
Azbest może być szkodliwy dla zdrowia i środowiska, dlatego przy pracach związanych z wyrobami
zawierającymi azbest należy przestrzegać odpowiednich przepisów prawnych.

Nie można usuwać azbestu samodzielnie - prace polegające na usuwaniu wyrobów zawierających
azbest mogą być wykonywane wyłącznie przez uprawnionych wykonawców, posiadających
odpowiednie wyposażenie techniczne oraz zatrudniających przeszkolonych pracowników.

Wykonawca po zakończeniu prac składa właścicielowi pisemne oświadczenie o prawidłowości
wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych
przepisów technicznych i sanitarnych.

Odpady zawierające azbest muszą zostać unieszkodliwione poprzez ich składowanie na specjalnie
do tego przeznaczonych składowiskach.

Wyroby zawierające azbest mogą być wykorzystywane w sposób niestwarzający zagrożenia dla
zdrowia ludzi i środowiska w terminie do dnia 31 grudnia 2032 r. jeżeli są w dobrym stanie
technicznym, nie mają uszkodzeń, nie są popękane, połamane oraz ich powierzchnia nie uległa erozji. 

DEMONTAŻ WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 

USUŃ AZBEST I ŻYJ ZDROWO

Koszt zabezpieczenia i w dalszej kolejności usuwania wyrobów zawierających azbest ciąży na
właścicielu nieruchomości, na terenie którego się znajdują.

Właściciele nieruchomości, obiektów w których występują wyroby zawierające azbest, muszą
dokonać inwentaryzacji i oceny stanu technicznego wyrobów azbestowych. Corocznie w terminie do
31 stycznia osoba fizyczna, nieprowadząca działalności gospodarczej, powinna przedłożyć wynik
inwentaryzacji burmistrzowi,  a przedsiębiorcy i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
- właściwemu marszałkowi województwa.

OBOWIĄZKI  WŁAŚCIELA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ WYSTĘPUJE
AZBEST

Azbest to minerał odporny na działanie mrozu, wysokich temperatur, substancji żrących, wytrzymały
na rozciąganie i zgniatanie. Włókna azbestu są najcieńszymi włóknami występującymi w przyrodzie  
 - są praktycznie niezniszczalne. Przez ponad 100 lat azbest był wykorzystywany do produkcji
materiałów przemysłowych i budowlanych.

CO TO JEST AZBEST?

Azbest jest niebezpieczny i zaliczany do substancji o udowodnionym działaniu rakotwórczym,.
Wdychany z powietrzem do płuc, stanowi ryzyko poważnych chorób układu oddechowego. Zmiany
chorobowe mogą pojawić się po kilku lub nawet kilkudziesięciu latach. 

Azbest dobrze zabezpieczony i nieuszkodzony nie stanowi zagrożenia dla zdrowia.

WPŁYW AZBESTU NA ZDROWIE

Projekt pt. ,,Usuwanie azbestu z terenu gminy Nowy Tomyśl” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

W ramach realizacji projektu pt. ,,Usuwanie azbestu z terenu gminy Nowy Tomyśl" mieszkańcy Gminy Nowy Tomyśl mogą starać
się o dofinansowanie kosztów demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z budynków

znajdujących się na terenie Gminy Nowy Tomyśl. 

Więcej informacji: www.nowytomysl.pl/mieszkaniec/azbest-2/


