ZARZĄDZENIE NR 0050/14/2018
BURMISTRZA JASIENIA
z dnia 16 lutego 2018 r
w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania dofinansowania kosztów demontażu,
zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, pochodzących
z obiektów budowlanych położonych na ternie Gminy Jasień

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i pkt 4 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) w związku z
uchwałą Nr XVIII/161/12 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 11 października 2012 r. w
sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy
Jasień” zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się Regulamin przyznawania dofinasowania kosztów demontażu, zbierania,
transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, pochodzących z obiektów
budowlanych położonych na terenie Gminy Jasień, w brzmieniu określonym w załączniku nr
1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Zamówień
Publicznych, Ochrony Środowiska i Promocji.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
§ 4. Traci moc Zarządzenie Burmistrza Jasienia nr 108.2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w
sprawie ustalenia Regulaminu przyznania dofinansowania kosztów demontażu, zbierania,
transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, pochodzących z obiektów
budowlanych położonych na terenie Gminy Jasień.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Jasienia
/-/ Andrzej Kamyszek

ZAŁĄCZNIK Nr 1
do zarządzenia Nr 0050/14/2018
Burmistrza Jasienia z dnia
16 lutego 2018 r.

REGULAMIN
PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA KOSZTÓW DEMONTAŻU,
ZBIERANIA,TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA WYROBÓW
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST, POCHODZĄCYCH Z OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY JASIEŃ

§ 1.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Regulamin określa zasady przyznawania dofinansowania kosztów demontażu, zbierania
transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, pochodzących z obiektów
budowlanych położonych na terenie Gminy Jasień.
Środki na dofinansowanie kosztów, o których mowa w ust. 1 pochodzić będą z:
a) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
b) budżetu Gminy Jasień w odniesieniu do kosztów demontażu, zbierania, transportu i
unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, których Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze nie uzna za kwalifikowalne, zgodnie z
regulaminem dofinansowania WFOŚiGW.
Dofinansowanie kosztów, o których mowa w ust. 1, obejmuje w pełnej wysokości:
1) koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających
azbest, pozyskanych w trakcie wymiany pokryć dachowych i elewacyjnych lub
2) koszty zbierania, transportu i unieszkodliwiania zdemontowanych wyrobów
zawierających azbest, pozyskanych w trakcie wymiany pokryć dachowych i
elewacyjnych.
Dofinansowanie kosztów, o których mowa w ust. 1, nie pokrywa kosztów związanych
z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych i elewacyjnych, a także nie obejmuje
kosztów wykonania dokumentacji technicznej, które to koszty pokrywa w całości
wnioskodawca.
Dofinansowanie kosztów, o których mowa w ust. 1, nie obejmuje kosztów demontażu,
zbierania, transportu czy unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest usuniętych
przez właściciela we własnym zakresie przed dniem złożenia wniosku.
Wysokość dofinansowania kosztów, o których mowa w ust. 1, będzie określona
na podstawie przedłożonej faktury VAT (lub rachunku), wystawionej przez firmę
świadczącą powyższe usługi, wyłonioną przez Gminę Jasień zgodnie z ustawą z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 1579 ze zm.).
O dofinansowanie kosztów, o których mowa w ust. 1, mogą ubiegać się osoby fizyczne,
będące - w dniu złożenia wniosku oraz w dniu jego realizacji - właścicielami
nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Jasień, z których demontowane,
zbierane, transportowane i unieszkodliwiane będą wyroby zawierające azbest pozyskane
w trakcie wymiany pokryć dachowych i elewacyjnych lub z których zbierane,
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transportowane i unieszkodliwiane będą zdemontowane wyroby zawierające azbest
pozyskane w trakcie wymiany pokryć dachowych i elewacyjnych, z zastrzeżeniem, że
nieruchomość nie jest wykorzystywana na cele prowadzonej działalności gospodarczej w
rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz.
U. z 2017 r. poz. 2168 ze zm.)
§ 2.
1.

2.

3.

Osoba ubiegająca się o uzyskanie dofinansowania kosztów, określonych w § 1 ust. 1 winna
złożyć w Urzędzie Miejskim w Jasieniu wniosek o dofinansowanie kosztów usuwania
wyrobów zawierających azbest, zwany dalej wnioskiem. Wzór wniosku stanowi załącznik
nr 1 do Regulaminu.
Do wniosku należy dołączyć:
1) informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań
w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania
i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby
zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31); wzór informacji o wyrobach
zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania stanowi załącznik nr 2 do
Regulaminu;
2) ocenę 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. z 2004 r. Nr 71 poz. 649 z późn.
zm.); wzór oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów
zawierających azbest stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu;
3) oświadczenie o tym, że wyroby zawierające azbest znajdują się na dachu lub elewacji
budynku, który nie jest wykorzystywany na cele działalności gospodarczej
w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j.
Dz. U. z 2017 r. poz. 2168 ze zm.); wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 4 do
Regulaminu;
4) w przypadku nieruchomości stanowiącej własność kilku osób - zgodę współwłaścicieli
na wykonanie prac związanych z usuwaniem elementów azbestowych lub materiałów
zawierających azbest, a w przypadku wspólnoty mieszkaniowej – uchwałę wspólnoty
w powyższym zakresie;
5) kopię potwierdzenia zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Żarach zamiaru usunięcia
wyrobów zawierających azbest z budynku, dokonanego na 30 dni przed planowanym
rozpoczęciem robót lub kopii pozwolenia na budowę wymaganego w przypadku
rozbiórki budynku lub zmiany wyglądu obiektu.
Zbieranie, demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest odbywać
się będzie na zamówienie publiczne Gminy Jasień przez firmę posiadającą zezwolenie
na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami wydane w trybie przepisów
ustawy z dnia 14 grudzień 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 21 ze zm.).
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§ 3.
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

Wnioski składać należy do dnia 30 kwietnia danego roku kalendarzowego. Wnioski
złożone po terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, rozpatrywane będą w kolejnym
roku kalendarzowym.
Burmistrz Jasienia powołuje Komisję ds. rozpatrywania wniosków oraz nadzoru nad
realizacją prac, zwaną dalej Komisją. Komisja jest organem doradczym i opiniodawczym
Burmistrza Jasienia.
W terminie 30 dni od dnia zakończenia naboru wniosków Komisja bada ich kompletność.
W przypadku stwierdzenia przez Komisję niekompletności wniosku wnioskodawca
wzywany jest do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia
wniosku bez rozpatrzenia.
Po stwierdzeniu kompletności złożonych wniosków Komisja w terminie 14 dni dokonuje
oględzin nieruchomości i rozpatruje wniosek, przedstawiając Burmistrzowi Jasienia
propozycję co do kwalifikacji wniosku do realizacji. Wnioski niezakwalifikowane do
realizacji z powodu wyczerpania rocznego limitu środków, będą realizowane w pierwszej
kolejności w roku następnym, zgodnie z kolejnością złożenia wniosków oraz wysokością
posiadanych na ten cel środków.
O kwalifikacji wniosku do realizacji, bądź o odmowie kwalifikacji wniosku do realizacji
decyduje Burmistrz Jasienia, powiadamiając o powyższym wnioskodawcę na piśmie.
Po wykonaniu prac objętych dofinansowaniem Komisja przeprowadza wizję w terenie
i sporządza protokół z wykonania prac w zakresie określonym we wniosku.
Gmina Jasień uprawniona jest do dokonywania niezapowiedzianych kontroli w trakcie
realizacji prac objętych dofinansowaniem.
§ 4.

Po wykonaniu prac objętych dofinansowaniem wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć
Burmistrzowi Jasienia informację o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji
stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik
nr 5 do Regulaminu.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu

WNIOSEK
o dofinansowanie kosztów demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów
zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy
Jasień
Nr sprawy: ……………………..
Jasień, dnia ………………………….………………
Burmistrz Jasienia
ul. XX-Lecia 20
68 -320 Jasień
I. CZĘŚĆ – WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA:
1. Imię i nazwisko wnioskodawcy (właściciela nieruchomości):
imię ………………………….………………………………………....................................
nazwisko ……………….……………..…………………………………………..………....
2. Adres zameldowania wnioskodawcy:
ulica ……………………………….………………. nr domu …………….…………...............
kod pocztowy ……………………….. miejscowość ……………………………………...........
tel. kontaktowy ……………………………………………………..…………………...............
3. Lokalizacja planowanych prac:
……………………………………………………………………………………..…....................
4. Obręb i numer działki:
………………………………………………………………..……………………........................
5. Prace związane z usuwaniem azbestu obejmują*:
● budynek mieszkalny
● budynek gospodarczy (stodoła / obora)
● budynek garażowy
● budynek użyteczności publicznej
● inne ………………………………………………..
6. Wnoszę o dofinansowanie*:
a) kosztów demontażu, zbierania transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających
azbest pozyskanych w trakcie wymiany pokryć dachowych i elewacyjnych,
b) kosztów zbierania, transportu i unieszkodliwiania zdemontowanych wyrobów
zawierających azbest pozyskanych w trakcie wymiany pokryć dachowych i
elewacyjnych.
7. Charakterystyka prac – usuwanie azbestu obejmuje*:
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● płyty dachowe – płaskie / faliste

● płyty elewacyjne – płaskie / faliste

8. Przewidywane ilości odpadów zawierających azbest [m2 lub kg]: ........................................
9. Planowany termin realizacji prac: od dnia ................................ do dnia ……..……..………..
10. Wyrażam zgodę na*:
a) demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
pozyskanych w trakcie wymiany pokryć dachowych i elewacyjnych,
b) zbieranie, transport i unieszkodliwienie zdemontowanych wyrobów zawierających
azbest pozyskanych w trakcie wymiany pokryć dachowych i elewacyjnych;
c) na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
Zapoznałem się z Zarządzeniem Burmistrza Jasienia nr 0050/14/2018 z dnia 16 lutego 2018 r. i
akceptuje jego postanowienia.
………………..........................................
(podpis wnioskodawcy)
* - niepotrzebne skreślić

II. CZĘŚĆ – WYPEŁNIA KOMISJA:
Opinia komisji i kwalifikacja wniosku:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………

Podpis członków Komisji:
1) …………………………………

3) ………………………..……………

2) ………………………..…………

4) ……………………..……………...

III. CZĘŚĆ – POTWIERDZENIE WYKONANIA PRAC – WYPEŁNIA KOMISJA:
Opinia Komisji:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Podpis członków Komisji:
1) …………………………………

3) ………………………..……………

2) ………………………..……..…

4) ……………………..……………...

Wymagane załączniki do wniosku:
1) informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań
w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania
i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby
zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31);
2) ocena 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.2004 Nr 71 poz. 649 z późn. zm.);
3) oświadczenie o tym, że wyroby zawierające azbest znajdują się na dachu lub elewacji
budynku, który nie jest wykorzystywany na cele działalności gospodarczej
w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j.
Dz. U. z 2017 r. poz. 2168 z późn. zm.);
4) w przypadku nieruchomości stanowiącej własność kilku osób - zgoda współwłaścicieli
na wykonanie prac związanych z usuwaniem elementów azbestowych lub materiałów
zawierających azbest oraz odebranie i transport wyrobów zawierających azbest,
a w przypadku wspólnoty mieszkaniowej – uchwała wspólnoty w powyższym zakresie
lub zgoda współwłaścicieli na odebranie i transport wyrobów zawierających azbest,
a w przypadku wspólnoty mieszkaniowej – uchwała wspólnoty w powyższym zakresie;
5) kopia potwierdzenia zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Żarach zamiaru usunięcia
wyrobów zawierających azbest z budynku, dokonanego na 30 dni przed planowanym
rozpoczęciem robót lub kopii pozwolenia na budowę wymaganego w przypadku
rozbiórki budynku lub zmiany wyglądu obiektu.
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Załącznik nr 2 do Regulaminu
INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1)
1. Nazwa miejsca/urządzenia/instalacji, adres2):
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
2. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest – imię i nazwisko lub nazwa i adres:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
3. Rodzaj zabudowy3): .....................................................................................................................
4. Numer działki ewidencyjnej4): .....................................................................................................
5. Numer obrębu ewidencyjnego4): ................................................................................................
6. Nazwa, rodzaj wyrobu5): .............................................................................................................
.....................................................................................................................................................
7. Ilość posiadanych wyrobów6): ....................................................................................................
8. Stopień pilności7): .......................................................................................................................
9. Zaznaczenie miejsca występowania wyrobów8):
a) nazwa i numer dokumentu: ......................................................................................................
b) data ostatniej aktualizacji: .........................................................................................................
10. Przewidywany termin usunięcia wyrobów: ................................................................................
11. Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia6):
...........................................................................................................................................................
(podpis)
……………………………..
data ...................................................
_______________
Za wyrób zawierający azbest uznaje się każdy wyrób zawierający wagowo 0,1 % lub więcej
azbestu.
2)
Adres faktycznego miejsca występowania azbestu należy uzupełnić w następującym formacie:
województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, numer nieruchomości.
3)
Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek
przemysłowy, budynek mieszkalno-gospodarczy, inny.
4)
Należy podać numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca
występowania azbestu.
5)
Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
– płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
– płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie,
– rury i złącza azbestowo-cementowe,
– rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,
– izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
– wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
– przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
1)
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–
–
–
–
–

szczeliwa azbestowe,
taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
papier, tektura,
drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w
życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest,
po trwałym zabezpieczeniu przed emisją włókien azbestu),
– drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19
czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ale niezabezpieczone
trwale przed emisją włókien azbestu,
– inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; podać
jakie.
6)
Ilość wyrobów zawierających azbest należy podać w jednostkach właściwych dla danego
wyrobu (kg, m2, m3, m.b., km).
7)
Według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”
określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia 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.2004 r. Nr 71 poz. 649 z późn.
zm.).
8)
Nie dotyczy osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Należy podać nazwę i numer
dokumentu oraz datę jego ostatniej aktualizacji, w którym zostały oznaczone miejsca
występowania wyrobów zawierających azbest, w szczególności planu sytuacyjnego terenu
instalacji lub urządzenia zawierającego azbest, dokumentacji technicznej.
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Załącznik nr 3 do Regulaminu
OCENA
stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
Nazwa miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:
.....................................................................................................................................................
Adres miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:
.....................................................................................................................................................
Rodzaj zabudowy1): ....................................................................................................................
Numer działki ewidencyjnej2): ....................................................................................................
Numer obrębu ewidencyjnego2): ...............................................................................................
Nazwa, rodzaj wyrobu3): .............................................................................................................
Ilość wyrobów4): .........................................................................................................................
Data sporządzenia poprzedniej oceny5): .....................................................................................
Grupa/
nr

Rodzaj i stan wyrobu

1
I
1

2
Sposób zastosowania azbestu
Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)

30

2

Tynk zawierający azbest

30

3

Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1 000 kg/m3)

25

4

Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne)

10

II
5
6

Struktura powierzchni wyrobu z azbestem
Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien
Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania),
naruszona struktura włókien
Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub
jej dużych ubytkach
Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń

7
8

Ocena
Punkty
3

4

60
30
15
0

III
9

Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem
Wyrób jest przedmiotem jakichś prac

30

10

Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m)

15

11

Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne

10

9

12

Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne

10

13

Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne

0

IV
14

Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń
użytkowych
Bezpośrednio w pomieszczeniu

30

15

Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem

25

16

W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)

25

17

Na zewnątrz obiektu (np. tynk)

20

18

Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne)

10

19

5

21

Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad
pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem
wentylacyjnym
Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od
pomieszczeń mieszkalnych)
Wykorzystanie
miejsca/obiektu/urządzenia
budowlanego/instalacji przemysłowej
Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców

40

22

Stałe lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy)

30

23

Czasowe (np. domki rekreacyjne)

15

24

Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki)

5

25

Nieużytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub
0
gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub
instalacje)
SUMA PUNKTÓW OCENY

20
V

0

STOPIEŃ PILNOŚCI
UWAGA: W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie zostanie
wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup, należy uwzględnić tylko pozycję
o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:
Stopień pilności I
od 120 punktów
wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie
Stopień pilności II
od 95 do 115 punktów
wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku
Stopień pilności III
do 90 punktów
wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat
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.....................................................
Oceniający
(nazwisko i imię)

.................................................
Właściciel/Zarządca
(podpis)

....................................................
(miejscowość, data)

................................................
(adres lub pieczęć z adresem)

Objaśnienia:
1)
Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek
przemysłowy, inny.
2)
Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego
miejsca występowania azbestu.
3)
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, podać
jakie.
4)
Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach
właściwych dla danego wyrobu (m2, m3, mb).
5)
Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy
wpisać "pierwsza ocena".
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Załącznik nr 4 do Regulaminu

……………………, data …………………………………..
………………………………..……………..……………….
imię i nazwisko
…………………………….…………..…………………….
adres zamieszkania
…………………………………………..…………………..
nr dowodu osobistego

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że wyroby zawierające azbest znajdują się na dachu /
elewacji budynku, który nie jest wykorzystywany na cele działalności gospodarczej
w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

……………………………….……………….
podpis osoby składającej oświadczenie
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Załącznik nr 5 do Regulaminu
Informacja o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne
zagrożenie dla środowiska
Lp.

Opis pola

Informacje
Informacje ogólne

1

Rok, którego dotyczą informacje

2

Identyfikator województwa1)

3

Identyfikator powiatu1)

4

Identyfikator gminy1)

5

Rodzaj gminy1), 2)
Informacje dotyczące wyrobu zawierającego azbest

6

Miejscowość, w której wyrób jest
zlokalizowany1)

7

Ulica1)

8

Numer domu

9

Numer działki ewidencyjnej3)

10

Obręb ewidencyjny1), 4)

11

Rodzaj zabudowy5)

12

Nazwa miejsca lub urządzenia lub
instalacji

13

Nazwa i rodzaj wyrobu6)

14

Przewidywany termin usunięcia wyrobu

15

Ilość posiadanego wyrobu7)

16

Ilość odpadów zawierających azbest
przekazanych do unieszkodliwienia8)
13

17

Stopień pilności9)

18

Nazwa i numer dokumentu, na którym jest
oznaczone miejsce występowania wyrobu

19

Data ostatniej aktualizacji dokumentu
Informacje dotyczące wprowadzania i zmian informacji

20

Data wprowadzenia informacji

21

Data ostatniej zmiany informacji

22

Imię i nazwisko osoby dokonującej wpisu
do rejestru

………………….…….
podpis
Objaśnienia:
Zgodne z krajowym rejestrem urzędowym podziału terytorialnego kraju, o którym mowa
w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068 z
późn. zm.), zwanym dalej "rejestrem TERYT".
2)
Należy podać rodzaj gminy: miejska, wiejska, miejsko-wiejska, zgodnie z rejestrem TERYT.
3)
Należy podać numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.
4)
Należy podać numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania azbestu.
5)
Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek
przemysłowy, budynek mieszkalno-gospodarczy, inny.
6)
Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą
klasyfikację:
- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
- płyty azbestowo-cementowe faliste stosowane w budownictwie,
- rury i złącza azbestowo-cementowe,
- rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,
- izolacje natryskowe wykonane 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,
- drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed dniem
wejścia w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów
zawierających azbest (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2119, ze zm.), po trwałym zabezpieczeniu
przed emisją włókien azbestu),
1)
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7)
8)
9)

- drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed dniem wejścia w życie ustawy
z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, które nie
zostały zabezpieczone trwale przed emisją włókien azbestu,
- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; podać
jakie.
Ilość wyrobu należy podać w jednostce właściwej dla danego wyrobu (kg, m2, m3, m, km).
Ilość odpadu należy podać w jednostce właściwej dla danego odpadu (kg).
Określony na podstawie oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów
zawierających azbest, o której mowa w § 4 ust. 2 rozporządzenia 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.2004 Nr 71
poz. 649, z późn. zm.).
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