposób
wypełnienia.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2002 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 161, poz. 1335) –
zmienia w istotny sposób (obniża) stawki opłaty za umieszczenie odpadów zawierających
azbest na składowisku. Od 1 stycznia 2003 r. są to następujące opłaty:
06 07 01* - odpady azbestowe z elektrolizy – 40,70 zł/t
06 13 04* - odpady z przetwarzania azbestu – 40,70 zł/t
10 11 81* - odpady zawierające azbest (z hutnictwa szkła) – 40,70 zł/t
10 13 09* - odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowoazbestowych – 40,70 zł/t
15 01 11* - opakowania z metali zawierające niebezpieczne, porowate elementy,
wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie z pustymi pojemnikami
ciśnieniowymi – 40,70 zł/t
16 01 11* - okładziny hamulcowe zawierające azbest – 40,70 zł/t
16 02 12* - zużyte urządzenia zawierające azbest – 40,70 zł/t
17 06 01* - materiały izolacyjne zawierające azbest – 16,01 zł/t
17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawierające azbest 16,01 zł/t.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2002 r. w sprawie
sposobu przedkładania wojewodzie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania
substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 175, poz. 1439) –
określa terminy, sposoby przedkładania wojewodzie przez organa władz samorządowych
informacji o rodzaju, ilości i miejscu występowania azbestu oraz wyrobów zawierających
azbest.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) – określa zakres i formę informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz
szczegółowy zakres rodzajów robót budowlanych stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa
i zdrowia ludzi (wyroby zwierające azbest).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23
października 2003 r. 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).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z
późn. zm.). Sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wymaga
transport lub unieszkodliwianie azbestu lub produktów zawierających azbest w ilości nie
niższej 200 ton rocznie.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U z 2003 r. Nr 1, poz. 12). Wartość
odniesienia dla azbestu (włókna na m3) wynosi uśredniona 2350 µg/m3 w ciągu godziny i
250 µg/m3 dla roku kalendarzowego.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu,
czasu i sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz.U. Nr
220, poz. 1858). Przepisy rozporządzenia nie stosuje się do składowiska odpadów
materiałów izolacyjnych oraz konstrukcyjnych zawierających azbest oraz składowiska
odpadów obojętnych.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie
rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz.U. Nr 191, poz.

1595). W sposób nieselektywny mogą być składowane odpady: 17 06 01* - materiały
izolacyjne zawierające azbest, 17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawierające azbest.
Oznacza to, że odpady obu rodzajów mogą być składowane wspólnie, na tym samym
składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Natomiast nie wolno tych
odpadów mieszać i składować z innymi odpadami niebezpiecznymi.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie
szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim
powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549).
Określa m.in. wymagania dotyczące składowania dla odpadów zawierających azbest,
wymienionych w katalogu odpadów oznaczonych kodami: 17 06 01* i 17 06 05*.
Rozporządzenie 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. z 2004 Nr 71, poz. 649). Określa obowiązki wykonawcy prac
polegających na bezpiecznym użytkowaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest
sposoby i warunki bezpiecznego użytkowania oraz usuwania wyrobów zawierających azbest;
warunki przygotowania do transportu i transportu wyrobów i odpadów zawierających azbest
do miejsca ich składowania; wymagania, jakim powinno odpowiadać oznakowanie wyrobów i
odpadów zawierających azbest.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w
sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów
zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich
wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824) Określa obowiązki pracodawcy
zatrudniającego pracowników przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru
książeczki badań profilaktycznych dla osoby, która była lub jest zatrudniona w warunkach
narażenia zawodowego w zakładach stosujących azbest w procesach technologicznych,
sposobu jej wypełnienia i aktualizacji (Dz. U. z 2005 r. Nr 13, poz. 109). Pracodawca, który
zatrudnia lub zatrudniał osobę w warunkach narażenia zawodowego na działanie pyłów
zawierających włókna azbestu, wpisuje i aktualizuje w książeczce badań profilaktycznych tej
osoby dane osobowe wraz z danymi dotyczącymi okresu zatrudnienia w warunkach
narażenia na pył azbestu oraz szczegółowe parametry tego narażenia.
Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielonych przez
materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. Nr 19, poz. 23).
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na
terytorium Polski – przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14 maja 2002 r. Określa główne
kierunki działania w okresie 30-tu lat, potrzebne środki na realizację „Programu...”, a także
podaje szacunkowe ilości wyrobów zawierających azbest w całym kraju oraz
poszczególnych województwach.

