
          
                     OBWIESZCZENIE 
          Burmistrza Miasta Zawidowa 

 
 
 

        Zgodnie z  art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego, w związku z art. 46a ust. 5 oraz art. 32 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. Nr 129 poz. 902 z dnia 19.08.2007 r.), 

  
 Informuj ę o obowiązku nałożonym na właścicieli, zarządców lub użytkowników miejsc, 
w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest udzielenia 
informacji o rodzaju, ilo ści i miejscach występowania takich wyrobów (Rozporządzenie 
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.10.2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 
192, poz. 1876)).  
  
      Zgodnie z art. 162 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska 
(t.j. Dz. U. Nr 129, poz. 902 z dnia 19.08.2007 r.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki 
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie 
wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji 
lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest  (Dz.U.03.192.1876) każda osoba 
wykorzystująca substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (azbest 
pokrywający dachy i elewacje), zobowiązana jest do dokumentowania rodzaju, ilości i miejsc 
ich występowania oraz sposobu ich eliminowania.  
      Wzory formularzy do pobrania znajdują się w Urzędzie Miejskim, Plac Zwycięstwa 21/22, 
59-970 Zawidów, pokoju nr 4 jak również na stronie internetowej  
http://miasto.zawidow.sisco.info 

1.   Ankieta występowania wyrobów zawierających azbest na terenie miasta      
Zawidowa 

      Właściciele, zarządcy lub użytkownicy miejsc w których był lub jest wykorzystywany 
azbest przedkładają wypełnione formularze w ciągu 30 dni od publikacji ogłoszenia. 

Wszelki informacje na temat postępowania oraz spowodowania by właściciel 
nieruchomości podjął działania zabezpieczające  zgodne z obowiązującymi przepisami, jak 
również możliwość uzyskania dofinansowania powyższych działań można uzyskać w : 

 
 

URZĘDZIE MIEJSKIM 
PLAC ZWYCI ĘSTWA 21/22 

59-970 ZAWIDÓW 
POKÓJ NR 4 

TEL. 075 77 88 282 WEW. 114 
                                                                    
                                                                    
 
                                                                                           Burmistrz Miasta Zawidowa 
                                                                                                   /-/ Józef Sontowski 
 

 


