OCENA STANU I MOĩLIWOĝCI BEZPIECZNEGO
UĩYTKOWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
Nazwa miejsca/obiektu: _____________________________________________________________________________________
Adres: ___________________________________________________________________________________________________
Rodzaj zabudowy:

GOSP.

MIESZK.

PUBL.

WIATA PRZYST.

WYR. LUZEM

Numer działki ewidencyjnej: _______________ Numer obrĊbu ewidencyjnego:___________
Nazwa, rodzaj wyrobu:

PŁ. FALISTE

PŁ. KARO

IloĞü wyrobów: _______________ m2 _______________ m3

PŁ. ELEW.

_______________ mb

INNE: ______________________
_______________ Mg

Data sporządzenia poprzedniej oceny: _____________________________________
Grupa/ nr
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Rodzaj i stan wyrobu
2

Punkty
3

Sposób zastosowania azbestu
Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)
Tynk zawierający azbest
Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciĊĪar obj. < 1 000 kg/m3)
Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne)
Struktura powierzchni wyrobu z azbestem
DuĪe uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien
Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien
ĝcisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej duĪych ubytkach
Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeĔ
MoĪliwoĞü uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem
Wyrób jest przedmiotem jakichĞ prac
Wyrób bezpoĞrednio dostĊpny (do wysokoĞci 2 m)
Wyrób naraĪony na uszkodzenia mechaniczne
Wyrób naraĪony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne
Wyrób nie jest naraĪony na wpływy zewnĊtrzne
Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeĔ uĪytkowych
BezpoĞrednio w pomieszczeniu
Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem
W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)
Na zewnątrz obiektu (np. tynk)
Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki miĊdzyokienne)
Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią
lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym
Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeĔ mieszkalnych)
Wykorzystanie miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej
Regularne przez dzieci, młodzieĪ lub sportowców
Stałe lub czĊste (np. zamieszkanie, miejsce pracy)
Czasowe (np. domki rekreacyjne)
Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki)
NieuĪytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z
uĪytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje)

Ocena
4

30
30
25
10
60
30
15
0
30
15
10
10
0
30
25
25
20
10
5
0
40
30
15
5
0

SUMA PUNKTÓW OCENY
STOPIEē PILNOĝCI
UWAGA: W kaĪdej z piĊciu grup arkusza naleĪy wskazaü co najmniej jedną pozycjĊ. JeĞli w grupie zostanie wskazana wiĊcej niĪ jedna
pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup, naleĪy uwzglĊdniü tylko pozycjĊ o najwyĪszej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba
punktów pozwala okreĞliü stopieĔ pilnoĞci:
StopieĔ pilnoĞci I
od 120 punktów
wymagane pilnie usuniĊcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie
StopieĔ pilnoĞci II
od 95 do 115 punktów
wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku
StopieĔ pilnoĞci III
do 90 punktów
wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

Oceniający
......................................................
WłaĞciciel/Zarządca

Dn. ........................201....... r.
www.adlerlodz.pl

Adler Consulting
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