
UCHWAŁA NR XXIX/219/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH

z dnia 27 lutego 2017 r.

w sprawie Regulaminu udzielania dotacji na demontaż, zbiórkę, transport
i unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych lub 

elewacji budynków mieszkalnych i gospodarczych położonych na terenie Gminy Żarki

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 400a 
ust. 1 pkt 8, art. 403 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2016 r., poz. 672 ze zm.) Rada Miejska w Żarkach uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Regulamin udzielania dotacji na demontaż, zbiórkę, transport i unieszkodliwienie azbestu 
i wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych lub elewacji budynków mieszkalnych 
i gospodarczych położonych na terenie Gminy Żarki”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XVII/114/2016 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie 
Regulaminu udzielania dotacji na demontaż, zbiórkę, transport i unieszkodliwienie azbestu i wyrobów 
zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych lub elewacji budynków mieszkalnych 
i gospodarczych położonych na terenie Gminy Żarki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego oraz podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żarki oraz 
poprzez rozplakatowanie na terenie Gminy Żarki.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisława Nowak

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 marca 2017 r.

Poz. 1594



Załącznik Nr 1 

         do uchwały Nr XXIX/219/2017 

         Rady Miejskiej w Żarkach 

  z dnia 27 lutego 2017 r. 

 

 

 

Regulamin udzielania dotacji na demontaż, zbiórkę, transport  

i unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest pochodzących  

z pokryć dachowych lub elewacji budynków mieszkalnych i gospodarczych 

położonych na terenie Gminy Żarki 
 

 

§ 1 

1. Regulamin określa zasady udzielania dotacji na demontaż, zbiórkę, transport i unieszkodliwienie 

azbestu i wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych lub elewacji 

budynków mieszkalnych i gospodarczych, zgodne z Programem usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z terenu gminy Żarki na lata 2014-2032, przyjętym Uchwałą Nr 

XLVI/319/2014 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 7 listopada 2014r. 

2. Z dotacji na demontaż, zbiórkę, transport i utylizację azbestu mogą skorzystać osoby fizyczne, 

które są właścicielami budynków mieszkalnych lub gospodarczych pokrytych materiałem 

zawierającym azbest. 

3. Z dotacji na zbiórkę, transport i utylizację azbestu mogą skorzystać osoby fizyczne, które 

posiadają azbest zdemontowany z budynków mieszkalnych lub gospodarczych, którymi są 

właścicielami. 

4. W przypadku nieruchomości, w których prawo własności przysługuje więcej niż jednej osobie 

konieczne jest załączenie pełnomocnictwa udzielonego przez wszystkich pozostałych 

współwłaścicieli do reprezentowania w ramach Programu. 

5. Z dotacji na demontaż, zbiórkę, transport i utylizację azbestu mogą skorzystać osoby fizyczne, 

które nie posiadają jakichkolwiek nieuregulowanych a wymagalnych zobowiązań finansowych 

wobec Gminy (opłata za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, podatek 

od nieruchomości, w tym budynku mieszkalnego, leśnego, rolnego  oraz zobowiązania finansowe 

wobec Zakładu Usług Komunalnych).  

6. Budynki (działki) objęte Programem powinny być zlokalizowane w całości w granicach 

administracyjnych gminy Żarki. 

7. Dotacja nie przysługuje w przypadku, gdy dany budynek jest miejscem prowadzenia działalności 

gospodarczej. 

8. Program nie obejmuje prac, które zostały zrealizowane przed dniem złożenia wniosku  

o dotację (prace zakończone). 

 

§ 2 

1. Warunkiem koniecznym przy ubieganiu się o dotację na realizację prac określonych 

w § 1 ust. 1 jest przedłożenie w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach następujących dokumentów:  

1) informacji o wyrobach zawierających azbest, sporządzonej zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. 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. 2011 Nr 8 poz. 31) (Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu); 

2) wniosku o udzielenie dotacji na demontaż, zbiórkę, transport i utylizację pokryć dachowych 

lub elewacji budynków zawierających azbest (Załącznik Nr 2 do Regulaminu); 
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3) kopii oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, 

sporządzonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  

z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania  

i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2004 Nr 71 poz. 649 z późn. zm.) 

(Załącznik Nr 3 do Regulaminu); 

4) w przypadku, gdy nieruchomość nie posiada urządzonej księgi wieczystej dostarczyć należy 

aktualny (nie starszy niż trzy miesiące) wypis z rejestru gruntów i budynków oraz dokument 

potwierdzający własność nieruchomości objętej dotacją (akt notarialny, orzeczenie, decyzja);  

5) zestawienia ilości wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do demontażu, zbiórki, 

transportu i utylizacji sporządzonego przez planowanego wykonawcę (Załącznik Nr 4 do 

Regulaminu); 

6) kolorowego zdjęcia budynku, z którego będzie demontowany azbest, z widocznymi wyrobami 

zawierającymi azbest lub kolorowego zdjęcia zdemontowanych wyrobów azbestowych, 

2.  Druki wniosków, o których mowa w ust. 1 są do pobrania w tutejszym Urzędzie lub na stronie 

internetowej Urzędu Miasta i Gminy Żarki www.umigzarki.pl. 

3.   Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane. 

 

§ 3 

1. Wykonawcę prac podlegających dotacji wyszczególnionych w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu 

wybiera wnioskodawca. 

2. Wykonawcami mogą być tylko przedsiębiorcy, którzy posiadają decyzję zezwalającą na 

prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów 

zawierających azbest. 

3. Wykonawcy, podejmujący się wykonania prac objętych dotacją, powinni przed przystąpieniem do 

prac złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach kserokopie decyzji, o których mowa  

w ust. 2. 

4. Wykonawca zobowiązany jest dokonać zgłoszenia Organowi Nadzoru Budowlanego, 

Okręgowemu Inspektorowi Pracy oraz właściwemu Państwowemu Inspektorowi Sanitarnemu, 

prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest w terminie co 

najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac, zgodnie z przepisami prawa określającymi sposób  

i warunki bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. Przy czym za 

dokumenty potwierdzające dokonanie stosownych zgłoszeń Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach uznaje wyłącznie zgłoszenia, których odbiór 

został potwierdzony przez właściwe organy. Niewłaściwie dokonane zgłoszenia bądź naruszenie 

terminu, o którym wyżej mowa, skutkować będzie odmową udzielenia dotacji. 

5. Budynek objęty wnioskiem o dotację musi być zakwalifikowany do I stopnia pilności w „Ocenie 

stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” (Załącznik  

Nr 3 do Regulaminu).  

6. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest w zależności od charakteru wykonywanych robót, 

zgłosić je lub uzyskać na nie pozwolenie na budowę od Starosty Myszkowskiego, jako organu 

administracji architektoniczno-budowlanej, zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994r. Prawo 

budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.04.2004r. w sprawie sposobów  

i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2004 Nr 

71, poz. 649 z późn. zm.). 

7. W przypadku azbestu zdemontowanego lub niewykorzystanego materiału budowlanego 

zawierającego azbest ust. 5 nie ma zastosowania. 

8. Koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych lub elewacji ponosi 

wnioskodawca. 
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§ 4 

1. Termin składania wniosków o dotację wskazany zostanie w ogłoszeniu Burmistrza Miasta  

i Gminy Żarki o naborze wniosków o udzielenie dotacji na demontaż, zbiórkę, transport  

i utylizację pokryć dachowych lub elewacji budynków mieszkalnych i gospodarczych 

zawierających azbest. 

2. Kolejność realizacji wniosków następować będzie według daty ich wpływu do Urzędu Miasta  

i Gminy w Żarkach. Rejestr wniosków prowadzony będzie w Referacie Gospodarki Komunalnej  

i Inwestycji. 

3. Wnioski złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, umieszczane 

będą na liście rezerwowej. 

4. Przyznanie dotacji jest uzależnione od pozytywnego rozpatrzenia wniosku Gminy Żarki przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w zakresie 

udzielenia dotacji i pożyczki. 

 

§ 5 

Warunkiem otrzymania dotacji jest podpisanie umowy dotacji z Gminą Żarki. Po podpisaniu umowy 

wybrany przez wnioskodawcę wykonawca może przystąpić do usunięcia wyrobów zawierających 

azbest z nieruchomości, zgodnie z przepisami prawa. 

 

§ 6 

Podstawą do przekazania środków jest dostarczenie do siedziby Urzędu następujących dokumentów 

potwierdzających wykonanie robót będących przedmiotem dotacji: 

1) oryginał faktury wystawionej na wnioskodawcę, 

2) kosztorys powykonawczy sporządzony przez wykonawcę w oparciu o powierzchnię  

m
2
 demontowanego dachu i elementów elewacji budynków oraz wagę wytworzonych 

odpadów, podpisany przez wykonawcę i wnioskodawcę. Kosztorys powinien zawierać datę 

sporządzenia, dane wykonawcy, określenie miejsca wykonywania prac, imię i nazwisko 

wnioskodawcy, koszty robót demontażu pokrycia dachowego lub elementów elewacji 

budynków w oparciu o m
2 

demontowanej powierzchni, koszty zbiórki, transportu  

i unieszkodliwienia wytworzonych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest  

w oparciu o wagę odpadów, datę zakończenia robót z potwierdzeniem ich wykonania, 

3) protokół potwierdzający demontaż/odbiór odpadów/wyrobów zawierających azbest w ramach 

Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest realizowanego na terenie 

Gminy Żarki (Załącznik Nr 5 do Regulaminu), 

4) kopia zgłoszenia lub pozwolenia na budowę od Starosty Myszkowskiego,  

5) Karta Przekazania Odpadu (Załącznik Nr 6 do Regulaminu), 

6) kopia oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu 

azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych 

sporządzonego przez wykonawcę prac, 

7) kopia zgłoszenia prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających 

azbest Organowi Nadzoru Budowlanego, Okręgowemu Inspektorowi Pracy oraz właściwemu 

Państwowemu Inspektorowi Sanitarnemu dokonanego przez wykonawcę, 

8) wskazanie sposobu przekazania dotacji (na konto bankowe/w kasie UMiG Żarki). 

 

§ 7 

1. Wysokość dotacji obliczana będzie w oparciu o osiągniętą wagę zutylizowanych odpadów, 

jednak w wysokości nie większej niż określona w umowie dotacji zawartej między 

wnioskodawcą a Gminą Żarki. 
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2. Stawka za demontaż pokrycia dachowego i elementów elewacji budynków mieszkalnych  

i gospodarczych zawierających azbest, ich zbiórkę, transport oraz unieszkodliwienie 

wytworzonych w wyniku tych prac odpadów niebezpiecznych zawierających azbest wynosić 

będzie 800 zł brutto/1tonę. 

3. Stawka za zbiórkę zdemontowanego pokrycia dachowego i elementów elewacji budynków 

mieszkalnych i gospodarczych zawierających azbest, ich transport oraz unieszkodliwienie 

wynosić będzie 600 zł brutto/1tonę. 

4. Przy końcowym rozliczaniu zadania ilość wyrobów azbestowych określona w m
2
 nie może być 

mniejsza niż ilość przedstawiona w dokumentach wymienionych w § 2 niniejszego Regulaminu.  

5. Dotacja będzie przyznawana jako zwrot kosztów poniesionych na demontaż, zbiórkę, transport  

i unieszkodliwienie wytworzonych odpadów, pod warunkiem uzyskania efektu ekologicznego  

w postaci zutylizowania wytworzonych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

potwierdzenia tego faktu na Karcie Przekazania Odpadu. 

6. Dotacja będzie przekazana wnioskodawcy na wskazany rachunek bankowy lub wypłacona  

w kasie UMiG Żarki, pod warunkiem dostępności środków (dotacji i pożyczki) z WFOŚiGW  

w Katowicach na rachunku UMiG Żarki. 

 

§ 8 

1. W ciągu pięciu lat od przekazania dotacji może zostać przeprowadzona kontrola wymienionego 

pokrycia dachowego. Kontroli będzie podlegać między innymi zgodność powierzchni 

wymienionego pokrycia dachowego z kosztorysem powykonawczym oraz uzyskanie przez 

wnioskodawcę efektu ekologicznego, o którym mowa w § 7 ust. 5 niniejszego Regulaminu. 

2. Dokumenty, które zostały złożone w ramach poprzedniego etapu Programu winny być 

uzupełnione lub poprawione, zgodnie z niniejszym Regulaminem i wprowadzonymi przez niego 

drukami. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 
 

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1) 

1. Nazwa miejsca/urządzenia/instalacji, adres
2)

: 

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

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

2. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest – imię i nazwisko lub nazwa i adres: 

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

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

3. Rodzaj zabudowy
3)

: ...................................................................................................................................... 

4. Numer działki ewidencyjnej
4)

: ....................................................................................................................... 

5. Numer obrębu ewidencyjnego
4)

: ................................................................................................................... 

6. Nazwa, rodzaj wyrobu
5)

: ............................................................................................................................... 

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

7. Ilość posiadanych wyrobów
6)

: ....................................................................................................................... 

8. Stopień pilności
7)

: ......................................................................................................................................... 

9. Zaznaczenie miejsca występowania wyrobów
8)

: 

a) nazwa i numer dokumentu: ..................................................................................................................... 

b) data ostatniej aktualizacji: ....................................................................................................................... 

10. Przewidywany termin usunięcia wyrobów: ................................................................................................... 

11. Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia
6)

: ............................. 

 ............................. 
(podpis) 

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

______________ 
1)
 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, 
– 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 włó- 
kien 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, m

2
, m

3
, 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. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010 r. 
Nr 162, poz. 1089). 

8)
 Nie dotyczy osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Należy podać nazwę i numer dokumentu oraz datę jego ostat- 
niej aktualizacji, w którym zostały oznaczone miejsca występowania wyrobów zawierających azbest, w szczególności pla- 
nu sytuacyjnego terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest, dokumentacji technicznej. 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu 

 
Nazwisko:  ........................................................... 

 

Imię:   .......................................................... 

 

Nr dowodu osobistego: ................................................... 

 

Miejsce zamieszkania: .................................................... 

 

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

 

Numer księgi wieczystej: CZ1M/ _ _ _ _ _ _ _ _ / _ 

 

Tel. kontaktowy: ........................................................... 

 

E-mail: ……………………………………………….. 

 

Burmistrz  

Miasta i Gminy Żarki  
 

Wniosek o udzielenie dotacji na demontaż, zbiórkę, transport i utylizację pokryć dachowych lub 

elewacji budynków zawierających azbest 
 

Wnoszę o udzielenie dotacji na demontaż, zbiórkę, transport i utylizację 
(1) 

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

pochodzących z
(2)

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

Odpady znajdują się na
(3)

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

w ilości
(4)

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

W przypadku wnioskowania o udzielenie dotacji na zbiórkę, transport i utylizację 

zdemontowanych odpadów zobowiązuję się do zabezpieczenia ich zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  

 

Oświadczam, że: 

a) Podane we wniosku odpady zawierające azbest pochodzą z pokryć dachowych/elewacji 

budynków znajdujących się na terenie Gminy Żarki. 

b) Posiadam prawo własności nieruchomości, z których pochodzą odpady.  

c) Złożyłem/am w Urzędzie Miasta i Gminy Żarki informację o wyrobach zawierających azbest.  

 

 

 

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

       miejscowość, data wypełnienia wniosku          podpis Wnioskodawcy 

 
 

Objaśnienia: 
(1) rodzaj wyrobu (np. płyty faliste azbestowo-cementowe, płyty płaskie azbestowo-cementowe) 
(2) przeznaczenie budynku (np. budynek mieszkalny, gospodarczy) 
(3) podać miejsce występowania odpadów (np. dach, ściany, azbest zdemontowany, niewykorzystany materiał budowlany zawierający 

azbest) 
(4) podać stan ilościowy w m2 oraz w tonach (Mg), a w przypadku azbestu zdemontowanego w tonach (Mg) 
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UWAGA! 

Prace należy wykonać do 31 sierpnia br.  

 

* niepotrzebne skre 

Oświadczam, że zamierzam dokonać wymiany pokrycia dachowego zawierającego azbest na pokrycie 

spełniające wymogi budowlane i ekologiczne.  

Planowane pokrycie  (rodzaj): 

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

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

 

      ……………………………………………… 

                                             ( c z y t e l n y  p o d p i s )  

 

 

Ja, niżej podpisany, jako uczestnik Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest  

z terenu gminy Żarki, działając w trybie art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 

danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych przez Gminę Żarki. Administratorem danych osobowych  

w rozumieniu ww. ustawy jest Gmina Żarki z siedzibą w Żarkach, przy ul. Kościuszki 15/17. Moja 

zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna. Zostałem(am) poinformowany(a) o przysługującym 

mi prawie dostępu do moich danych i ich poprawiania.  

 

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

                                             ( c z y t e l n y  p o d p i s )  

 

 

Oświadczam, że obiekty przedstawione we wniosku o udzielenie dotacji na demontaż, zbiórkę, 

transport i utylizację pokryć dachowych lub elewacji budynków zawierających azbest nie są 

wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

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

                                             ( c z y t e l n y  p o d p i s )  

       

 

 

 

Żarki, dnia ……………………  
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Załącznik nr 3 do Regulaminu 

OCENA 

stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest 

 

Nazwa miejsca/ obiektu/ urządzenie budowlanego /instalacji przemysłowej: 

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

Adres miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej: 

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

Rodzaj zabudowy
1)

: …………………………………………………………………...………... 

Numer działki ewidencyjnej
2)

: ………………………………...……………………………..… 

Numer obrębu ewidencyjnego
2)

: …………...……………..…...…………………………..…… 

Nazwa, rodzaj wyrobu
3)

: .............................................................................................................. 

Ilość wyrobów
4)

: .......................................................................................................................... 

Data sporządzenia poprzedniej oceny
5)

: ...................................................................................... 

 

Grupa / 

nr 

Rodzaj i stan wyrobu 

 

Punkty Ocena  

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. < 1.000 kg/m
3
)  25  

4 Pozostałe wyroby z azbestem( np. pokrycia dachowe, 

elewacyjne) 

 10  

II Struktura powierzchni wyrobu z azbestem   

5 Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien  60  

6 

 

Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, 

załamania), naruszona struktura włókien 

 30 

 

 

7 Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej 

lub jej dużych ubytkach 

 15  

8 Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń  0  

III Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem   

9 Wyrób jest przedmiotem jakichś prac  30  

10 Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m)  15  

11 Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne  10  

12 Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki 

atmosferyczne 

 10  

13 Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne  0  

IV Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń 

użytkowych 

  

14 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 

 

Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, 

ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem 

wentylacyjnym 

 5 
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20 Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym 

od pomieszczeń mieszkalnych) 

 0  

V Wykorzystanie miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ 

instalacji przemysłowej 

  

21 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 

gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia 

lub instalacje) 

 0  

SUMA PUNKTÓW OCENY  

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 

 

 

.............................                                                                                         .............................. 
      Oceniający                                                                                       Właściciel / Zarządca 

(nazwisko i imię)                                                                                               (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 

 

Zestawienie ilości wyrobów zawierających azbest przeznaczonych  

do demontażu, zbiórki, transportu i utylizacji* 

 

Imię i nazwisko, adres posesji (miejsca występowania azbestu):  

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

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

Ilość wyrobów zawierających azbest: 

- znajdujących się na dachu/ścianie* budynku mieszkalnego/gospodarczego* - …………m
2 

- 

ok………………Mg  
 

 

oraz/lub*  

 

- zdemontowanych z budynku mieszkalnego/gospodarczego* z powierzchni ..………m
2 

- 

ok………………Mg  
 

 

 

Podana ilość wyrobów zawierających azbest w m
2
 jest zgodna ze stanem faktycznym  

i nie będzie niższa przy rozliczaniu końcowym zadania. 

 

 
 

……………………………………      ………………………………… 

      Podpis wykonawcy                             Podpis właściciela 

       planowanych robót                                              nieruchomości  
       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić  
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Załącznik nr 5 do Regulaminu 

 
Data: .................................. 

 

Protokół odbioru robót - potwierdzający demontaż/* odbiór/* odpadów/* 
wyrobów/* zawierających azbest, wykonanych w ramach Programu Usuwania 

Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest, realizowanego na terenie 
 Gminy Żarki 

 
 

1. Informacje dotyczące Właściciela/*Najemcy/* budynku: 

Imię i nazwisko Właściciela /* Najemcy budynku /*:  _________________________________________ 

Adres: __-___ _________________________, ul. ___________________________________________ 

2. Informacje dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa firmy: _______________________________________________________________________ 

Adres: __-___ ____________________, ul. ___________________ tel. __________, fax. __________ 

3. Podstawa wykonania prac: 

Umowa nr ______________, zawarta w dniu: __.__.____r. 

 

4. Zakres wykonanych prac, podlegających odbiorowi: 

4.1. W dniu __.__.____r., zdemontowano/* odebrano/*: odpady/* wyroby/* zawierające azbest o łącznej 

masie ___________Mg/* z powierzchni _______________m2/*.  

4.2. Miejsce demontażu/* odbioru/* odpadów/* wyrobów/* zawierających azbest: __________________ 

Adres: __-___ _________________________, ul. ___________________________________________ 

5. Wykonawca oświadcza, że prace związane z usunięciem odpadów/* wyrobów/* zawierających 
azbest zostały wykonane zgodnie z właściwymi przepisami technicznymi i sanitarnymi, a teren został 
prawidłowo oczyszczony z pyłu azbestowego. 

6. Strony uczestniczące w odbiorze zgodnie oświadczają: 

a) prace zrealizowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania 
wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 71, poz. 649 z późniejszymi zmianami),  

b) prace zrealizowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 
2005r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów 
zawierających azbest oraz programu w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz.U. 
Nr 216, poz. 1824 z późniejszymi zmianami). 

7. Protokół został sporządzony w trzech egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron 
uczestniczących w odbiorze. 

……………………………………… 
Właściciel/* Najemca/* 

……………………………………… 
Wykonawca 

……………………………………… 
Przedstawiciel Gminy 

* - niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 6 do Regulaminu 
 

KARTA PRZEKAZANIA ODPADU 
Nr karty

1)
 Rok kalendarzowy 

Posiadacz odpadów, który przekazuje odpad
2,3) Transportujący odpad

2,4) Posiadacz odpadów, który przejmuje odpad
2) 

Adres
5) Adres

5,6) Adres
5) 

Nr REGON
6) Nr REGON

6,
 
7) Nr REGON

6) 

Miejsce przeznaczenia odpadów
8)

 

Rodzaj procesu przetwarzania, któremu powinien zostać poddany odpad
9)
 

Wnioskuje o wydanie dokumentu potwierdzającego odzysk lub recykling
10)                                               

TAK
                                                                                                                                

NIE 

                                                              □                                  □ 

Kod odpadu
11) Rodzaj odpadu

11) 
Data/miesiąc

12,13) Masa przekazanych odpadów [Mg]
14) Numer rejestracyjny pojazdu, przyczepy lub naczepy

7,15) 

   
   
   
Potwierdzam przekazanie odpadu 
 
 
 
 
 
 
 
data, pieczęć i podpis 

Potwierdzam wykonanie usługi transportu
4,6) 

 

 

 

 

 

 

 
data, pieczęć i podpis

 

 

Potwierdzam przejęcie odpadu 
 
 
 
 
 
 
 
data, pieczęć i podpis 
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