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Załącznik 1 
 
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH AZBESTU WYKORZYSTANYCH  
W OPRACOWANIU 

  
• Ustawa z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów 

zawierających azbest (tekst ujednolicony) Dz.U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20,Nr 96, 
poz. 959, Nr120, poz. 1252, Nr 210, poz. 2135, z 2005r. Nr 10, poz. 72. 

 
• Rozporządzenie MG z dnia 14 sierpnia 1998r. w sprawie sposobów 

bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających 
azbest Dz. U. z  1998r. Nr. 138, poz. 895  

 
• Rozporządzenie MŚ z dnia 24 marca 2003r. w sprawie szczegółowych 

wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim 
powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów. Dz. U. z 2003r  
Nr. 61 poz. 549 

 
• Rozporządzenie MŚ z dnia 13 czerwca 2003r. w sprawie wymagań z zakresie 

prowadzenia pomiarów wielkości emisji. Dz. U. z 2003r.  Nr. 110 poz.1057 
 

• Rozporządzenie M.G. P. i P.S. 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. z 2003r. Nr. 192 poz. 1875 i 1876. 

 
• Rozporządzenie M.G.P i P.S. z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i 

warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających 
azbest. Dz. U. z 2004r. Nr. 71 poz.649 

 
• Rozporządzenie MZ z dnia 10 stycznia 2005r. 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 wypełniania i aktualizacji. Dz. U. z 2005r Nr. 13 
poz. 109 

 
• Rozporządzenie M.G. i P. Z dnia 14 października 2005r.  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 2005r  Nr. 216 poz.1824 

 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity) 

Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz.902, Nr 169, poz.1199, Nr 170, poz.1217, Nr 249, 
poz.1832, z 2007 r. Nr 21,poz. 124. 

 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach. (tekst jednolity) Dz.U. z 2007 r.   

          Nr 39, poz. 251. 
 


