
Załącznik do Zarządzenia nr 39/2020 z dnia 07 maja 2020 roku 

 

REGULAMIN 

Świadczenia przez Gminę Pcim usługi odbioru, transportu i utylizacji wyrobów 
zawierających azbest stanowiących własność osób fizycznych 

Świadczenie przez Gminę Pcim usługi odbioru, transportu i utylizacji wyrobów 
zawierających azbest stanowiących własność osób fizycznych jest realizowane zgodnie z 
„Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pcim na lata 2017-
2032”.  

§ 1 

Świadczenie przez Gminę Pcim usługi odbioru, transportu i utylizacji wyrobów 
zawierających azbest stanowiących własność osób fizycznych zwane dalej „usługą” polega na 
sfinansowaniu przez Gminę Pcim całości prac związanych z odbiorem, transportem i 
utylizacją płyt azbestowych płaskich i falistych, na warunkach określonych w niniejszym 
Regulaminie.  

§ 2 

1. Odbiór wyrobów azbestowych jest realizowany wg kolejności zgłoszeń/wniosków. 
2. Zgłoszenia telefoniczne składane do 01.04.2020 roku – kolejność odbioru zostanie 

ustalona w oparciu o losowanie.   

§ 3 

1. Warunkiem skorzystania z usługi jest: 
a) Lokalizacja obiektu budowlanego z którego pochodzi azbest w granicach 

administracyjnych Gminy Pcim 
b) Złożenie odpowiedniego wniosku z załącznikami – dotyczy zgłoszeń z §2 ust. 2 
c) Posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością  
d) Zgoda wszystkich współwłaścicieli na cele związane z odbiorem, transportem i utylizacją 

wyrobów zawierających azbest 
2. Sfinansowanie usługi polega na zleceniu przez Gminę Pcim wykonania prac związanych      

z odbiorem, załadunkiem, transportem i utylizacją płyt azbestowych płaskich i falistych 
koncesjonowanej firmie. 

 
§ 4 

1. Wykonanie usługi odbywa się na podstawie złożonego w Urzędzie Gminy Pcim wniosku do 
którego dołącza się następujące dokumenty:  
a) zgodę współwłaścicieli do występowania w ich imieniu w przypadku, gdy więcej niż jednej 
osobie przysługuje tytuł prawny do obiektu, z którego pochodzi azbest do utylizacji – w postaci 
podpisu pod wnioskiem, 
b) załącznik nr 3 do Rozporządzenia 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 – wypełniany przy odbiorze z wykonawcą usługi (oryginał – Urząd, kopia – 
właściciel) 



c) ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest – 
stosowana w sytuacji bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa – po zgłoszeniu 
wnioskodawcy, 
d) oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO. 

2. Wnioski o wykonanie usługi sprawdzane będą pod względem formalnym przez Komisję,                   
o której mowa w § 2 Zarządzenia nr 39/2020 Wójta Gminy Pcim z dnia 7 maja 2020 roku                    
w sprawie: ustalenia Regulaminu świadczenia przez Gminę Pcim usługi odbioru, transportu                           
i utylizacji wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych stanowiących własność osób 
fizycznych oraz powołania Komisji do spraw rozpatrzenia wniosków osób  zakwalifikowanych 
do odbioru i utylizacji wyrobów zawierających azbest, a następnie przedkładane do akceptacji 
Wójta Gminy Pcim (w postaci listy).  

§ 5 
Odbiór wyrobów azbestowych realizowany jest  corocznie, według dostępnych środków 
finansowych (własnych Gminy oraz źródeł zewnętrznych). 
 

 

 


