
AZBEST 
w twoim domu 
i otoczeniu

POWIERZ USUWANIE AZBESTU FIRMIE 
Zlecenie usunięcia wyrobów zawierających azbest wyspecjalizowanej firmie 
przenosi na nią odpowiedzialność za jakość i bezpieczeństwo wykonania 
prac, za  transport odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych, 
za uprzątnięcie terenu i usunięcie pozostałości pyłu azbestowego.   
Wykonawca prac dokona w urzędach wszystkich formalności i uzgodnień 
związanych z wymianą  dachu.
Wykaz firm znajduje się na stronie www.bazaazbestowa.gov.pl 
prowadzonej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii  
- w zakładce „Usuwanie azbestu”. 
Po zakończeniu prac firma musi potwierdzić w pisemnym oświadczeniu 
prawidłowość ich wykonania i fakt oczyszczenia terenu z pyłu azbestowego 
(podać wynik badania jakości powietrza).
Możesz uzyskać dofinansowanie na usuwanie AZBESTU!
M. st. Warszawa udziela dotacji w wysokości do 100% rzeczywistych kosztów 
demontażu, pakowania, transportu wyrobów/odpadów zawierających 
azbest i przekazania ich na składowisko odpadów niebezpiecznych.

Szczegółowe informacje - m.in. zasady udzielania dofinansowania, terminy 
przyjmowania wniosków, formularze wniosków i ulotki informacyjne 
znajdują się na stronie internetowej:
http://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/Urzad/Biura_Urzedu/OS/
dofinansowanie_przedsiewziec/default.htm 

Informacje i pomoc w wypełnieniu wniosku możesz uzyskać przychodząc 
osobiście do Biura Ochrony Środowiska albo zadzwoń pod numer  
22 443 25 76 lub 22 443 25 73.



     KONIECZNIE SPRAWDŹ CZY AZBEST ZNAJDUJE SIĘ  
     W TWOIM DOMU

Obiekty z wyrobami zawierającymi azbest to głównie domy jednorodzinne 
i budynki gospodarsko-inwentarskie. Nadal wiele z nich posiada dachy  
z eternitu. W budownictwie wielorodzinnym i blokach mieszkalnych azbest 
zawierają m.in. ściany osłonowe i działowe, elewacje zewnętrzne, przewody 
kanalizacyjne i wodociągowe oraz podłogi (PCV).

Czy mieszkasz w domu posiadającym płyty azbestowo-cementowe (faliste 
albo płaskie) jako pokrycie dachu? Może budynek gospodarczy, wiata lub 
garaż mają dach z eternitu?!

Jeżeli jesteś właścicielem nieruchomości jednorodzinnej  koniecznie 
sprawdź to sam. W budownictwie wielorodzinnym sprawdzi to zarządca 
nieruchomości.

Co powinieneś zrobić w następstwie stwierdzenia obecności AZBESTU?!

   Dokonaj oceny stanu technicznego wyrobów zawierających azbest  
   w celu ustalenia stopnia pilności ich wymiany, wypełniając formularz  
   pn. „Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów  
   zawierających azbest”. 
   Przedłóż Prezydentowi m.st. Warszawy informację o wyrobach  
   zawierających azbest, wypełniając formularz pn. „Informacja o wyrobach  
   zawierających azbest”. Pamiętaj wpisz stopień pilności wymiany.
   Jeżeli już usunąłeś wyrób zawierający azbest, również przedłóż  
   Prezydentowi m.st. Warszawy informację o usuniętych wyrobach  
   zawierających azbest, wypełniając ten sam formularz pn. „Informacja  
   o wyrobach zawierających azbest”. Pamiętaj wpisz masę (kg) usuniętych  
   wyrobów.
Informacje i formularze do wypełnienia znajdziesz na stronie 
www.um.warszawa.pl w zakładce „Załatw sprawę w Urzędzie”.

Jeżeli masz wątpliwości  jak to zrobić:

   przyjdź do swojego Urzędu Dzielnicy m.st. Warszawy do Wydziału  
   Ochrony Środowiska,
   przyjdź do Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy  
   (plac Bankowy 2, XVIII piętro) albo zadzwoń pod numer 22 443 25 15, 
   skorzystaj z całodobowego Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa  
   19115, zadzwoń pod numer 19115.

     DLACZEGO TRZEBA USUNĄĆ AZBEST?!

Ze względu na zagrożenie jakie stwarzają wyroby zawierające azbest, muszą 
one zostać usunięte do 31 grudnia 2032 r. Ich naprawa jest możliwa, ale 
to rozwiązanie tymczasowe i nie zawsze  opłacalne. Całkowite usunięcie 
wyrobów zawierających azbest jest kosztowne, ale radykalnie rozwiązuje 
problem. 

PAMIĘTAJ - usunięcie wyrobów zawierających azbest jest obowiązkiem 
właściciela lub zarządcy nieruchomości!

Nie usuwaj AZBESTU samodzielnie - to działanie nieodpowiedzialne  
i nierozsądne.

Nie posiadasz wiedzy i wyposażenia technicznego, zapewniającego 
bezpieczne prowadzenie prac, a także zabezpieczeń - osób pracujących  
i środowiska – przed emisją włókien azbestu. Usuwając  azbest samodzielnie 
narażasz na szkodliwe działanie włókien azbestu twoją rodzinę, sąsiadów  
i przypadkowe osoby, a także środowisko.

Magazynowanie usuniętych wyrobów zawierających azbest w sąsiedztwie 
twojego domu jest niebezpieczne, niezgodne z prawem i nieestetyczne,  
a wywożenie do lasu – karalne. Inne działania – odsprzedawanie, powtórne 
użycie, utwardzanie nimi drogi lokalnej – są niedozwolone.


