
 

 

Zarządzenie NR RBPPiZN.0151/0044/2010 

Wójta Gminy Kobierzyce  

z dnia 11 marca  2010 r. 

 

w sprawie zasad i trybu postępowania w sprawach związanych z usuwaniem i 

unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest pochodzących z budynków i 

budowli położonych na terenie gminy Kobierzyce 
  

 

 

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 1 i 5 oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o 

samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku  

z ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o  zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest 

(tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. nr 3, poz. 20 ze zm.) oraz z rozporządzeniami  

wykonawczymi do niej, mając na uwadze art. 400a ust.1 pkt 8 i 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska  (tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. nr 25, poz. 150 ze zm.), 

zarządzam, co następuje: 

 

 

§1. O usunięcie i unieszkodliwienie  wyrobów zawierających azbest ubiegać się mogą      

osoby  fizyczne z terenu gminy Kobierzyce. 

 

 

§2.1. Warunkiem ubiegania się o usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających 

azbest jest przedłożenie w Urzędzie Gminy Kobierzyce: 

a)  informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania zgodnie  

z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 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. nr 192 poz. 1876 ze zm.)  

– wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia, 

b) oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest 

zgodnie z rozporządzeniem 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) – wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia, 

c) wniosku (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zarządzenia). 

 

2. Wnioskodawcy zobowiązani są jednocześnie przy składaniu w/w wniosku złożyć w 

Urzędzie Gminy w Kobierzycach: 

a)  oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

(w przypadku budynku, do którego tytuł prawny posiada kilka osób należy dołączyć 

zgodę współwłaścicieli) i jednocześnie oświadczenie o wyrażeniu zgody na usunięcie i 

unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest przez firmę działającą na zlecenie 

Gminy Kobierzyce (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do zarządzenia), 

b) kserokopię dokumentu potwierdzającego zgłoszenie realizacji zadania do organu 

administracji architektoniczno-budowlanej (Starosty) lub stosownej ostatecznej decyzji, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 

2006 r. Dz. U. nr 156 poz. 1118 ze zm.). 

 

3. Wnioski o usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest należy składać do 

dnia 15 września roku bieżącego na rok następny. 

 

 



4. Wnioski, po stwierdzeniu kompletności rozpatrywane są według: 

a)   stopnia pilności, 

b) kolejności złożenia w Urzędzie Gminy w Kobierzycach; w pierwszej kolejności 

rozpatrywane będą niezrealizowane wnioski o usunięcie i unieszkodliwienie złożone w 2009 

r.  

 

5. W przypadku złożenia większej liczby wniosków na kwotę przekraczającą wielkość 

środków przewidzianych w danym roku w budżecie gminy na ten cel, finansowanie będzie 

realizowane zgodnie z §2 ust. 4, tj. w pierwszej kolejności w następnym roku 

kalendarzowym. 

 

§3.1. Usunięciem i unieszkodliwieniem  wyrobów zawierających azbest będzie zajmować się 

Firma posiadająca uprawnienia na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających 

azbest z terenu gminy Kobierzyce, wyłoniona w wyniku rozstrzygniętego postępowania 

przetargowego w trybie  przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r.   Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. nr 223, poz. 

1655 ze zm.).  

 

2. Po zakończeniu prac związanych z usunięciem, transportem i składowaniem  na 

uprawnionym składowisku odpadów zawierających azbest Firma usuwająca w/w odpady 

przedstawia w tut. Urzędzie Gminy:  

1) oświadczenie o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu 

azbestowego zgodnie z obowiązującymi przepisami zawierającego dodatkowo informacje o 

łącznej powierzchni odpadów zawierających azbest przetransportowanych na uprawnione 

składowisko, 

2) karty przekazania odpadu,  

3) protokół podpisany przez właściciela nieruchomości o prawidłowości wykonania w/w prac 

przez firmę oraz fakturę VAT za wykonaną usługę. 

 

3. Wnioskodawca po zakończeniu prac przez uprawnioną Firmę do usuwania i 

unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest  powinien  złożyć w tut. Urzędzie 

Gminy  informację o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało 

zakończone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 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. Nr 192 poz. 1876 ze zm.) – wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 4 do zarządzenia. 

 

§4. Druki formularzy (załączników nr 1, 2, 3, 4 i 5 ) są do pobrania przez  w Urzedzie Gminy 

w Kobierzycach w pok. nr 11. 

 

§5. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Kobierzyce – Panu Piotrowi 

Kopciowi. 

 

§6. Traci moc Zrządzenie nr RBPPiZN-RiOŚ-0151/208 Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 24 

września 2007 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w sprawach związanych z usuwaniem 

i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest pochodzących z budynków i budowli 

położonych na terenie gminy Kobierzyce .  

 

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

  

 

 



Załącznik nr 1 

FORMULARZ I 

 
Informacja o wyrobach zawierających azbest1) i miejscu ich 

wykorzystywania 

  
 1. Miejsce i adres (obiekt np. budynek mieszkalny, gospodarczy itp.): 

     …………………………………………………………………................................ 

     ……………………………………………………………………………………… 

2. Właściciel/zarządca/użytkownik* (imię i nazwisko i adres): 

     …………………………………………………………………………………….... 

     ……………………………………………………………………………………… 

3. Tytuł własności: 

    ………………………………………………………………………………………. 

4. Nazwa, rodzaj wyrobu2): 

    ………………………………………………………………………………………. 

    ………………………………………………………………………………………. 

5. Ilość [m
2
, tony]3): 

    ………………………………………………………………………………………. 

6. Przydatność do dalszej eksploatacji4): 

    ………………………………………………………………………………………. 

7. Przewidywany termin usunięcia wyrobu: 

a) okresowej wymiany z tytułu zużycia wyrobu
5)

 .................................... 

b) całkowitego usunięcia niebezpiecznych materiałów i substancji 

............................................. 

8. Inne istotne informacje o wyrobach6): 

    ………………………………………………………………………………………. 

Objaśnienia: 
*)

 Niepotrzebne skreślić. 
1)

 Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu. 
2)

 Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację: 

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie, 

- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa, 

- rury i złącza azbestowo-cementowe, 

- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest, 

- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe, 

- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione, 

- szczeliwa azbestowe, 

- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki, 

- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych, 

- papier, tektura, 

- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura. 
3)

 Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, pomiar z natury). 
4)

 Według "Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" - załącznik 

nr 1 do rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie sposobów bezpiecznego 

użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest. 
5)

 Na postawie corocznego rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie 

dopuszczenia wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny. 
6)

 Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest. 

 

 Data: ……………………                                                                 Podpis: 

  

                                                                                                              ………………………………. 



Załącznik nr 2 

FORMULARZ II 

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów 

zawierających azbest 

  

Miejsce/ obiekt/ urządzenie budowlane /instalacja przemysłowa: 

.................................................................................................................................................... 

Adres miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej: 

..................................................................................................................................................... 

Pomieszczenie: ............................................................................................................................ 

Rodzaj/nazwa wyrobu1) .............................................................................................................. 

 ..................................................................................................................................................... 

Ilość wyrobów (m
2
, tony)2)  ...................................................................................................... 

Grupa / Nr Wyrób - rodzaj Ocena 
Przyjęta 

punktacja 

       
I Sposób zastosowania azbestu    

1. Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)    30 

2. Tynk zawierający azbest    30 

3. Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1000 kg/m
3
)   25 

4. Pozostałe wyroby z azbestem    10 

II Rodzaj azbestu    

5. Azbest chryzotylowy    5 

6. Inny azbest (np. krokidolit)    15 

III Struktura powierzchni wyrobu z azbestem    

7. Rozluźniona (naruszona) struktura włókien    30 

8. Mocna struktura włókien, lecz bez/lub z niewystarczającą  

powłoką farby zewnętrznej  
  

10 

9. Pomalowana i nieuszkodzona powłoka zewnętrzna   0 

IV Stan zewnętrzny wyrobu z azbestem    

10. Duże uszkodzenia    30
3) 

11. Małe uszkodzenia    10
4) 

12. Brak    0 
V Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem    

13. Wyrób jest przedmiotem jakiś prac   15 

14. Wyrób przez bezpośrednią dostępność narażony na uszkodzenia 

(do wysokości 2 m)   10 

15. Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne   10 

16. Wyrób narażony na wstrząsy i drgania    10 

17. Wyrób narażony na działanie czynników atmosferycznych  

(na zewnątrz obiektu) 
  

10 



18. Wyrób znajduje się w zasięgu silnych ruchów powietrza   10 

19. Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne    0 

VI Wykorzystanie pomieszczenia    

20. Regularnie przez dzieci, młodzież lub sportowców     

35 

21. 
Trwałe lub częste przebywanie w pomieszczeniach innych osób     

30 

22. Czasowo wykorzystywane pomieszczenie   20 

23. Rzadko wykorzystywane pomieszczenie   10 

VII Usytuowanie wyrobu    

24. Bezpośrednio w pomieszczeniu   30 

25. Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem, lub innym 
pokryciem 

  
25 

26. W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały 
wentylacyjne) 

   

25 

27. Za zawieszonym szczelnym sufitem, lub innym pokryciem,  

ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem 

wentylacyjnym 

   

 

10 

  

A.           Suma punktów oceny                                                                   ..................................   

B.                           Stopień pilności I 

(wymiana lub naprawa wymagana bezzwłocznie)                       65 i więcej punktów 

C.                           Stopień pilności II 

(ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku)                        powyżej 35 do 60 punktów 

D.                           Stopień pilności III  

(ponowna ocena w terminie do 5 lat)                               do 35 punktów                     

                                                                                       

UWAGA: podkreślić należy tylko jedną pozycję w grupie, jeśli wystąpi więcej niż jedna, podkreślić należy 

najwyższą punktację. Zsumować ilość punktów, ustalić ocenę końcową i stopień pilności. 

 .................................................        ................................. 

  Oceniający nazwisko i imię           Właściciel / Zarządca 

                                      ............................................................. 

                                          Adres 

data ..................................... 

1)
 Według klasyfikacji wyrobów przyjętych w sprawozdaniu rocznym - załącznik nr 2 do rozporządzenia 

Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 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. Nr 192, poz. 1876). 
2)

 Zgodnie z inwentaryzacją i sprawozdaniem rocznym - § 7 wymienionego w odnośniku 1 rozporządzenia. 
3)

 Duże uszkodzenia - widoczne pęknięcia lub ubytki na powierzchni równej lub większej niż 3 % 

powierzchni wyrobu. 
4)

 Małe uszkodzenia - brak widocznych pęknięć, a ubytki na powierzchni mniejszej niż 3 % powierzchni 

wyrobu. 

 

 

 



Załącznik nr 3 

...................................................             data ............................................                                    

...................................................                                                                                                                                                                          

Właściciel / Zarządca  

Oceniający nazwisko i imię                                                                                                                        

...................................................  

adres        Urząd Gminy Kobierzyce 

al. Pałacowa 1 

55-040 Kobierzyce 

 

W N I O S E K 

o  usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest pochodzących z 

obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Kobierzyce. 
  

1.   Informacja o Wnioskodawcy: 

      - imię i nazwisko .................................................................................................................. 

      - adres zameldowania: 

      ulica ............................................................... nr domu .......... nr mieszkania ....................... 

      kod pocztowy ....................... miejscowość ................................. nr telefonu ....................... 

      seria i nr dowodu osobistego ................................................................................................. 

2.   Adres przeprowadzonej wymiany / likwidacji pokryć dachowych lub elewacji: 

      ulica ............................................................ nr domu ............... nr mieszkania ..................... 

nr ewidencyjny działki .....................................................kod pocztowy .............................. 

miejscowość ........................................................... nr telefonu ........................................... 

3.   Opis wymiany / likwidacji pokrycia dachowego lub elewacji: 

      - rodzaj powierzchni (dach / elewacja) .................................................................................. 

      - wielkość powierzchni przeznaczonej do wymiany / likwidacji [m
2
]................................... 

      - rodzaj płyt azbestowo-cementowych (faliste / płaskie) ...................................................... 

4.   Termin wymiany pokrycia dachowego lub elewacji ............................................................ 

5.     Oświadczam, że zapoznałem (am) się z Zarządzeniem Wójta Gminy Kobierzyce w 

sprawie zasad i trybu postępowania w sprawach związanych z usuwaniem i 

unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest pochodzących z budynków i budowli 

położonych na terenie gminy Kobierzyce. 

  

  

  

                          ..................................... 

                                                                                                                   podpis wnioskodawcy 

  

  

  
Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Kobierzyce, al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce osobiście lub 

ewentualnie przesłać pocztą. 

 

Do wniosku należy dołączyć załączniki  zgodnie z §2 Zarządzenia  Wójta gminy Kobierzyce w sprawie zasad i  

trybu postępowania w sprawach związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest 

pochodzących z budynków i budowli położonych na terenie gminy Kobierzyce. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 4 

FORMULARZ III 
 

Informacja o wyrobach zawierających azbest1), których wykorzystanie 

zostało zakończone. 
  
  

1. Miejsce i adres (obiekt np. budynek mieszkalny, gospodarczy itp.): 

     …………………………………………………………………................................ 

     ……………………………………………………………………………………… 

2. Właściciel/zarządca* (imię i nazwisko i adres): 

     …………………………………………………………………………………….... 

     ……………………………………………………………………………………… 

3. Tytuł własności: 

    ………………………………………………………………………………………. 

4. Nazwa, rodzaj wyrobu2): 

    ………………………………………………………………………………………. 

    ………………………………………………………………………………………. 

5. Ilość [m
2
, tony]3): 

    ………………………………………………………………………………………. 

6. Rok zaprzestania wykorzystania wyrobów  

    ………………………………………………………………………......................... 

7. Planowane lub wykonane usunięcie wyrobu: 

    a) sposób …………………………………………………………………………… 

    b) przez kogo ………………………………………………………………………. 

    c) termin …………………………………………………………………………… 

7. Inne istotne informacje o wyrobach4): 

    ………………………………………………………………………………………. 

Objaśnienia: 
*)

 Niepotrzebne skreślić. 
1)

 Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu. 
2)

 Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację: 

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie, 

- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa, 

- rury i złącza azbestowo-cementowe, 

- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest, 

- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe, 

- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione, 

- szczeliwa azbestowe, 

- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki, 

- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych, 

- papier, tektura, 

- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione. 
3)

 Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, spis z natury). 
4)

 Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym. 

 

  
Data: ……………………                                                               Podpis: 

                                                                                                                              ……………………………… 
 



Załącznik nr 5 

OŚWIADCZENIE 

 
Ja, niżej podpisany (a)        ....................................................................................................... 

legitymujący (a) się .................................................................................................................. 

(numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego 

tożsamość i nazwa organu wydającego) 

urodzony (a) ..........................w ................................................................ 

(data)                                                      (miejsce) 

zamieszkały (a)   ...................................................................................................................... 

(adres) 

 

oświadczam, że: 

 

1. posiadam prawo do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i 

budynków jako działka (i) nr   ...................................... w obrębie ewidencyjnym 

........................................w jednostce ewidencyjnej   KOBIERZYCE 

na cele budowlane, wynikające z tytułu (wybrać i wypełnić właściwe): 

a)   własności, 

b) współwłasności (wskazać współwłaścicieli) .......................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

oraz zgodę wszystkich współwłaścicieli na wykonywanie robót budowlanych objętych 

wnioskiem o pozwolenie na budowę/zgłoszeniem z dnia ............................. 

c) inne ........................................................................................................................................ 

2. wyrażam zgodę na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest przez firmę 
działającą na zlecenie Gminy Kobierzyce, której przedmiotem jest wykonanie na rzecz 
Zamawiającego robót budowlanych polegających na demontażu, transporcie i utylizacji 
odpadów zawierających azbest, pochodzących z pokryć dachowych, elewacji budynków i 
innych obiektów. 

3. Biorę pełną odpowiedzialność za zabezpieczenie budynku lub budowli po usunięciu 
azbestu, a w przypadku kiedy zajdzie potrzeba odtworzenia pokrycia dachowego wykonam je 
we własnym zakresie i na koszt własny. 

4. Skoreluję harmonogram robót związany z usuwaniem azbestu z Wykonawcą. 

(podpis wnioskodawcy) 


