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Zarządzenie Nr 5712019

Wójta Gminy Fałków

z dnia 23 wrześni uźos ,.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu dofinansowania przedsięwzięć związanych

z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest na

terenie Gminy Fałków

Na podstawie aft. 7 ust. 1 pkt. 1, t 5 oraz arl. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 roku, poz. 506 ze zm.) wt. 400 a ust. 1 oraz aft. 403

ust. 2 ustawy z dnja 27 kwietnia200I r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. 2019 r. poz.

\396 ze zm') w związku z uchwał4 Rady Gminy w Fałkowie z dnta 23 lutego 2015 r.

Nr IY12612015 w sprawie uchwalenia ,.Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających

azbest z terenu gminy Fałków na|ata20|4- 2032,, zarządzam co następuje :

$1

Wprowadzam do stosowania Regulaminu dofinansowania przedsięwzięć zwiqzanych

z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierajqcych azbest na terenie

Gminy Fałków, którego treŚć stanowl załącznik do niniejszego Zarzqdzenta

s2

Traci moc zarz4dzenl'aNr 2412016 Wójta Gminy Fałków z dnia 3l maja 2016 roku w sprawie

Regulaminu udzielania dofinansowania na pokrycie kosztów zwt4zanych z usuwanięm

i unieszkodliwianiem wyrobów zawieraj4cych azbest na tęrenie gminy Fałkow

$3r
Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podjęcia ;l
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Załqcznik Nr ]
do Zarzqdzenią Nr 57/20]9
Wójtą Gminy Fałków
z dnią 23wrześnią 20I9 r,

Regulaminu dofinansowania przedsięwzięć związanych z demontażem' transportem

i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Fałków

$1

l. Regulamin okręśla Zasady udzięlania dofinansowania na realizację przedsięwzięć,

polegaj4cych na pokryciu kosztów zwtązanychz usuwaniem i unieszkodliwieniem wyrobów

zawleraj4cych azbest z budynków, które nie s4 wykorzystywane na cęle Zw|ąZane Z

prowadzen tem dzi at alno ś ci go spo dar czej obej muj ących :

a) demontaz pokycia dachowego, zabezpteczenie, transport i unieszkodliwienię powstałych

odpadow zawierąqcych azbest, pochodzących z budynkow zlokalizowanych w granicach

administracyjnych Gminy Fałków,

b) zabezpieczenie, transporli unieszkodliwienie odpadow zawterajqcych azbest, złoŻonychna

posesjach zlokalizowanych na terenie Gminy Fałków, pochodz4cych z demontazu we

wtasnym zakresie pokryć dachowych.

2. o dofinansowanie ubiegać się mogą: osoby flzyczne,jednostki samorz4du terytorialnego,

posiadaj4ce nieruchomości zlokalizowane na terenie Gminy Fałków, nie prowadzące na tej

nieruchomości działalnoŚci gospo darczej.

s2
1. Dofinansowanie nie obejmuj e zadan, które zostały zrealizowane przed zloŻeniem wniosku

(zakończone).

2, Dot]nansowanie nie obejmuje wykonania dokumentacji technicznej dla budynków'

w ktorych konieczne jest naruszenie elementów konstrukcyjnych dachu tj. przebudowa dachu,

nadbudowa budynku.

3. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów zwtązanych z zakupem i montazem nowych pokryć

dachowych ani kosztów wymiany elementów konstrukcyjnych dachu.

$3

1. Dofinansowanie będzie udzielane w formie bezgotówkowej' tj. poprzez sfinansowanie

ptzez Gminę Fałków prac zwi4zanych z rea|izacjq przedsięwzięć określonych w $ 1 ust. 1.



2. Sfinansowanie plac' o ktorych mowa w ust. 1 polega na zleceniu ptzez Gminę Fałków ich

wykonani a p o dmi oto m po siadaj ęcym sto sown e zęzw o|enia zwi4zane z usuwani em azbę stu'

3. Dofinansowanie moze być udzielone Ze środków pozyskanych ptzęz Gminę

z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz

budzetu Gminy Fałkow.

4. Wielkośc przyznanego dofinansowania moŻę wynosió do 100% kosztów kwalifikowanych

obejmujących koszty zwiqzane z realizacją przedsięwzięć określonych w $ 1 ust. i '

5. Wysokość dofinansowania z budŻetu Gminy określa odrębne Zaruądzente Wójta Gminy

Fałkow'

6. Gmina Fałków zastrzega sobie prawo odstąpienia od rea|tzacji zadania w przypadku

nieotrzymania dotacji z WFOSiGW w Kielcach'

$4

1' WaruŃiem koniecznym ubiegania się dofinansowanie prac określonych w $ 1 ust. 1jest

zŁoŻenie w IJrzędzie Gminy w Fałkowie kompletnego wniosku na obowi4zuj4cym formularzu

stanowiącym - załqczniki rtr I do niniejszego Regulaminu.

2. Druki wniosków o przyznanie dofinansowania dostępne są w Urzędzie Gminy Fałków,

pokój nr i01 otazna stronie internetowej lłryw'bip"talkorv.pj

3' Do wniosku o udzielenie dofinansowania na|eŻy doł'4czyc:

a) oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością - zat'ącznikrlr 2 do Regulaminu,

b) oświadczenl.e, ze nieruchomoŚó nie jest wykorzystywana na cele działalności gospodarczej

- zatącznl'knt 3 do Regulaminu.

c) przypadku gdy wyroby azbestowe nie były ujęte z jakichś przyczyn w inwentaryzacjt do

programu usuwania wyrobow zawierających azbest na|eiy doŁączyc:

- informację o wyrobach zawierających azbest, zgodnie z Rozpotządzeniem Ministra

Gospodarkt z dnta 13 grudnia f010 r' w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania

wyrobów zawierąqcych otaz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urzqdzen, w

ktorych były lub są wykorzystywane wyroby zawieraj4cę azbest (Dz. U' zf01l Nr 8 poz'31)

. zał'qczniknr 4 do Regulaminu,

- ocęnę stanu mozliwoŚci bezptecznego uzytkowania wyrobów zawierających azbest zgodnie

zRozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniaj4ce rozporządzente

w sprawie sposobów i warunków bezptecznego uzytkowania i usuwania wyrobów

zawterających azbest (Dz,U, zf004 r. Nr 71,poz,649;Dz.U. z20|0 r.nr 162 poz. 1089)

. załączntknr 5 do Regulaminu,



4' Wnioskl wtaz Z wymaganymi zaŁącznikami powinny zostac zŁoŻonę do Urzędu Gminy

w Fałkowie w terminie podanym do publicznej wiadomości.

5. Wnioskodawca moŻę zostac wezwany do uzupełnienia wniosku lub złoŻęntawyjaśnień na

etapie kwalifikacji wniosku. W przypadku nie dokonania ww. czynnoŚci w terminię 7 dni od

dnia powiadomienia' wniosek pozostawia się bez rozpoznan|a'

6. Wnioski sprawdzane będą pod względem formalnym i kwalifikowane do dofinansowania

według stopnia pilności oraz kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy w Fałkowie, ale do

wysokości środków określonych na ten cel w danym roku budżetowym.

7. Wnioski zł'oŻone po terminie, będą rozpatrywane w danym roku jedynie w przypadku gdy

Gmina Fałków nie wyst4pił.a jeszcze z wnioskiem o dofinansowanie i będzie dysponowała

środkami finansowymi przeznaczonymi na ten cel lub zostaną przesunięte do weryfikacji na

rok następny.

8. Na podstawie zakwalifikowanych wniosków spotządzony zostanie wykaz nieruchomoŚci,

który będzie stanowił załącznlk do wniosku o dotację na unieszkodliwienię materiałów

zawierajqcych azbest do WFoŚiGW w Kielcach.

$s
W przypadku ubiegania się o dofinansowanie do demontazu materiatów zawl'erujących azbest

Wnioskodawca obowiązany jest do złoŻenta w tut' IJrzędzie, kopii zgłoszenia do Starosty

Koneckiego zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na wymianie pokrycia

dachowego lub w przypadku rozbiórki pozwolenia Lub zgłoszenia zamiaru wykonania

rozbiórki.

$6
1. Prace Zw|4Zane z usunięciem i unieszkodliwieniem odpadów będą wykonywane przez

uprawniony podmiot, wyłoniony ptzez Gminę, w wyniku przeprowadzonego zamówienia

publicznego, na podstawie umowy.

2, Koszt wykonania usługi wyliczony będzie na podstawie ilości usuniętego wyrobu

i odpadu zawlerĄ4cego azbest z danej posesji, potwierdzonej w karcie ptzekazania odpadu na

składowisk o, przedł.oŻone1 przez wykonawcę usługi, o której mowa ust. 1

3. Wykonanie usługi nast4pi w terminie do 31 pazdziernlka każdego roku. Dokładny termin

wykonania usługi ustala właściciel z Wykonawcą.

4, Zatwlerdzona pTZęZ Wójta Gminy kwota dofinansowania wpłacona zostanie na wskazany

rachunek bankowy Wykonawcy prac.



$7
1' Gmina Fałków zasttzega sobie prawo kontroli

etapie, przęz osoby upowaznione.

przedsięwzięcia na kazdym

2. Wnioskodawca na Żądanie kontrolującego, zobowiązany jest udzielió wszelkich wyjaśnień

i informacii w zakresię realizowaneso zadania.

$8

W sprawach spornych nieuregulowanych

t ozstrzy gnięcia podej muj e Wójt Gminy.

jęgorealizacji

niniejszym Regulaminem ostatecznę



Ząłącznik |,{r l do Regulaminu

( miejscowość, data )

Wójt Gminy Fałków

WNIOSEK

Z:wracam się o dofinansowanie usunięcia i unieszkodliwienia wyrobóW zawl,eri1qcych azbest

w............. r.

1. Dane osobowe Wnioskodawcy:

a) Imię

b) Nazwisko .....

c) adres zamieszkania:

miejscowość. '. '. ...nr domu.

kod poczto\Ąry.... tęlefon kontaktowy

d) adres realizacji zadania:

miejscowość..'.. ..'... kodpocztowy.

nr domu. .' numer ewid. działki....' ...obręb.

2. Rodzaj usługi:

a) l demontaźł*, rodzaj budynku:

n mieszkalny* n gospodarczy* n inny (aki?)* ........
,)lloś( odpadów / m. l:..,',.

b) l odbiór zdeponowanych na terenie nieruchomoŚci wyrobów zawierających azbest *,

pochodzący ch z budynku :

r mieszkalnego* r gospodarczegox n innego (jakiego?)*

. Ilość odpadów lm2l:

Wyrazam zgodę na ptzetwatzante danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb

rea|izacjt przedmiotowego zadania, zgodnie z ustawą z dnl'a 10 maja 2018 r. o ochronię
danych osobowych (t.1. D2. U. 2 201,9 r. poz. 1 781).

*odpowiednie zakreŚlić
podpis posiadacza odpadu)



Do wniosku naleĄl dołacązć:

a) oświadczenie o prawie do dysponowania nięruchomością' W przypadku nięruchomości, do której $Ąuł
prawny posiada kilka osób, na|eŻy dołączyć zgodę współwłaścicj eli -załącznik nr 2 do Regulaminu,

b) oŚwiadczenię, Żę nięruchomość nie jest wykorzystywana na cele działalnoŚci gospodarczej - załqcznik nr 3 do
Regulaminu.

c) informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania, zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r, w sprawie wymagań w zakręsię wykorzystywania wyrobów
zawlera1ących oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których byĘ lub są

wykorzystywane wyroby zawierające azbest -załącznik nr 2 do Regulaminu,

d) ocenę Stanu mozliwości bezpiecznego uŻytkowania wyrobów zawierających azbest zgodnie
z Rozporządzęniem Ministra Gospodarki z dnta 5 sierpnia 2010 r' zmieniaj4ce rozporzqdzenie w sprawie

sposobów i warunków bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobów zawierĄących azbęst *załącznik nr 3 do

Regulaminu,

W przvpadku ?akreś|enia usługi demontażu

W przypadku ubiegania się o dofinansowanie do dęmontazu matęriałów zawierajqcych azbest Wnioskodawca
obowiązany jest do złoŻęniaw tut.Urzędzie, kopii zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Końskich zamiaru
wykonania robót budowlanych polegających na wymianie pokrycia dachowego lub w przypadku rozbiórki
pozwolenia lub zgłoszenia zamiaru wykonania rozbiórki.



Załqcznik lltrr 2 do Reguląminu

oŚwIADCZENIE

o PRAWIE Do DYSPONOWANIA NIERUCHoMOŚCIĄ

I a niŻej podpisanyia.' . . . .

(nazwiska imię)

Zamieszkałyla '..
(adres ząmieszkąnią lub clo korespondencjijeślijest inny niż adres zamieszkania)

oŚwiadczam/-y, ze jestem uprawniony/na, /jesteśmy uprawnieni/* do ztoienia niniejszego

zgłoszenia oraz posiadamly* prawo do dysponowania nięruchomością oznaczon4 \il ewidencji

gfuntów i budynków jako działka nr . w obrębie

ktorej wniosek dotyczy.

Ponadto oświadczam/.y*, Że v,ryraŻamly* zgodę na wejście fitmylprzedsiębiorstwa

zajmu1ącego się demontaŻęm, zbiorką, transpońem, zabezpteczeniem i przekazaniem do

utylizacji wyrobów zawierujqcych azbest znajdujących się na teren mojej/ naszej* posesjii

nieruchomości.

(czytelny podpis)

*Niepotrzebnę skręś1ić



Ząłącznik Nr 3 do Regulaminu

(nazwisko i imię wnioskodawcy)

(adres zamieszkania)

(nr telefonu)

OSWIADCZENIE

Ja niŻej podpisany/a . '.,, ... '.. oświadQzatTl, ze budynek

znajdujqcy się na dziaŁcę o nr ewid' ... . .. obręb gęod. .

z którego zostan{zostaŁy zdemontowane wyroby zawierające azbest, nie jest/ jest*

wykorzystywany na cęlę działalności gospodarczej w rozumięniu ustawy z dnia

6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. Dz.U. z2019 T,,poz.1292).

(czytelny podpis)

*Nieootrzębnę skreślić



Załącznik Nr 4 do Reguląminu

INFORMACJA o WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBESTI)

l. Nazwa miejsca 1 adres)r):

2' Wykorzystujący wyroby zawierajqce azbest - imię i nazwisko lub nazwa i adres:

3. Rodzaj zabudowy2): ...............

4. Numęr działki ewidencyjn.j,)' '..........

5. Numer obrębu ewidencyjnego,):

o. l\azwa, rodzĄ wyrobu*,:

7. Ilość posiadanych wyrobów,): ...'...'.'....

., .6).
ó. btoplen pllnoscl.

9. Zaznaczenie miejsca występowania wyrobów:

a) nazwa i numer dokumentu: ,...............

b) data ostatniej aktualizacj i : ................

10. Przewidywany termin usunięcia wyrobów:

l 1. Ilość usuniętych wyrobów zawiera1ących azbest przekazanych do unieszkodliwienias)

(podpis)

data .............

1 ) Za wyrób zawierający azbest uznaj e się kazdy wyrób zawieraj ący wagow o 0,1 oń lub więcej azbestu.

2) Adres faktycznęgo miejsca występowania azbęstu naleŻy uzupełniĆ w następuj4cym formacie:

województwo, powiat, gmina, miejscowoŚć, ulica, numęr nięruchomoŚci.
3) Nalezy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy,

budymek mieszkalno-gospodarczy, inny.
4) Należy podać numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca

występowania azbęstu.

5) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbęst naleiy stosowaĆ następujęcą klasy11kację:
. płyty azbestowo-cementowe płaskie Stosowanę w budownictwię,
. ptyty falistę azbestowo-cęmęntowę stoSowane w budownictwie,
. rurY i złącza azbestowo-cęmentowe,



. rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,

. izolację naĘskowe środkami zawierającymi w swoim składzię azbest,

. Wyrobycięmęazbęstowo.kauczukoWe,
o przędzaspecjalna, w tym włókna azbestowe otjrobione,
o szczeliwa azbestowe,
. taśmy tkanę i plecione, SZnury i sznurki,
. Wyroby azbęstowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
r papier' tęktura,
. drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem

w życie ustawy z dnia 19 czerwca 199,7 r, o zakazię stosowania wyrobów zawierających
azbest, po trwałym zabezpteczeniu przed emisją włókien azbestu),

. drogi utwardzone odpadami zawieraj4cymi azbęst przed wejściem w zycie ustawy z dnia 19

Qzęrwca 1991 r.o zakazie stosowania wyrobów zawlerających azbest, a1e niezabezpieczonę
trwale przed emisją włókien azbestu,

. innę wyroby zawierające azbest, oddzięlnię niewymienione, w tym papier i tektura; podać

jakie.

6) I1ość wyrobów zawiera1ących azbest naleŻy podać w jednostkach właŚciwych dla danego wyrobu (kg'

m2,m3, m.b., km).
7) Według ''oceny stanu i mozliwości bezpiecznego uzytkowania wyrobów zawterających azbest''

określonej w załęczniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z

dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego uzytkowania i usuwania
wyrobów zawlerających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 orazz2010 r. Nr l62, poz' 1089)'

8) Nie dotyczy osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Należy podać nazwę i numer dokumentu

oraz datę jego ostatniej aktualizacji, w którym zostaĘ oznaazone miejsca występowania wyrobów
zawierających azbest, w szczególności planu sytuacyjnego terenu instalacji lub urządzenia
zaw t er Ą qc e go azbę st, dokumentacj i techni c zn ej .



Ząłcłcznik Nr 5 do Regulcłminu

OCENA

stanu i możliwoś ci b ezpieczn ego użytkowania wyrobów zawieraj ących azb est

Nazwa miej sca/obiektu/urz4dzenia budowlanego/instalacj i przemysłowej :

Adre s mi ej s cal ob i ektu/ ur ządzenta budowl ane go/ in stal acj i przemysłowej :

Rodzaj zabudowy'

Numer dziatkt ewidencvi n.i ". . . .

Numer obrębu ewidencyjnęgo",,

Nazwa, rcdzaj wyrobu'r.

I1ość wyrobówo)'......'.'.

Data sporz ądzeniapoprzedniej oceny' ).

Gru pa/nr Rodzaj i stan wyrobu Punkty Ocena

1 2 5 4

1 Sposób zastosowania azbestu
1 Powierzchnia pokryta masq natryskowq z azbestem (torkret) 30

z TVn k zawierajqcy azbest 30

3 Lekkie płvty izoIacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1'000 kg/m. 25

4 Pozostate wvrobv z azbestem (np. pokrvcia dachowe, elewacyjne) 10

tl Struktura powierzchni wyrobu z azbestem
5 Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien 60

6 Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, zatamania),
naruSZona struktura wtókien

7 Ścisła struktura wtókien przy braku Warstwy zabezpieczajqcej Iub jej

dużych ubvtkach

15

8 Warstwa zabezpieczaiąca bez uszkodzeń
ill Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem

9 Wvrób jest przedmiotem jakichś prac 30

10 Wvrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m) 15

11 Wvrób narażony na uszkodzenia mechaniczne 10

1.2 Wvrób narażony na Wstrzasy i drgania Iub czynniki atmosferyczne 10

15 Wvrób nie iest narażony na wptywy Zewnętrzne U

IV Miejsce usytuowanie wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych
1A Bezpośrednio w pomieszczeniu 30

15 Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem 25

t6 W svstemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentyIacyjne) 25

17 Na zewnatrz obiektu (np. tvnk) 20

18 EIementy obiektu (np. ostony baIkonowe, filarki międzyokienne) 10

t9 Za zawieszonym szczelnym sufitem
pyłoszczelnq powierzchniq |ub poza

lub innym pokryciem, ponad

szczelnym kanatem wentylacyjnym
5

20 Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od 0



pomieszczeń mieszkaInych)

1 2 3 4

V Wykorzystanie miejsca/obiektu/u rzqdzen ia budowIa nego/instalacji
przemysłowej

zt ReguIarne przez dzieci, mtodzież |ub sportowców 40

22 State Iub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy) 30

23 Czasowo (np. domki rekreacyjne) 15

24 Rzadkie (np' strychy, piwnice, komórki) 5

25 Nieużytkowane (np' opuszczone zabudowania mieszkaIne Iub
gospodarskie, wytączone z użVtkowania obiekty, urzqdzenia Iub instaIacje)

0

sUMA PUNKTÓW ocENY
STOPIEN PILNOSCI

UWAGA: W każdej z pięciu grup arkusza naleŻsl wskazać co najmniej jedną pozycję. Jezeli w grupie zostanie

wskazana więcej niż jedna pozycja, sumuj4c punkty z poszczególnych grup, na|eŻy uwzględnić tylko pozycję

o najwyzszej puŃtacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala okręślić stopień pilnoŚci:

Stopień pi|noŚci I od 120 punktów Wymagane pilne usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub

zabezpieczenie;
Stopień pilności II od 95 do 115 punktów Wymagana ponowna ocęna Wymagana w tęrminie do 1 roku;

Stopień pi|ności III do 90 punktów Wymagana ponowna ocęna w terminię do 5 lat.

oceniający
(nazwisko i imię)

WłaŚciciel l Zarzqdca
(podpis)

(miejscowość, data) (adres lub pieczęć z adresem)

objaśnienia:

1) Nblezy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy' inny.
2) Nalezy podać nurner obrębu ewidencyjnego i numęr działki ewidencyjnej |aktycznego miejsca występowania
azbęstu.
3)Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest na|eży stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbęstowo-cemęntowe płaskie stosowane w budownictwie,
- płyty fa]iste azbestowo-cementowę dla budownictwa,
- rury i zł.qcza azbestowo.cemęntowe,
. izolacje natryskowe środkami zawierĄqcymi w swoim składzie azbest,

- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobionę,
- szczę|iwa azbestowe'
- taŚmy tkanę i plecione, SZnury i sznurki,
- wyroby azbestowo.kauczukowe, z wyjątkiem rvyrobów ciemych,
- papier. leklura.
- inne wyroby zawierĄące azbęst, oddzielnie niewymienionę' w tym papier itektura, podać jakie'
4) I1ość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właŚciwych dla danego
wyrobu (m', m'', mb).
5) NaleŻy podac datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jezelijest to pierwsza ocena, nalezy wpisać ,,pierwsza
ocena".


