
ZARZĄDZENIE NR 230/2020 
BURMISTRZA BOLKOWA 

z dnia 16 listopada 2020 r. 

w sprawie zasad i warunków realizacji usługi usuwania wyrobów zawierających azbest 
z terenu gminy Bolków 

Na podstawie art. 6 ust.1, art.7 ust.1 pkt 1, w związku z art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) zarządzam, co 
następuje: 

§ 1. Ustala się zasady i warunki wykonania usługi usuwania wyrobów zawierających azbest           
z terenu gminy Bolków, określone w niniejszym zarządzeniu. 

§ 2. Realizacja usługi obejmuje nieruchomości zlokalizowane na terenie gminy Bolków należące 
lub będące w zarządzie: 

1) osób fizycznych, 

2) wspólnot mieszkaniowych, 

3) jednostek sektora finansów publicznych gminnych lub powiatowych oraz samorządowych osób 
prawnych. 

§ 3. 1. Usługa usuwania wyrobów zawierających azbest obejmuje usunięcie wyrobów 
zawierających azbest tj. demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów 
zawierających azbest z nieruchomości wraz z opłaceniem faktury za jej wykonanie w wysokości 
100% dla osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych i jednostek sektora finansów publicznych 
gminnych lub powiatowych oraz samorządowych osób prawnych, ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 

2. Usługa usuwania wyrobów zawierających azbest może obejmować jedynie transport oraz 
unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest zgromadzonych na nieruchomości zlokalizowanej 
na terenie Gminy Bolków. 

3. Usługa usuwania wyrobów zawierających azbest nie obejmuje kosztów związanych             
z zabezpieczeniem konstrukcji dachu do czasu zakończenia prac związanych z wykonaniem nowego 
pokrycia dachowego, zastąpieniem usuniętych wyrobów zawierających azbest wyrobami 
bezazbestowymi oraz refinansowania wydatków związanych z usuwaniem wyrobów zawierających 
azbest poniesionych przez użytkowników wyrobów zawierających azbest. 

§ 4. Usługa usuwania wyrobów zawierających azbest realizowana będzie przez wykonawcę 
wyłonionego przez Gminę Bolków zgodnie z obowiązującym regulaminem udzielania zamówień 
publicznych. 

§ 5. Podmiot, o którym mowa w § 4 otrzyma wykaz nieruchomości zakwalifikowanych na 
podstawie wniosków do realizacji i ustali z Wnioskodawcami harmonogram i termin wykonania prac 
na każdej nieruchomości. 

§ 6. Prace związane z realizacją zadań, o których mowa w § 3. 1 tj. demontażem, zbieraniem, 
transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z nieruchomości będą 
wykonywane wyłącznie przez wykonawcę posiadającego stosowne uprawnienia. 

§ 7. 1. Zrealizowanie usługi usuwania wyrobów zawierających azbest uwarunkowane jest 
spełnieniem wymogów niniejszego zarządzenia oraz przedłożeniem przez właścicieli lub zarządców 
nieruchomości, o których mowa w § 2 pkt 1,2,3 następujących dokumentów: 
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1) deklaracji przystąpienia do Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 
Bolków – załącznik nr 1, 

2) okazania aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo własności do nieruchomości (budynku, 
działki) zawierającego numer księgi wieczystej, 

3) informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania – załącznik    nr 2, 

4) oświadczenia o wykorzystaniu/ niewykorzystaniu nieruchomości na cele związane z prowadzoną 
działalnością gospodarczą – załącznik nr 3, 

5) oświadczenia o wyrażeniu zgody na realizację prac w zakresie usuwania wyrobów zawierających 
azbest – załącznik nr 4, 

6) w przypadku współwłaścicieli – zgody wszystkich pozostałych właścicieli na realizację zadania, 

7) kopii decyzji pozwolenia na budowę/rozbiórkę lub kopię zgłoszenia wykonania robót 
budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę – wymóg dotyczy wyrobów azbestowych 
niezmagazynowanych. 

2. Wnioskodawca 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, obowiązany jest dokonać zgłoszenia prac polegających na usuwaniu 
wyrobów zawierających azbest w Starostwie Powiatowym w Jaworze. 

3. Wnioskodawca może zostać wezwany do uzupełnienia wniosku lub złożenia wyjaśnień na 
etapie weryfikacji wniosku. W przypadku niedokonania ww. czynności w terminie 7 dni 
kalendarzowych od dnia powiadomienia, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia. 

4. Wnioski złożone po terminie oraz wnioski, które nie zostaną uzupełnione, nie będą 
przyjmowane do realizacji. 

5. Wnioskodawca okazuje oryginały dokumentów składanych wraz z wnioskiem celem 
potwierdzenia kopii. 

§ 8. Usługa usuwania wyrobów zawierających azbest wymaga uprzedniego podpisania stosownej 
umowy cywilno-prawnej pomiędzy wnioskodawcą, a Gminą Bolków, ustalającej wzajemne 
zobowiązania organizacyjne i finansowe, związane z realizacją usługi usuwania wyrobów 
zawierających azbest. 

§ 9. Dofinansowanie do usuwania wyrobów zawierających azbest będzie przyznawane według 
kolejności wpływających deklaracji, spełniających wymogi formalne do wyczerpania limitu środków 
przeznaczonych na ten cel, w danym roku budżetowym. 

§ 10. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska. 

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 230/2020  
Burmistrza Bolkowa z dnia 16.11.2020 r. 

 
Bolków, dnia........................................... 

 
DEKLARACJA 

przystąpienia do Programu usuwania wyrobów zawierających azbest  
z terenu gminy Bolków 

 
1. Wnioskodawca: 
 
- imię i nazwisko lub nazwa i adres: 
 

.............................................................................................................................. 
 
- adres do korespondencji: 
 

.............................................................................................................................. 
 
- telefon/email: 
 

.............................................................................................................................. 
 
 
3. Tytuł prawny wnioskodawcy do nieruchomości na której występują wyroby zawierające 

azbest (własność, współwłasność, użyczenie, najem, inne): 
 

.............................................................................................................................. 
 
4. Informacja o wykorzystywanych wyrobach zawierających azbest:   
- miejsce występowania wyrobów zawierających azbest (nr działki ew. i obrębu):  

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

- ilość (w kg, m2, m3, m.b. lub km):  
.............................................................................................................................. 

 
- umiejscowienie wyrobów (np. dach, elewacja, osłony balkonowe, leje zsypowe, na której 

kondygnacji, zmagazynowany na terenie posesji, inne): 
 

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

…….......................................  
(podpis wnioskodawcy) 
 

 
 
Uwaga:  
Złożenie niniejszej Deklaracji nie jest jednoznaczne z realizacją usuwania wyrobów 
azbestowych. Podjęcie przez Gminę Bolków działań w tym zakresie jest uwarunkowane 
pozytywnym rozpatrzeniem wniosku Gminy o udzielenie dofinansowania przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 
Ponadto przewiduje się weryfikację złożonych Deklaracji. 
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Klauzula informacyjna 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO, informujemy, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Bolkowa, Rynek 1, 59-420 Bolków, 

2) kontakt z inspektorem ochrony danych – e-mail: iod@bolkow.pl; lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

3) dane osobowe przetwarzane będą do: 

a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, wynikającego z ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach, w celu realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bolków oraz 

wprowadzenia danych do Internetowej Bazy Azbestowej,  

b) wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 

ust. 1 lit. b) RODO).  

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy Administratora, członkowi organów Administratora, 

podmioty dostarczającym lub utrzymującym infrastrukturę IT Administratora, organy i instytucje, którym administrator zobowiązany jest lub 

może przekazywać Pani/Pana dane osobowe na mocy przepisów prawa, jak również inne podmioty zewnętrzne wspierające administratora 

w wypełnieniu ciążącego na nim obowiązku prawnego, poprzez świadczenie usług, audytowych, pocztowych, finansowych, windykacyjnych 

oraz pomocy prawnej z którymi administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą przekazywane 

do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;  

5) Dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Administratora w formie papierowej i elektronicznej 

na podstawie przepisów prawa lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji, co oznacza że dane osobowe mogą zostać 

zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy. Natomiast Pani/Pana dane osobowe przetwarzane 

na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.  

6) W związku z przetwarzaniem przez Administratora, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać 

informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator,  

b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;  

c) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;  

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to 

przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa,  

e) jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, może ona być w dowolnym momencie cofnięta, bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie przed cofnięciem; zgodę można cofnąć przesyłając stosowną 

informację pod adres administratora zgodnie z art. 17 RODO  

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia.  

8) Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania ani innych podobnych metod zautomatyzowanego przetwarzania danych 

osobowych. 

 
 
 
 
 

…….......................................  
(podpis wnioskodawcy) 
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 230/2020  
Burmistrza Bolkowa z dnia 16.11.2020 r. 

 
 

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1) 

 
na podstawie załącznika nr 3 do rozporządzenia 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). 
 

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 ............................. 
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Objaśnienia: 
 
1) Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób zawierający wagowo 0,1% lub więcej azbestu. 
 
2) Adres faktycznego miejsca występowania wyrobów zawierających azbest 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 wyrobów zawierających azbest. 
 
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 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 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 2010r. Nr 162, poz. 1089) 
 
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 Zarządzenia Nr 230/2020 
Burmistrza Bolkowa z dnia 16.11.2020 r. 

 
Bolków, dnia ......................................... 

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

Oświadczenie 
 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że budynek/obiekt budowlany wskazany w Informacji o 
wyrobach zawierających azbest jest: 
         budynkiem mieszkalnym,*) 

         budynkiem gospodarczym,*) 

         budynkiem przemysłowym,*) 

         budynkiem mieszkalno-gospodarczym,*) 

         innym……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………*), 

 
w którym jest/ nie jest prowadzona działalność gospodarcza (….......% powierzchni użytkowej  
wykorzystywana jest w celach prowadzenia działalności gospodarczej)*), lub który jest/ nie 
jest związany z prowadzeniem gospodarstwa rolnego/działalności sektora produkcji rolnej/ 
działalności sektora rybołówstwa.*). 
 
 
 
 
 

 
…..........................................................  
podpis osoby składającej oświadczenie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*) niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 230/2020 
Burmistrza Bolkowa z dnia 16.11.2020 r. 

Oświadczenie 
 

o wyrażeniu zgody na realizację prac w zakresie usuwania wyrobów zawierających 
azbest 

 
Ja, niżej podpisany(a)1)...................................................................................................................., 

(imię i nazwisko osoby składającej Deklarację przystąpienia do Programu usuwania azbestu) 
legitymujący(a) się .................................................................................., PESEL ............................. 

(numer dowodu osobistego lub innego dokumentu 
tożsamości i nazwa organu wydającego) 

reprezentujący(a)2)..........................................................................................................................., 
(nazwa i siedziba osoby prawnej, KRS, REGON) 

zamieszkały(a)............................................................................................................................. ......, 
(adres) 

wyrażam zgodę na realizację prac w zakresie usuwania wyrobów zawierających  azbest objętych 
złożoną przeze mnie Deklaracją przystąpienia do Programu usuwania wyrobów zawierających azbest 
oraz oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością przy ul. .................................... 
w …………………………….,oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 
..............................................................., w obrębie ewidencyjnym .........................................., wynikające z 
tytułu (wybrać i wypełnić właściwe): 
1. własności, 
2. współwłasności ............................................................................................................................  

...................................................................................................................................................., 
(wskazanie współwłaścicieli – imię, nazwisko lub nazwa i siedziba) 
oraz zgodę wszystkich współwłaścicieli na realizację prac w zakresie usuwania wyrobów 
zawierających azbest objętych Deklaracją przystąpienia do Programu usuwania wyrobów 
zawierających azbest, 

3. użytkowania wieczystego, 
4. współużytkowania wieczystego .................................................................................................... 

(wskazanie współużytkowników – imię, nazwisko lub nazwa i siedziba) 
oraz zgodę wszystkich współużytkowników na wykonywanie w zakresie usuwania wyrobów 
zawierających azbest w zakresie objętym Deklaracją przystąpienia do Programu usuwania 
wyrobów zawierających azbest, 

5. trwałego zarządu 3)..................................................................................................................., 
6. ograniczonego prawa rzeczowego 3).........................................................................................., 
7. stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienie do wykonywania robot i obiektów 

budowlanych 3)...........................................................................................................................  
............................................................................................................................................. ......., 

wynikające z następujących dokumentów potwierdzających powyższe prawo do dysponowania 
nieruchomością 4): 
.............................................................................................................................................. .......................................
................................................................................................................................, 
8. ..................................................................................................................................................... 

(inne) 
 
 
 
 
......................................................................   ................................................................. 

(miejscowość, data)                    (podpis) 
 
1) Jeżeli oświadczenie składa więcej niż jedna osoba, należy wypełnić odrębny formularz oświadczenia dla każdej osoby. 
2) Nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. 
3) Należy wskazać właściciela nieruchomości. 
4) Należy wskazać dokument, z którego wynika tytuł do dysponowania nieruchomością. 

Id: 474A1B68-35D0-4404-A9A8-A14DDA5861A3. uchwalony Strona 1


	Zarządzenie
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 2 Punkt 1
	Paragraf 2 Punkt 2
	Paragraf 2 Punkt 3

	Paragraf 3
	Paragraf 3 Ustęp 2
	Paragraf 3 Ustęp 3

	Paragraf 4
	Paragraf 5
	Paragraf 6
	Paragraf 7
	Paragraf 7 Ustęp 1 Punkt 1
	Paragraf 7 Ustęp 1 Punkt 2
	Paragraf 7 Ustęp 1 Punkt 3
	Paragraf 7 Ustęp 1 Punkt 4
	Paragraf 7 Ustęp 1 Punkt 5
	Paragraf 7 Ustęp 1 Punkt 6
	Paragraf 7 Ustęp 1 Punkt 7
	Paragraf 7 Ustęp 2
	Paragraf 7 Ustęp 3
	Paragraf 7 Ustęp 4
	Paragraf 7 Ustęp 5

	Paragraf 8
	Paragraf 9
	Paragraf 10
	Paragraf 11

	Załącznik 1
	Załącznik 2
	Załącznik 3
	Załącznik 4

