
Załącznik nr 1 

OBOWIĄZUJĄCE W POLSCE AKTY PRAWNE BEZPOŚREDNIO LUB 

POŚREDNIO DOTYCZĄCE AZBESTU ORAZ OCHRONY PRZED 

SZKODLIWOŚCIĄ 

USTAWY 

- Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wyrobów 

zawierających azbest (Dz. U. Nr 101, póz. 628 z późniejszymi zmianami), 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 62, póz. 628 z 

późniejszymi zmianami), 

- Ustawa prawo budowlane 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, 

póz. 627, z późniejszymi zmianami), 

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony 

środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, 

póz. 1085, z późniejszymi zmianami), 

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. 

U. Nr 11, póz. 84, z późniejszymi zmianami), 

- Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowych towarów 

niebezpiecznych (Dz. U. nr 199, póz. 1671), 

ROZPORZĄDZENIA 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie dopuszczenia wyrobów 

zawierających azbest do produkcji lub wprowadzania na polski obszar celny (Dz. 

U. Nr 44, póz. 268 - coroczna aktualizacja), 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 

katalogu odpadów (Dz. U. nr 112, póz. 1206), 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r.  
w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla 

zdrowia w środowisku pracy (dz. U. Nr 217, póz. 1833), 

 

-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie 

zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów 

niebezpiecznych (Dz. U. Nr 236, póz. 1986),  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 

świadectwa  dopuszczenia  pojazdu  do  przewozu  niektórych  towarów 

niebezpiecznych (Dz. U. Nr 237, póz. 2011), 



-   Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2002 r. w sprawie 

sposobu przedkładania wojewodzie informacji o rodzaju, ilości i miejscach 

występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska 

(Dz. U. Nr 175, póz. 1439), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

 informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. nr 120, póz. 

 1126), 

-   Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 roku w sprawie 

rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. 

Nr 191,póz.1595), 

-   Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 roku w sprawie 

szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji, budowy, 

eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy 

składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, póz. 549), 

-    Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 

2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania 

wyrobów zawierających azbest. (Dz. U. nr 71, póz. 649). 


