Urząd Miejski w Strykowie, ul. T. Kościuszki 27, 95-010 Stryków

INFORMACJA O SUBSTANCJACH STWARZAJĄCYCH
SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIE DLA ŚRODOWISKA
Wydział Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Gruntami
Osoba prowadząca sprawę:
Julia Ciołek, referent ds. środowiska, pokój 5 (parter)
tel. 42-719-80-02 w. 329
e-mail: julia.ciolek@strykow.pl

art. 162 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1232, z późn. zm.)
rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie
Podstawa
prawna

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)
rozporządzenie 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.2004, Nr 71 poz. 649, z późn. zm.)

Sposób
załatwienia
sprawy

Przedłożenie informacji o substancjach stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska Burmistrzowi
Strykowa
Informacja dotycząca azbestu jest przygotowana zgodnie z załącznikiem nr 3 rozporządzenia Ministra
Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów

Wymagane
dokumenty

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)
Informacja taka podlega corocznej aktualizacji w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia każdego roku
kalendarzowego

Miejsce
składania

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Strykowie, ul. T. Kościuszki 27, 95-010 Stryków – pokój 2

wniosków
Termin
udzielania

Nie dotyczy

odpowiedzi
Tryb
udzielania
odpowiedzi

Nie dotyczy

Tryb
odwoławczy

Nie dotyczy
Od 01.07.2010 r. obowiązuje zakaz użytkowania PCB w urządzeniach lub instalacjach

PCB

-

rozumie

się

przez

to

polichlorowane

difenyle,

polichlorowane

trifenyle,

monometylotetrachlorodifenylometan, monometylodichlorodifenylometan, monometylofibromodibenylometan
oraz mieszaniny zawierające jakąkolwiek z tych substancji w ilości powyżej 0,005% wagowo łącznie
Wykorzystywanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest dopuszcza się w użytkowanych instalacjach lub
urządzeniach nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032 r.
Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, a także obiektu, urządzenia budowlanego,
Uwagi

instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest, przeprowadza kontrole stanu tych wyrobów.
Z przeprowadzonej kontroli okresowej sporządza ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania
wyrobów zawierających azbest. Wzór oceny określa zał. 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). Ocenę przechowuje się łącznie
z dokumentacją miejsca zawierającego azbest
Przedłożone dane z informacji zostaną umieszczone w „Bazie azbestowej” prowadzonej przez Ministerstwo
Gospodarki
Dodatkowych informacji udziela osoba na stanowisku ds. ochrony środowiska, pokój 5, parter, tel. 42 719-8002

Opłaty

Informacja nie podlega opłacie skarbowej
informacja o wyrobach zawierających azbest

Załączniki

ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
informacja o wykorzystywanych PCB dla osób fizycznych

