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Przyjmowanie informacji od osób fizycznych... Nr wydania
Data

2
25.07.2011r.

Przyjmowanie informacji od osób fizycznych o rodzaju i miejscach występowania oraz 
sposobu eliminowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska 
(azbest, PCB oraz inne substancje).

Wymagane dokumenty i miejsce składania
Informacja do Burmistrza Gminy i Miasta Nisko złożone na piśmie zawierająca następu-
jące dane:

✗ imię i nazwisko, adres przekazującego informacje,
✗ datę sporządzenia informacji,
✗ nazwę instalacji, urządzenia (w przypadku PCB) lub wyrobu (w przypadku 

azbestu i innych substancji) zawierającego substancję stwarzającą szczegól-
ne zagrożenie,

✗ miejsce występowania instalacji urządzenia (w przypadku PCB) lub wyrobu 
(w przypadku azbestu lub innych substancji) zawierającego substancję stwa-
rzającą szczególne zagrożenie,

✗ wskazanie konkretnych obiektów, w których znajdują sie wyroby zawierające 
substancję stwarzającą szczególne zagrożenie (dot. azbestu) i określenie ich 
stanu - stopnia uszkodzenia wyrobów zawierających azbest,

✗ ilość substancji (podać jednostkę miary),
✗ stan instalacji lub urządzenia,
✗ data i sposób usunięcia lub zastąpienia (PCB, azbestu lub innych substancji 

stwarzających szczególne zagrożenie) inną substancją.

Dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Pl Wolności  14 pokój 
nr 7 (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek godz, 7:30 – 15:30)

Termin i sposób załatwienia sprawy
W terminie do dnia 31 stycznia każdego raku osoby fizyczne składają Burmistrzowi Gmi-
ny i Miasta w Nisku informację (lub aktualizację złożonej w roku poprzednim informacji) 
o wykorzystaniu (lub zakończeniu wykorzystywania) substancji szczególnie szkodliwych, 
stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (azbestu, PCB). Do końca marca każ-
dego roku informacja zbiorcza jest przekazywana Wojewodzie Podkarpackiemu.

Opłaty
Bez opłat.

Sposób odwołania
Nie dotyczy.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r Nr 129, poz. 
902 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2002 r. w sprawie sposobu 
przedkładania wojewodzie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substan-
cji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. u. nr 175, poz. 1439).
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Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Gminy i Miasta w Nisku – Referat Ochrony Środowiska
pok. nr 13, 
tel. (0-15) 8415724
e-mail: ros@nisko.pl

Osoba odpowiedzialna – Joanna Kwiatkowska, podinspektor d/s. Ochrony środowiska.

mailto:ros@nisko.pl
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Informacja o wyrobach zawierających azbest1) 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 wyrobu2) .......................................................................................................................................................

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

6. Przydatność do dalszej eksploatacji4) .................................................................................................................................

7. Przewidywany termin usunięcia wyrobu:

a) okresowej wymiany z tytułu zużycia wyrobu5) ...........................................................................................................

b) całkowitego usunięcia niebezpiecznych materiałów i substancji ............................................................................

8. Inne istotne informacje o wyrobach6) ................................................................................................................................

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

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

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

……………………………………….
(podpis)

……………………………………….
(data)

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.
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