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Zgłoszenie informacji o wyrobach zawierających
azbest
/karta usług/
Karta informacyjna

Opis sprawy/zadania

Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty

Formularze/wnioski
do pobrania
Opłaty

Jednostka/osoba
odpowiedzialna

Zgodnie z § 10 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 roku
Nr 8, poz. 31) osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą przedkłada wójtowi
informację o wyrobach zawierających azbest.
Informację sporządza się w dwóch egzemplarzach:
1) jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej właściwemu
organowi;
2) drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu
sporządzenia następnej informacji.
Osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami
1. Pisemna informacja o wyrobach zawierających azbest
2. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora - oryginał
lub urzędowo potwierdzona kopia pełnomocnictwa zgodnie z art. 33 Kpa
wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej
Pisemna informacja - dok.doc.
Postępowanie nie podlega opłatom.
W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika - oryginał lub
urzędowo potwierdzona kopia pełnomocnictwa zgodnie z art. 33 Kpa wraz z
dowodem wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.
Płatne w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na konto UG Zawoja w Banku
Spółdzielczym w Jordanowie Oddział w Zawoi
nr konta 43 87990001 0020 0200 0101 0049.
Samodzielne stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa
Barbara Zgubisz - Pierog – pokój nr 5
email: b.zgubisz-pierog@zawoja.ug.pl
Tel. (33) 8775-400, (33) 8775-051 wew. 105
Fax. (33) 8775-015
Godziny pracy: poniedziałek- czwartek 7.30-16.00, piątek 7.30 – 13.30

Miejsce składania dokumentów Informację można złożyć:
1. Samodzielne stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa – pok. nr 5
2. Biuro Obsługi Klienta – pokój nr 9
Bez zbędnej zwłoki, W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie
Termin załatwienia sprawy
skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie
Podstawa prawna
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 roku Nr 8, poz. 31)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.
Dz.U. z 2017 roku, poz. 1257 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2016 roku,
poz. 1827 z późn. zm.)
Tryb odwoławczy
--------------Uwagi i dodatkowe informacje --------------Opracowała: (imię i nazwisko) Barbara Zgubisz – Pierog, data 07.12.2017 r.
Zatwierdził: (imię i nazwisko) Danuta Lasa, data 07.12.2017 r.

