
REGULAMIN 
 

w sprawie trybu postępowania przy usuwaniu przez Miasto Gorlice wyrobów 
zawierających azbest oraz odpadów azbestowych  
 
§1. Regulamin określa tryb postępowania przy usuwania przez Miasto Gorlice wyrobów 
zawierających azbest z pokryć dachowych obiektów budowlanych wykorzystywanych przez 
osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej oraz odpadów azbestowych 
składowanych na nieruchomościach  należących do osób fizycznych nieprowadzących 
działalności gospodarczej, położonych na terenie Miasta Gorlice. 

§2.1. Usuwanie wyrobów azbestowych, o którym mowa w §1 regulaminu obejmuje 
demontaż wyrobów zawierających azbest stanowiących pokrycie dachowe oraz ich usunięcie 
i przekazanie na uprawnione składowisko odpadów. Nie obejmuje zakupu i wykonania 
nowego pokrycia dachowego.  
2. Usuwanie odpadów azbestowych, o którym mowa w §1 regulaminu obejmuje usunięcie 
odpadów azbestowych składowanych na nieruchomości i ich przekazanie na uprawnione 
składowisko odpadów.  

§3.1. Usunięcie wyrobów azbestowych (tworzących pokrycie dachowe) i odpadów 
azbestowych składowanych na nieruchomości wykonywane jest na wniosek uprawnionego 
wnioskodawcy.  
2. Uprawnionym wnioskodawcą jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności 
gospodarczej, legitymująca się tytułem prawnym do nieruchomości/obiektu budowlanego 
(adekwatnie do sytuacji).  

§4. Wniosek o usunięcie wyrobów azbestowych oraz odpadów azbestowych należy złożyć 
w terminie do 14 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Gorlicach Rynek 2 38-300 
Gorlice. 

§5.1. Wniosek o usunięcie wyrobów azbestowych (stanowiących pokrycie dachowe) składa 
się wg wzoru  określonego w załączniku nr 1 do regulaminu.   
2. Do wniosku należy dołączyć:  

1) kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości/obiektu 
budowlanego, 

2) pełnomocnictwo udzielone wnioskodawcy przez właściciela nieruchomości/obiektu 
budowlanego – w przypadku tytułu prawnego innego niż prawo własności lub prawo 
użytkowania wieczystego lub przez wszystkich współwłaścicieli 
nieruchomości/obiektu budowlanego  - w przypadku współwłasności; 

3) dokumenty stanowiące podstawę rozpoczęcia robót budowlanych objętych 
wnioskiem (demontażu pokrycia dachowego z azbestu); 

4) informację o wyrobach zawierających azbest wg wzoru stanowiącego załącznik do 
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. 2011 r. Nr 8, poz. 31); 

5) oświadczenie dotyczące występowania w obiekcie budowlanym lub w jego 
bezpośrednim sąsiedztwie ostoi lub siedlisk gatunków zwierząt podlegających 
ochronie prawnej (ptaków i nietoperzy); 
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6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie kontroli nieruchomości/obiektu 
budowlanego w celu weryfikacji danych zawartych we wniosku.  

3. Informację o której mowa w ust. 2 pkt 4 należy sporządzić po dokonaniu oceny stanu 
i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest w oparciu 
o załącznik 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. z 2004 r., Nr 71, poz. 649 ze zm.). 

4. W przypadku braku dokumentów o których mowa w ust. 2 pkt 3 w chwili składania 
wniosku, należy złożyć oświadczenie, że wniosek zostanie uzupełniony w tym zakresie 
nie później niż do dnia 28 kwietnia 2017 r. W tym samym terminie należy uzupełnić 
wniosek o brakujący dokument (bez wezwania).   

§6.1. Wniosek o usunięcie odpadów azbestowych składa się wg wzoru  określonego 
w załączniku nr 2 do regulaminu.   
2. Do wniosku należy dołączyć:  

1) kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, 
2) pełnomocnictwo udzielone wnioskodawcy przez właściciela nieruchomości – 

w przypadku tytułu prawnego innego niż prawo własności lub prawo użytkowania 
wieczystego lub przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości - w przypadku 
współwłasności; 

3) informację o wyrobach zawierających azbest wg wzoru stanowiącego załącznik do 
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. 2011 r. Nr 8, poz. 31); 

4) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie kontroli nieruchomości w celu 
weryfikacji danych zawartych we wniosku.  

§7.1. Wnioski o usunięcie wyrobów azbestowych złożone przez uprawnionych 
wnioskodawców (po pozytywnym zweryfikowaniu) zostaną uwzględnione przy 
formułowaniu wystąpienia przez Miasta Gorlice o dofinansowanie w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 5.2. 
Rozwijanie systemu gospodarki odpadami Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR.  
2. Realizacja zadania polegającego na usuwaniu wyrobów azbestowych będzie uzależniona 
od uzyskania dofinansowania w ramach ww. Programu. 
3. Przewidywany termin realizacji zadania polegającego na usuwaniu wyrobów azbestowych 
to lata 2018-2019.  

§8.1. Wnioski o usunięcie odpadów azbestowych w roku 2017 zostaną pozytywnie 
rozpatrzone (po wcześniejszym zweryfikowaniu) do wysokości środków zabezpieczonych na 
ten cel w budżecie Miasta Gorlice (decyduje kolejność złożenia wniosku). 
2. Pozostałe wnioski o usunięcie odpadów azbestowych (pozytywnie zweryfikowane) zostaną 
uwzględnione we wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 5.2. Rozwijanie 
systemu gospodarki odpadami Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR.  
3. Realizacja zadania polegającego na usuwaniu odpadów azbestowych o których mowa 
w ust. 2 będzie uzależniona od uzyskania dofinansowania w ramach ww. Programu. 
4. Przewidywany termin realizacji zadania polegającego na  usuwaniu odpadów azbestowych 
ujętych we wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 



Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 5.2. Rozwijanie systemu 
gospodarki odpadami Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR to lata 2018-2019.  

§9.1. Wnioski o usunięcie azbestu oraz usunięcie odpadów azbestowych weryfikuje zespół 
powołany zarządzeniem Burmistrza Miasta Gorlice.  
2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku o usunięcie wyrobów azbestowych 
lub odpadów azbestowych następuje wezwanie Wnioskodawcy do jego uzupełnienia. 
Rozstrzygnięcie w sprawie złożonego wniosku następuje po jego uzupełnieniu, jeżeli zostanie 
ono dokonane w wyznaczonym w wezwaniu terminie, z zastrzeżeniem  § 5 ust. 4 regulaminu. 
3. Wnioski zostaną odrzucone z następujących powodów: 

1)  nieuzupełnienia wniosku w sposób określony w ust. 2 (niewypełnienie wszystkich 
wymaganych punktów wniosku określonych we wzorze wniosku stanowiącym 
załącznik nr 1 i 2 do regulaminu oraz brak wymaganych załączników), 

2)  złożenie wniosku po terminie, 
3)  złożenie wniosku przez osobę nieuprawnioną. 

4. Po pozytywnej weryfikacji wniosku zostaje on uwzględniony przez Miasto Gorlice przy 
sporządzaniu wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 5.2. Rozwijanie systemu 
gospodarki odpadami Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR lub też w przypadku 
wniosków o usunięcie odpadów azbestowych pozytywnie rozpatrzony w roku 2017 (do 
wysokości środków budżetowych przeznaczonych na ten cel). 
5. O rozstrzygnięciu w sprawie usunięcia wyrobów zawierających azbest oraz usunięcia 
odpadów azbestowych wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie w terminie do 31 
maja 2017 r. Rozstrzygnięcie wniosku nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu 
przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. 

§10.1. Usunięcie wyrobów azbestowych oraz odpadów azbestowych nastąpi w terminie 
uzgodnionym z wnioskodawcą.  
2. Usunięcie wyrobów azbestowych oraz odpadów azbestowych realizowane w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 
Działanie 5.2. Rozwijanie systemu gospodarki odpadami Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka 
odpadami – SPR odbywać się będzie na podstawie umowy zawartej między wnioskodawcą 
a Miastem Gorlice na nieodpłatne usunięcie wyrobów azbestowych oraz odpadów 
azbestowych. 


