
KARTA  INFORMACYJNA

Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim, ul. Konopnickiej 13 , 
87-410 Kowalewo Pom.; tel. (0-56) 684 10 24, fax (0-56) 684 10 71, 

e-mail:  urzad@kowalewo  pomorskie.pl  

(Symbol)
OŚRiEG-05

Nazwa usługi
WPIS DO REJESTRU ZAWIERAJĄCEGO INFORMACJĘ O RODZAJU,

ILOŚCI I MIEJSCACH WYSTĘPOWANIA SUBSTANCJI STWARZAJĄCYCH
SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIE DLA ŚRODOWISKA

Podstawa prawna:

- Art. 162 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r.    
poz. 1712, z późn. zm.);
- Rozporządzenie 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
(Dz. U. z 2011 r., Nr 8, poz. 31).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Informacja o wyrobach zawierających azbest (F-OŚRiEG-05-1)

II. OPŁATY:
Brak.

III. TERMIN SKŁADANIA INFORMACJI:
Corocznie, w terminie do dnia 31 stycznia, bez wezwania.

IV. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Ewidencji Gospodarczej, ul. Konopnickiej 13 pok. nr 21-22, 87 
– 410   Kowalewo Pomorskie, tel. (56)  4756521-22, fax: (56) 6841071,
e-mail:urzad@kowalewopomorskie.pl

V. SPOSÓB POSTĘPOWANIA:
Wyroby  zawierające  azbest,  instalacje  lub  urządzenia  zawierające  azbest,  drogi  utwardzone
odpadami zawierającymi azbest,  rury azbestowo-cementowe oraz usunięte wyroby zawierające
azbest inwentaryzuje się poprzez sporządzenie spisu z natury. Informacje sporządza się w dwóch
egzemplarzach, jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej Burmistrzowi Miasta, drugi
egzemplarz  przechowuje  się  przez  okres  jednego  roku,  do  czasu  sporządzenia  następnej
informacji.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Brak.

VII. UWAGI:
1. Wyroby zawierające azbest wykorzystuje się w sposób niestwarzający zagrożenie dla 
środowiska i zdrowia ludzi w terminie do dnia
31 grudnia 2032 roku.
2. Na podstawie informacji przekazanych przez osoby fizyczne Burmistrz okresowo przedkłada 
marszałkowi województwa informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji 
stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska.
3. Sposób postępowania z eliminowanymi substancjami stwarzającymi szczególne zagrożenie dla 
środowiska, a także instalacjami i urządzeniami, w których są lub były one wykorzystywane, 
określają przepisy ustawy o odpadach.
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