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Instrukcja postępowania z azbestem: 

Prace rozbiórkowe, remontowe i konserwacyjne (prace ASI) w 

zakresie materiałów zawierających azbest, prowadzone przez osoby 
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Czy osoby prywatne mogą prowadzić prace rozbiórkowe, remontowe i konserwacyjne w 
zakresie materiałów zawierających azbest? 

 

Rozbiórka, remont i konserwacja w zakresie wyrobów azbestowych mogłyby być w zasadzie przeprowadzane również 
przez osoby prywatne. Jednakże osoby prywatne na ogół nie mają wystarczającej wiedzy fachowej ani doświadczenia w 
obchodzeniu się z azbestem, aby spełnić rygorystyczne wymogi dotyczące minimalizacji uwalniania się włókien. Dlatego 
to właśnie w ich interesie należy zawsze zlecać wykonywanie prac na materiałach zawierających azbest firmie 
posiadającej specjalistyczną wiedzę na temat azbestu, ponieważ tylko w ten sposób można zapewnić uwolnienie jak 
najmniej ilości szkodliwych włókien azbestu. Nie tylko ze względu na własne zdrowie i ochronę sąsiadów, lecz również w 
związku z konsekwencjami wynikającymi z prawa karnego, stanowczo odradza się samodzielnego prowadzenia prac 
nad azbestem. 

 
 

Surowo zabronione: Jakie czynności przy materiałach zawierających azbest są 
niedozwolone? 

 

Przy obchodzeniu się z azbestem należy przestrzegać następujących zakazów prawnych: 

 
 Prace, których efektem jest usunięcie powierzchni wyrobów azbestowych są surowo zabronione. Jedynymi 

wyjątkami są procesy niskoemisyjne uznane przez władze i stowarzyszenia zawodowe. Komponenty zawierające 
azbest nie mogą być w żadnym wypadku czyszczone twardym sprzętem, takim jak myjki wysokociśnieniowe, 
szczotki druciane, miotły z twardym włosiem lub urządzenia do czyszczenia strumieniowego. Zabronione są 
również takie czynności, jak szlifowanie lub wiercenie. 
 

 Ogólnie rzecz biorąc na niepowlekanych dachach i okładzinach ściennych z cementu azbestowego nie należy 
wykonywać żadnych prac czyszczących ani powlekających. Dotyczy to również sytuacji, gdy powłoka na 
pierwotnie powlekanych dachach została usunięta, np. z powodu warunków atmosferycznych. 
 

 Zabrania się wykonywania prac związanych z pokryciem dachowym, nadbudową lub elewacją na azbestowych 
dachach cementowych i okładzinach ściennych. Zakaz obejmuje również instalowanie fotowoltaicznych i 
termicznych systemów słonecznych na dachach azbestowo-cementowych. 
 

 Produktów azbestowych nie należy łamać, piłować ani zginać. Usuniętymi produktami azbestowymi nie należy 
również rzucać. 

 
 Wymontowane materiały zawierające azbest nie mogą być ponownie wykorzystane lub wprowadzone do 

obrotu w inny sposób, ale muszą zostać usunięte. Wszelkie obchodzenie się z materiałami zawierającymi azbest 
jest zabronione. Obejmuje to nie tylko stosowanie (np. jako przykrycie dla drewna opałowego), ale także 
rozdawanie, sprzedaż i przechowywanie produktów azbestowych. 

 

Zakazy te dotyczą zarówno firm, jak i osób prywatnych. Naruszenie przepisów jest przestępstwem i może 
skutkować karą do pięciu lat pozbawienia wolności lub wysokimi grzywnami! 

 
W przypadku stwierdzenia naruszenia tych przepisów (np. w sąsiedztwie), należy koniecznie zadzwonić na policję pod 
numer telefonu 110. Należy również poinformować Norymberskie Biuro Nadzoru Handlowego (Gewerbeaufsichtsamt 
Nürnberg) jako organ właściwy. 



 

 

Jakich innych wymogów należy przestrzegać przy pracach rozbiórkowych, remontowych i 

konserwacyjnych w zakresie elementów zawierających azbest w sektorze prywatnym? 

  

Jeżeli prace ASI w zakresie komponentów zawierających azbest są wykonywane przez osoby prywatne na własną rękę, 
obowiązuje następująca zasada – podobnie jak w sektorze przemysłowym: należy zawsze zadbać o to, aby życie i zdrowie 
innych osób nie było zagrożone. W miarę możliwości należy unikać uwalniania lub przenoszenia włókien azbestowych. W 
przeciwnym razie grożą nie tylko oficjalne nakazy zaprzestania pracy, ale również wszczęcie postępowania karnego i 
wystąpienie z roszczeniem o odszkodowanie na mocy prawa prywatnego. 

 

W odniesieniu do minimalizacji zapylenia i zapobiegania zagrożeniom, w sektorze prywatnym należy podejmować środki 
ochronne równie skutecznie, jak w przypadku prac komercyjnych. Na podstawie przepisów dotyczących operacji handlowych 
zgodnie z TRGS 519, zaleca się zatem podjęcie następujących środków ostrożności: 

 

 Niepowlekane produkty z cementu azbestowego przed usunięciem lub demontażem należy spryskać środkami wiążącymi 
pył; podczas pracy należy je stale utrzymywać w stanie wilgotnym. Powleczone wyroby azbestowo-cementowe mogą być 
usuwane w stanie suchym tylko w wyjątkowych przypadkach, jeśli powłoka jest całkowicie nienaruszona i nie należy 
spodziewać się zwiększonego uwalniania się włókien. Jednakże dla własnego bezpieczeństwa, produkty azbestowo-
cementowe powinny być zawsze zwilżane i spryskiwane środkami wiążącymi pył podczas pracy. 

 Prace powinny być w miarę możliwości wykonywane ręcznie. Jeśli użycie maszyn jest niezbędne, można używać tylko 
wolnoobrotowych maszyn z urządzeniami ssącymi. 

 Należy upewnić się, że wszystkie okna i drzwi znajdujące się w pobliżu miejsca pracy są zamknięte. 

 Powstały pył należy odessać w miejscu jego powstawania, np. za pomocą odkurzacza przemysłowego dopuszczonego 
przy pracach ASI. Jeśli do pracy wykorzystywane są maszyny, niezbędny jest system odciągowy. Powierzchnie konstrukcji 
nośnej (np. listew), które zostały zanieczyszczone pyłem zawierającym azbest, również należy starannie oczyścić 
odkurzaczem przemysłowym lub przetrzeć wilgotną szmatką. 

 Po zakończeniu prac przy dachach należy oczyścić rynny, a następnie je spłukać. Woda płucząca powinna być usuwana 
jak ścieki przez system kanalizacyjny. 

 Podczas wykonywania prac na okładzinach ścian zewnętrznych wykonanych z wyrobów azbestowo-cementowych należy 
układać odpowiednie plandeki i folie do wychwytywania i zbierania fragmentów okładziny. 

 Miejsce pracy lub jego otoczenie musi być odpowiednio uszczelnione, np. za pomocą folii z tworzywa sztucznego. Zaleca 
się umieszczanie znaków ostrzegawczych lub zakazu wstępu. 

 Sąsiedztwo powinno być zawczasu poinformowane o planowanych pracach. 

 Należy nosić odpowiedni sprzęt ochronny. 

 Usunięte materiały należy utrzymywać w stanie wilgotnym. 

 Materiały tymczasowo składowane na placu budowy muszą być zapakowane lub zakryte w sposób pyłoszczelny. 

Dane kontaktowe 

Informacje na temat prac przy produktach zawierających azbest można uzyskać w Norymberskiej Inspekcji Handlowej 

(Gewerbeaufsichtsamt Nürnberg) pod tym adresem: 
 

Regierung von Mittelfranken 
Gewerbeaufsichtsamt, Dezernat 2 
Roonstr. 20, 90429 Nürnberg 
Telefon 0911/928-0, Fax 928-2999, E-Mail gewerbeaufsichtsamt@reg-mfr.bayern.de 

 

W przypadku wykroczeń związanych z azbestem należy zadzwonić na policję pod numer 110. 

 

Dodatkowe adresy w mieście Norymberga dla sektora prywatnego: 
 

Władze Budowlane 
(Prace budowlane) 

Urząd Ochrony 

Środowiska (Utylizacja 

odpadów, doradztwo) 

Przedsiębiorstwo gospodarki 
odpadami Miasto 
Norymberga (usuwanie 
odpadów) 

Telefon:   0911/231-3000 
Fax: 231-3010 
E-Mail: bob@stadt.nuernberg.de 

Telefon: 0911/231-2304  
Fax:        231-2583 
E-Mail:   uwa2@stadt.nuernberg.de 

Telefon: 0911/231-4025 
Fax: 231-8360 
E-Mail:  angelika.zeretzke 

@stadt.nuernberg.de 
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