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KARTA PROCEDURY 

47-400 Racibórz, 
ul. Klasztorna 6 

POWIATOWY INSPEKTOR  
NADZORU UDOWLANEGO  

W RACIBORZU 

tel./fax. 32 419-04-66,  
e-mail: pinbraciborz@interia.pl, 

www: bip.powiatraciborski.pl 

I. TYTUŁ PROCEDURY. 

ZWA 
ZGŁOSZENIE PRAC POLEGAJĄCYCH NA ZABEZPIECZENIU 

LUB USUNIĘCIU WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 

II. CEL I REZULTAT PROCEDURY. 

Zgłoszenie wykonywania prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów 

zawierających azbest z miejsca, obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej ma 

na celu umożliwienie wskazanym organom nadzoru budowlanego zbadanie prawidłowości 

realizacji określonego zamierzenia, przez co będą one właściwe do podejmowania działań  

w zakresie własnej właściwości, a w szczególności właściwego prowadzenia prac związanych  

z usuwaniem azbestu z obiektów budowlanych. 

III. PODSTAWA PRAWNA. 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 

1623 z późn. zm.). 

− Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2000 r. 

Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), 

− Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21), 

− 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. Nr 71 poz. 649, z późn. zm.). 

III.  GDZIE ZAŁATWIĆ SPRAWĘ. 

Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 
w Raciborzu przy ul. Klasztornej 6 – pok. nr 35, II piętro. 

tel./fax (32) 419 04 66, e-mail: pinbraciborz@interia.pl, www.pinbraciborz.e-bip.org.pl 

Godziny urzędowania:  

− poniedziałek   od 7.30
 
do 15.30, 

− wtorek   od 7.30
 
do 17.00, 

− środa   od 7.30
 
do 15.30, 

− czwartek   od 7.30
 
do 15.30, 

− piątek   od 7.30
 
do 14.00. 

Uwaga: We wtorki po godz. 15.00 wejście do Inspektoratu odbywa się wejściem od strony 

podwórka. Należy zadzwonić, a pracownik Inspektoratu zejdzie i otworzy drzwi. 
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IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY. 

Zgodnie z §6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania  

i usuwania wyrobów zawierających azbest, o zamierzonym terminie rozpoczęcia prac związanych 

z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, Wykonawca robót powinien powiadomić organ 

nadzoru budowlanego, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem. 

Złożenie zgłoszenia w siedzibie organu nadzoru budowlanego kończy procedurę administracyjną.  

V. WYMAGANE DOKUMENTY. 

Wniosek wraz z załącznikami składany jest w biurze podawczym/kancelarii organu nadzoru 

budowlanego. 

W zgłoszeniu należy zawrzeć informacje: 

− rodzaj lub nazwę wyrobów zawierających azbest według grup wyrobów określonych  

w odrębnych przepisach, 

− termin rozpoczęcia i planowanego zakończenia prac, 

− adres obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, 

− określenie liczby pracowników, którzy przebywać będą w kontakcie z azbestem, 

− obowiązanie wykonawcy prac do przedłożenia nowego zgłoszenia w przypadku zmiany 

warunków prowadzenia robót. 

Do zgłoszenia należy dołączyć: 

− kopię aktualnej oceny stanu wyrobów zawierających azbest. 

Zawiadomienie o którym mowa wyżej oraz kopię aktualnej oceny stanu wyrobów 
zawierających azbest zaleca się składać na drukach zamieszczonych na stronie PINB. 
W przypadku kiedy Wykonawca działa przez pełnomocnika dołączyć należy również 

pełnomocnictwo z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej. 

VI. OPŁATA SKARBOWA. 

Zgłoszenie prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest jest 

zwolnione z opłaty skarbowej. 

Opłatę skarbową wnosi się za ewentualne pełnomocnictwo udzielone przez zgłaszającego osobie 

działającej w jego imieniu – wysokość opłaty 17 zł. 

Zwalnia się od opłaty skarbowej: 

− jednostki budżetowe, 

− jednostki samorządu terytorialnego, 

− organizacje pożytku publicznego, 

− dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopia 

poświadczonych notarialnie lub jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu 

zstępnemu lub rodzeństwu. 

Opłatę skarbową można uiścić dokonując wpłaty bezpośrednio na rachunek bankowy 
Urzędu Miasta Racibórz nr 78105010701000000400033692. 
Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku. 

VII. PRZEBIEG PROCEDURY. 

Rejestracja i weryfikacja wniosku. 
Na podstawie przyjętego i zarejestrowanego zgłoszenia nadawany jest znak sprawy (zgodnie  
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z Instrukcją kancelaryjną PINB). 

Organ nadzoru budowlanego dokonuje weryfikacji formalnej wniosku polegającej, m. in. na 

sprawdzeniu jego kompletności. Jeżeli złożone przez wnioskodawcę dokumenty są niekompletne 

lub posiadają braki i nieścisłości, organ wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia dokumentów.  

W przypadku, gdy braki te nie zostaną uzupełnione w podanym w wezwaniu terminie, organ 

nadzoru budowlanego pozostawia sprawę bez rozpatrzenia. 

Kontrola robót. 
Organ nadzoru budowlanego po zawiadomieniu może przeprowadzić kontrolę realizowanych 

robót budowlanych. Działania, jakie organy nadzoru budowlanego mogą podejmować w wyniku 

realizacji ww. uprawnień zostały unormowane w art. 84b ust. 3 ustawy. 

Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego obejmuje: 

− kontrolę zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, 

projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę, 

− sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie 

właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji, 

− sprawdzanie dopuszczenia stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych. 

Organ nadzoru budowlanego, kontrolując stosowanie przepisów prawa budowlanego: 

− bada prawidłowość postępowania administracyjnego przed organami administracji 

architektoniczno-budowlanej oraz wydawanych w jego toku decyzji i postanowień, 

− sprawdza wykonywanie obowiązków wynikających z decyzji i postanowień wydanych na 

podstawie przepisów prawa budowlanego. 

Wstrzymanie robót budowlanych. 
W przypadku jeżeli wykonawca będzie realizował prace w sposób mogący spowodować 

zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska, to zastosowanie może 

znaleźć art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane z którego wynika, iż właściwy organ 

wstrzymuje postanowieniem prowadzenie robót budowlanych. 

VIII. TRYB ODWOŁAWCZY. 

Brak. 

IX. DRUKI WNIOSKÓW. 

Wg załączonych wzorów znajdujących się w zakładce druki: 

− zgłoszenie prac polegających na zabezpieczeniu/usunięciu wyrobów zawierających azbest, 

− ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. 

X. INFORMACJE DODATKOWE. 

Wykonawca prac zobowiązany jest do zapewnienia warunków bezpiecznego usuwania wyrobów 

zawierających azbest z miejsca ich występowania oraz wykonywania prac związanych  

z usuwaniem wskazanych wyrobów w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska  

i powodujący zminimalizowanie pylenia.  

Poza zawiadomieniem organu nadzoru budowlanego wykonawca prac polegających na 

zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest z miejsca, obiektu, urządzenia 

budowlanego lub instalacji przemysłowej, a także z terenu prac obowiązany jest do zgłoszenia 

zamiaru przeprowadzenia tych prac właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz 

właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed 
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rozpoczęciem prac.  

W myśl obowiązujących przepisów wykonawca jest wytwórcą odpadów. Kwalifikacja ta oznacza, 

iż wykonawca winien dopełnić obowiązków wytwórcy odpadów, a nadto, zależnie od zakresu 

wykonywanych, także uzyskać zezwolenie na prowadzenie odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów. Zabronione jest, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie i przepisach 

odrębnych, wprowadzanie do obrotu lub ponowne wykorzystanie substancji stwarzających 

szczególne zagrożenie dla środowiska. Do substancji tych należy zaliczyć między innymi azbest. 

Po wykonaniu prac, o których mowa w ust. 2, wykonawca prac ma obowiązek złożenia 

właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub zarządcy nieruchomości, urządzenia 

budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest pisemnego 

oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego,  

z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych. 

Oświadczenie, o którym mowa wyżej przechowuje się przez okres co najmniej 5 lat. 

XI. OSOBY ODPOWIEDZIALNE. 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Raciborzu, 

tel. 32 419-04-66. 

 


