
UWAGA

mieszkańcy Gminy Radomin !

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska   z dnia 23 lipca 2009r. w
sprawie  sposobu  przedkładania  marszałkowi  województwa  informacji  o
występowaniu  substancji  stwarzających  szczególne  zagrożenie  dla  środowiska
(Dz.U.  z  2009r.  Nr  124  poz.1033  ),  każdy organ  samorządowy (wójt,  burmistrz,
prezydent  miasta),  jest  zobowiązany  do  prowadzenia  ewidencji  wyrobów
zawierających  azbest  i przedkładania informacji. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 23 października 2003 r. (Dz. U. Nr 192 poz 1876 ) w sprawie wymagań w
zakresie  wykorzystywania  i  przemieszczania  azbestu  oraz  wykorzystywania  i
oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest
zobowiązuje  się   osoby  fizyczne  nie  będące  przedsiębiorcami do  corocznego
przedkładania  Wójtowi  w  terminie  do  31  stycznia,   informacji  o  wyrobach
zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania ( zgodnie z załączonym wzorem
   nr 1).  

Informacja  sporządzana  jest  przez  właściciela,  zarządcę  lub  użytkownika
miejsc w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby go zawierające 
 ( informację sporządza się na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji).
W przypadku wyrobów , których wykorzystywanie zostało zakończone
właściciel, zarządca lub użytkownik sporządza informację (zgodnie z wzorem nr 2. )
w formie pisemnej, w dwóch egzemplarzach i przedkłada jeden egzemplarz Wójtowi
gminy,  a drugi  przechowuje przez okres 1 roku do czasu sporządzenia  następnej
informacji.
Informacje ( zał. Nr 1 i Nr 2) wg stanu na dzień 31.12.2009r., należy dostarczyć do
tut. urzędu,  w terminie dnia 30.06.2010r. 

Zgodnie z wymienionym rozporządzeniem dopuszcza się do wykorzystywania
azbestu  lub  wyrobów  zawierających  azbest  w  użytkowanych  instalacjach  lub
urządzeniach nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032 roku.

Przemieszczanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest po ich usunięciu
powinno  odbywać  się  na  zasadach  określonych  przepisami  ustawy  o  odpadach
normującej wszelkie rygory tego dotyczące.

   Wójt Gminy Radomin 
/-/ Mieczysław Kończalski



Załącznik Nr 1

INFORMACJA O WYROBACH  ZAWIERAJĄCYCH   AZBEST 1)   I MIEJSCU   ICH
WYKORZYSTYWANIA

1. Miejsce, adres ....................................................................................................................................

2. Właściciel/zarządca/użytkownik*): ……………………………………………………………….

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

a) osoba prawna - nazwa, adres ...........................................................................................................

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

b) osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres ...........................................................................................

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

3. Tytuł własności .................................................................................................................................

4. Nazwa, rodzaj wyrobu 2) .................................................................................................................

5. Ilość (m2, tony)  3) .............................................................................................................................

6. Przydatność do dalszej eksploatacji i  4)  ………………………………………………...................

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 wyrobach 6))  ............................................................................................

Data…………………………. ..........................................................
  

                           (podpis właściciela/  zarządcy/użytkownika )

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.



Załącznik Nr  2

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 1), KTÓRYCH
WYKORZYSTYWANIE ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE

1. Miejsce, adres ...................................................................................................................................

2. Właściciel/zarządca*):……………………………………………………………………………

a) osoba prawna - nazwa, adres, ...........................................................................................................

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

b) osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres ...........................................................................................

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

3. Tytuł własności ................................................................................................................................

4. Nazwa, rodzaj wyrobu  2) ..................................................................................................................

5. Ilość (m2, tony) 3)  .............................................................................................................................

6. Rok zaprzestania wykorzystywania wyrobów ..................................................................................

7. Planowane usunięcia wyrobów: .......................................................................................................

a) sposób ...............................................................................................................................................

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

c) termin ................................................................................................................................................

8. Inne istotne informacje 4) ..................................................................................................................

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

Data ............................... …………………………………………

                  podpis

________

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 nie wymienione.
3) Podać podstawę zapisu ( n.p. dokumentacja techniczna, spis z natury)
4) N.p. informacje o oznaczeniu na planie sytuacyjnym 


