Psary, dnia

(Imie. i nazwisko)

(adres zamieszkania)

(nr telefonu)

Urza^d Gminy Psary

Referat Przedsi§wzi§6 Publicznych
ul. Malinowicka 4
42-512 Psary

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJACYCH AZBEST
1.

Nazwa miejsca/urz^dzenia/instalacji, adres2>:

2.

Wykorzystujqcy wyroby zawierajajce azbest - imi§ i nazwisko lub nazwa i adres:

3.

Rodzaj zabudowy3):

4.

Numer dziatki ewidencyjnej4):

5.

Numer obre.bu ewidencyjnego4):

6.

Nazwa, rodzaj wyrobu5':

7.

I lose posiadanych wyrobow6':

8.

Stopien pilnosci7':

9.

Zaznaczenie miejsca wystepowania wyrobow8':
a) nazwa i numer dokumentu: NIE DOTYCZY
b) data ostatniej aktualizacji: NIE DOTYCZY

10. Przewidywany termin usuni^cia wyrobow:

11. lloSc usunie.tych wyrobow zawierajacych azbest przekazanych do unieszkodliwienia6':
* Formularz wypetnid drukowanymi literami
(podpis)

11 Za wyrob zawierajacy azbest uznaje si? kazdy wyrob zawierajacy wagowo 0,1 % lub wie.cej azbestu.
21 Adres faktycznego miejsca wyste.powania azbestu nalezy uzupelnic w nast§puja.cym formacie: wojewodztwo, powiat,
gmina, miejscowosc, ulica, numer nieruchomosci.

3> Nalezy podac rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemystowy, budynek
mieszkalno-gospodarczy, inny.

.

4) Nalezy podac numer dziafki ewidencyjnej i numer obr^bu ewidencyjnego faktycznego miejsca wyste.powania azbestu.
5) Przy okreslaniu rodzaju wyrobu zawierajqcego azbest nalezy stosowac naste.pujaca_ klasyfikacj?:
ptyty azbestowo-cementowe pteskie stosowane w budownictwie,
ptyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie,

-

rury i zla.cza azbestowo-cementowe,

rury i zfa_cza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,

izolacje natryskowe srodkami zawieraja.cymi w swoim sktadzie azbest,
wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

prz^dza specjalna, w tym wtokna azbestowe obrobione,

-

szczeliwa azbestowe,
tasmy tkane i pledone, sznury i sznurki,
wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyja_tkiem wyrobow ciernych,
papier, tektura,

drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierajqcymi azbest przed wejsciem w zycie ustawy
z dnia19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobow zawieraja_cych azbest, po trwatym zabezpieczeniu przed
emisja. wtokien azbestu),

drogi utwardzone odpadami zawieraja.cymi azbest przed wejsciem w zycie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r.
o zakazie stosowania wyrobow zawierajqcych azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisja. wlokien azbestu,
inne wyroby zawieraja.ce azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; podac jakie.

6> llosc wyrobow zawieraja.cych azbest nalezy podac w jednostkach wtasciwych dla danego wyrobu (kg m2 m3 m b
km).

7) Wedtug ,,Oceny stanu i mozliwosci bezpiecznego uzytkowania wyrobow zawieraja.cych azbest" okreslonej w zata.czniku

nr 1 do rozporza.dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoiecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow
i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawieraja_cych azbest (Dz. U. Nr 71 poz 649 oraz z 2010 r
Nr162, poz. 1089).

8) Nie dotyczy osob fizycznych niebedqcych przedsi^biorcami. Nalezy podac nazwe i numer dokumentu oraz date jego

ostatniej aktualizacji, w ktorym zostaty oznaczone miejsca wystepowania wyrobow zawieraja_cych azbest,
w szczegolnosci planu sytuacyjnego terenu instalacji lub urza.dzenia zawieraja.cego azbest, dokumentacji technicznej.

