
UCHWAŁA Nr V/30/11 
Rady Gminy Brody 

z dnia 24 marca 2011 r. 

 

w sprawie przyjęcia "Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania wyrobów 
zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie 
gminy Brody ". 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz                     
Uchwały Nr XLIV/307/10 Rady Gminy Brody z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie 
przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 
Brody na lata 2010 – 2032 zmienionej uchwałą Nr IV/15/11 Rady Gminy Brody                          
z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XLIV/307/10 Rady Gminy Brody                
z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Brody na lata 2010 - 2032" w związku z art. 403 ust. 2 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 
150 z późn. zm.)  
 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Przyjmuje się „Regulamin dofinansowania kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest, 
pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Brody", stanowiący 
załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brody. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK Nr 1  

REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH 
AZBEST, POCHODZĄCYCH Z OBIEKTÓW BUDOWLANYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY 
BRODY  

§ 1. 

1. Regulamin określa zasady przyznawania dofinansowania do poniesionych kosztów 
usuwania i utylizacji materiałów zawierających azbest pochodzących z obiektów 
budowlanych położonych na terenie gminy Brody. 

2. Środki na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest pochodzid 
będą z budżetu gminy. Środki na dofinansowanie mogą także pochodzid z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. 

 
3. Dofinansowaniem objęte będą w pełnej wysokości: 

1) koszty demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest 
pozyskanych w trakcie wymiany pokryd dachowych lub 

2) koszty transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pozyskanych w 
trakcie wymiany pokryd dachowych. 

 
4. Kwota dofinansowania będzie określona na podstawie przedłożonej faktury VAT (lub 

rachunku). wystawionej przez firmę świadczącą usługi wyłonioną zgodnie z ustawą 
Prawo zamówieo publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. 2007 Nr 223 poz. 1655 z 
późn. zm.). 

 
5. Dofinansowanie przysługuje osobom fizycznym, mającym tytuł własności do 

nieruchomości znajdującej się na terenie Gminy Brody w okresie od złożenia wniosku 
do jego realizacji z zastrzeżeniem, że nieruchomośd nie jest wykorzystywana na cele 
działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie 
działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.) 

 
6. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych 

pokryd dachowych, a także nie obejmuje kosztów wykonania dokumentacji 
technicznej. W/w koszty pokrywa w całości wnioskodawca. 

 
7. Dofinansowanie nie obejmuje refundacji za usuwanie odpadów azbestowych z 

wymiany pokryd dachowych wywiezionych we własnym zakresie przed złożeniem 
wniosku. 

 
8. Demontaż, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest odbywad się będzie na 

zamówienie publiczne Gminy Brody przez firmę posiadającą zezwolenie na 
prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami wydane w trybie przepisów 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z późn. 
zm.) 

 
9. Dofinansowanie przyznaje się tylko raz dla danego obiektu budowlanego. 



§ 2. 

1. Osoby ubiegające się o uzyskanie dofinansowania zadania określonego w § 1 ust. 3 pkt 
1 lub 2 winny złożyd w Urzędzie Gminy Brody stosowny wniosek o uzyskanie 
dofinansowania zadania określonego w § 1 ust. 3 pkt 1 lub 2 (druk zał. nr 2). 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyd:  
1) informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 
października 2003 r. w sprawie wymagao w zakresie wykorzystywania i 
przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub 
urządzeo, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. z 2003 Nr 192, poz. 
1876 ze zm.) - (druk zał. nr 3). 

2) ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 
kwietnia 2004r w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i 
usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 Nr 71, poz. 649) - (druk zał. 
nr 4) 

3) oświadczenie o tym, ze wyroby zawierające azbest pochodzą z dachu budynku, 
który nie jest wykorzystywany na cele działalności gospodarczej w rozumieniu 
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. (druk zał. nr 5). 

4) kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego własnośd nieruchomości, na 
której znajduje się obiekt budowlany pokryty azbestem. W przypadku 
nieruchomości do której tytuł prawny posiada kilka osób należy dołączyd zgodę 
współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem elementów 
azbestowych lub materiałów zawierających azbest, a w przypadku wspólnoty 
mieszkaniowej – uchwałę wspólnoty.  

5) kopię potwierdzenia zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Żarach zamiaru 
usunięcia wyrobów zawierających azbest z budynku, dokonanym na 30 dni przed 
planowanym rozpoczęciem robót lub kopii pozwolenia na budowę wymaganego w 
przypadku rozbiórki budynku lub zmiany wyglądu obiektu. 

§ 3. 
1. Wnioski, o którym mowa w § 2 ust. 1 należy składad do realizacji do dnia 31 maja 

danego roku. Wnioski złożone po tym terminie uwzględnione będą w planie na rok 
następny. 

 
2. Wnioski kompletne, po dokonaniu oceny formalnej, rozpatrywane będą wg kolejności 

ich złożenia, aż do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel w danym roku. 
Wnioski niezrealizowane z powodu wyczerpania środków finansowych na dany rok, 
będą realizowane w pierwszej kolejności w roku następnym, zgodnie z kolejnością 
złożenia wniosków oraz wysokością posiadanych na ten cel środków. 

 
3. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane, do czasu ich uzupełnienia. 

§ 4. 

1. Wójt powołuje Komisję ds. rozpatrywania i kwalifikacji złożonych wniosków oraz 
nadzoru i odbioru prac. 



 
2. Zadaniem Komisji jest: 

1) sprawdzanie zgodności złożonych wniosków pod względem formalnym, 
2) przeprowadzenie wizji w terenie i sporządzenie protokołu z wykonania prac w 

zakresie określonym we wniosku. 
 

3. Komisja w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia kompletnego wniosku oraz oględzin 
budynku, rozpatruje wniosek i kwalifikuje go do realizacji za zgodą Wójta Gminy, 
powiadamiając o tym pisemnie wnioskodawcę. 

 
4. Urząd Gminy w Brodach zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia 

niezapowiedzianych kontroli w trakcie realizacji zadania. 

§ 5. 

Po wykonaniu robót Wnioskodawca przedkłada Wójtowi Gminy Brody informację o 
wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakooczone zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 
2003 r. w sprawie wymagao w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz 
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeo, w których był lub jest 
wykorzystywany azbest (Dz. U. z 2003 Nr 192, poz. 1876 z późn. zm.) - (druk zał. nr 6). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       



               Załącznik nr 2 do Regulaminu  

 

Nr sprawy:  …………………….. 

        Brody, dnia ………………………….……………… 

 
      Wójt Gminy Brody 
      Rynek 2 
      68 - 343 Brody 
I  CZĘŚD  

1. Imię i nazwisko wnioskodawcy ( właściciela budynku / działki ): 
 
       Imię   ……………………………………………….……………………………………………………………………….....................................   
       Nazwisko ………………………………………………………………..………………………………………………….................................... 
 
2. Adres zameldowania wnioskodawcy: 

Ulica …………………………………………………………….……………….nr domu………………………………………........................... 
Kod pocztowy………………………………………………………… ………..miejscowośd……………………………………................... 
Tel. Kontaktowy………………………………………….………………………………………………………………..………………….............. 

 
3. Lokalizacja planowanych prac:……………………………………………………………………………………………………..................... 
4. Obręb i numer działki: ………………………………………………………….…………………………………………………........................ 
 
5. Prace związane z usuwaniem azbestu obejmują: 

● budynek mieszkalny                                        ● budynek gospodarczy ( stodoła / obora) 
● budynek garażowy                                           ● budynek użyteczności publicznej 
● inne 
 
Wnoszę o dofinansowanie* : 

a) kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pozyskanych w 
trakcie wymiany pokryd dachowych  

b) kosztów transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pozyskanych w trakcie 
wymiany pokryd dachowych. 

 
                 

6. Charakterystyka prac – usuwanie azbestu obejmuje:  
 

● płyty dachowe – płaskie / faliste          ● płyty elewacyjne – płaskie / faliste  
                
7. Przewidywane ilości odpadów zawierających azbest [m

2
 lub kg]: ................................................................. 

8. Planowany termin realizacji prac: od dnia ........................................do dnia………………………………..…………….. 
 

        ……………….......................................... 

              (podpis wnioskodawcy) 

* - właściwe zaznaczyd 

 

 

W N I O S E K 
o dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest, pochodzących z 

obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Brody. 
 



II CZĘŚD – WYPEŁNIA KOMISJA: 

Opinia komisji i kwalifikacja wniosku: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Podpis członków Komisji: 

1) ………………………………              3) ……………………………… 

2) ………………………………              4) ……………………………... 

 

III – POTWIERDZENIE WYKONANIA PRAC ( wypełnia Komisja) 

Opinia Komisji: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Podpis członków Komisji: 

1 ……………………………….…………………                                               3 ............................................... 

2 …………………………………….……………                                               4 ............................................... 

 

Wymagane załączniki do wniosku: 

1) tytuł prawny (kserokopię odpisu z księgi wieczystej lub aktu notarialnego) do terenu, z którego będą 
usuwane odpady zawierające azbest. 

2) zgoda współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem odpadów zawierających azbest, w 
przypadku obiektu do którego tytuł prawny posiada kilka osób. 

3) informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania. 
4) ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów  zawierających azbest. 
5) kopia potwierdzenia zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Żarach zamiaru usunięcia wyrobów 

zawierających azbest z budynków, dokonanym na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót lub 
kopi pozwolenia na budowę wymaganego w przypadku rozbiórki budynku lub zmiany jego wyglądu. 

6) Wniosek o odebranie odpadów zawierających azbest. 
7) Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zastało zakooczone. 
8) Oświadczenie wnioskodawcy,  że wyroby zawierające azbest pochodzą z dachu budynku, który nie jest 

wykorzystywany na cele działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 
swobodzie działalności gospodarczej. 

 

 



  Załącznik nr 3 do Regulaminu  

Informacja o wyrobach zawierających azbest 1) i miejscu ich wykorzystania. 

 
1. Miejsce, adres................................................................................................................ 

....................................................................................................................................... 
2. Właściciel, zarządca, użytkownik*.................................................................................. 

a) osoba prawna – nazwa, adres............................................................................. 
b) osoba fizyczna – nazwisko, imię, adres............................................................... 

............................................................................................................................. 
3. Tytuł własności ............................................................................................................... 
4. Nazwa/rodzaj wyrobu2) .................................................................................................. 
5. Ilośd (m2, tony)3) ............................................................................................................. 
6. Przydatnośd do dalszej eksploatacji4) ............................................................................ 
7. Przewidywany termin usunięcia wyrobu .......................................................................  

a) Okresowej wymiany z tytułu zużycia wyrobu5) .................................................. 
b) całkowitego usunięcia niebezpiecznych materiałów i substancji....................... 

………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………… 

8. Inne, istotne informacje o wyrobach 6)........................................................................... 
......................................................................................................................................... 
 
 
Data ..................................    ............................................... 
        Podpis 

 
Objaśnienia: 

*- niepotrzebne skreślid 
1)

 Za wyrób zawierający azbest, uważa się  każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1% azbestu. 
2)

 Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosowad następująca klasyfikację: 

 płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie, 

 płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa, 

 rury i złącza azbestowo-cementowe, 

 izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest, 

 wyroby cierne azbestowo-kauczukowe, 

 przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione, 

 szczeliwa azbestowe, 

 taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki, 

 wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych, 

 papier i tektura, 

 inne wyroby zwierające azbest, oddzielnie nie wymienione. 
3) 

Podad podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, pomiar z natury). 
4) 

Według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” – 
załącznik nr 1 do rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie sposobów 
bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest. 
5)

 Na podstawie corocznego rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie 
dopuszczenia wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzania na polski obszar celny. 
6) 

Np. informacje o oznaczenie na planie sytuacyjnym terenu instalacji lub urządzenia zawierającego 
azbest. 
 

 



 

Załącznik nr 4 do Regulaminu 
 

OCENA 
stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest 

 
Miejsce/ obiekt/ urządzenie budowlane/ instalacja przemysłowa: 

………………………………………………………………………….………………………………………………….. 

Adres miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej: 

……………………………………………………………………..…………………………………………………….. 

Pomieszczenie: ……………………………………………….…………………………………………………… 
Rodzaj/ nazwa wyrobu 

1)
 ……………………………………………………………………………………… 

Ilośd wyrobów (m
2
, tony) 

2)
 ……………………………….…………………………………………………. 

 
 

Grupa/ Nr Wyrób- rodzaj Ocena Przyjęta 
punktacja 

        I.           Sposób zastosowania azbestu 

1. Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)  30 

2. Tynk zawierający azbest  30 

3. Lekkie płyty izolacyjne z azbestem  
(ciężar obj. < 1000kg/m

3
) 

 25 

4. Pozostałe wyroby z azbestem  10 

        II.           Rodzaj azbestu 

5. Azbest chryzotylowy  5 

6. Inny azbest (np. krokidolit)  15 

       III.          Struktura powierzchni wyrobu z azbestem 

7. Rozluźniona (naruszona) struktura włókien  30 

8. Mocna struktura włókien, lecz bez albo z niewystarczającą 
powłoką farby zewnętrznej 

 10 

9. Pomalowana i nieuszkodzona powłoka zewnętrzna  0 

       IV.          Stan zewnętrzny wyrobu z azbestem 

10. Duże uszkodzenia  30 
3)

 

11. Małe uszkodzenia  10 
4)

 

12. Brak  0 

        V.           Możliwośd uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem 

13. Wyrób jest przedmiotem jakichś prac  15 

14. Wyrób przez bezpośrednią dostępnośd narażony na 
uszkodzenia (do wysokości 2 m) 

 10 

15. Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne  10 

16.  Wyrób narażony na wstrząsy i drgania  10 

17. Wyrób narażony na działanie czynników atmosferycznych (na 
zewnątrz obiektu) 

 10 

18. Wyrób znajduje się w zasięgu silnych ruchów powietrza  10 

19. Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne  0 

       VI.          Wykorzystanie pomieszczenia 

20. Regularnie przez dzieci, młodzież lub sportowców  35 

21. Trwałe lub częste przebywanie w pomieszczeniach innych osób  30 

22. Czasowo wykorzystywane pomieszczenie  20 

23. Rzadko wykorzystywane pomieszczenie  10 

        VII.        Usytuowanie wyrobu 

24. Bezpośrednio w pomieszczeniu  30 

25. Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innych pokryciem  25 



26. W systemie wywietrzania pomieszczania (kanały wentylacyjne)  25 

27. Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, 
ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem 
wentylacyjnym 

 10 

 
 
 
Suma punktów oceny  ………………………… 
 

Stopieo pilności I 
(wymiana lub naprawa wymagana bezzwłocznie)            65 i więcej punktów 

Stopieo pilności II 
(ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku)   powyżej 35 do 60 punktów 

Stopieo pilności III 
(ponowna ocena w terminie do 5 lat)                 do 35 punktów 
 
UWAGA: podkreślid należy tylko jedną pozycję w grupie, jeśli wystąpi więcej niż jedna, podkreślid należy 
najwyższą punktację. Zsumowad ilośd punktów, ustalid ocenę koocową i stopieo pilności. 
 
 
 
………………………….                                          ……………………………. 
Oceniający: nazwisko i imię                                       Właściciel/ Zarządca 
 
 
                             …………………………… 
                            Adres 
Data ……………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Według klasyfikacji wyrobów przyjętych w sprawozdaniu rocznym- załącznik nr 1 do rozporządzenia 
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagao w 
zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub 
urządzeo, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876) 

2) Zgodnie z inwentaryzacją i sprawozdaniem rocznym -§ 7 wymienionego w odnośniku 1 
rozporządzenia. 

3) Duże uszkodzenia- widoczne pęknięcia lub ubytki na powierzchni równej lub większej niż 3% 
powierzchni wyrobu. 

4) Małe uszkodzenia-brak widocznych pęknięd na powierzchni mniejszej niż 3% powierzchni wyrobu. 
 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 5 do Regulaminu 
 
     
                                                                                                                                        ………………………………………………. 
                                                                                                                                             data                  miejscowośd 
………………………………..……………..………………. 
                   Imię i nazwisko 
 
…………………………….…………..……………………. 
                adres zamieszkania 
 
…………………………………………..………………….. 
                 nr dowodu osobistego 

  

 

OŚWIADCZENIE 

 Ja niżej podpisany/a oświadczam, że wyroby zawierające azbest pochodzą z dachu 
budynku, który nie jest wykorzystywany na cele działalności gospodarczej w rozumieniu 
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. 

 
 
 
                                                                                              ……………………………………………………. 
                                                                                                         podpis osoby składającej oświadczenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 6 do Regulaminu  
 

Informacja o wyrobach zawierających azbest 1) których wykorzystywanie zostało 
zakooczone. 

 
1. Miejsce, adres .............................................................................................................. 

...................................................................................................................................... 
  

2. Właściciel, zarządca, użytkownik*................................................................................... 
a) osoba prawna – nazwa, adres............................................................................. 
................................................................................................................................... 
b) osoba fizyczna – nazwisko, imię, adres............................................................... 
................................................................................................................................... 

     
3.Tytuł własności .................................................................................................................. 
4. Nazwa/rodzaj wyrobu2) ..................................................................................................... 
5. Ilośd (m2, tony)3) .............................................................................................................. 
6. Rok zaprzestania wykorzystywania wyrobów  ................................................................ 
7. Planowane  usunięcie wyrobów............................................................................ ………. 

a. sposób.................................................................................................................. 
b. przez kogo............................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
c. termin……………………………………………………………………………………..………………………… 

8. Inne, istotne informacje o wyrobach 4)............................................................................ 
......................................................................................................................................... 
 
Data ..................................       ............................................... 
             Podpis 

 
Objaśnienia: 

*- niepotrzebne skreślid 
1)

 Za wyrób zawierający azbest, uważa się  każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1% azbestu. 
2)

 Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosowad następująca klasyfikację: 

 płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie, 

 płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa, 

 rury i złącza azbestowo-cementowe, 

 izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest, 

 wyroby cierne azbestowo-kauczukowe, 

 przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione, 

 szczeliwa azbestowe, 

 taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki, 

 wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych, 

 papier i tektura, 

 inne wyroby zwierające azbest, oddzielnie nie wymienione. 
3) 

Podad podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, spis z natury). 
             4) 

Np. informacje o oznaczeniu na planie sytuacyjnym 


