
Załącznik do  

Zarządzenia nr SP.0050.2.110.2022 

Prezydenta Miasta Ruda Śląska 

z dnia 08.04.2022 

 

 

„Regulamin realizacji zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów 

zawierających azbest z terenu miasta Ruda Śląska w 2022 roku z posesji będących własnością 

osób fizycznych” 

 

§ 1. 1. Regulamin określa zasady realizacji zadania polegającego na usunięciu i unieszkodliwieniu 

wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Ruda Śląska. 

2. Wykonanie zadania przeznaczone jest dla osób fizycznych będących właścicielami obiektów, 

na których wykorzystywane były wyroby zawierające azbest i zostały wpisane do „Powiatowego 

programu azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Ruda Śląska” 

3. Realizacja zadania polegać będzie na: 

a) usuwaniu (demontaż lub zbieranie), 

b) transporcie, 

c) unieszkodliwianiu (składowaniu) azbestu i wyrobów zawierających azbest. 

4. Miasto Ruda Śląska nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć 

dachowych lub innych elementów budowlanych. 

5. Przez przystąpienie do zadania rozumie się brak poniesienia przez wnioskodawcę kosztów 

wykonania następujących prac: demontażu, zbierania, przygotowania do transportu i transportu oraz 

unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest. 

§ 2. Wykonawcą zadania obejmującego powyższe prace na terenie miasta Ruda Śląska będzie 

jeden przedsiębiorca wybrany przez Miasto zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

§ 3. 1. Warunkiem przystąpienia do realizacji zadania polegającego na usuwaniu wyrobów 

zawierających azbest z posesji osób fizycznych jest złożenie kompletnego wniosku do Urzędu Miasta 

Ruda Śląska według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. 

2. Wnioskodawca we wniosku o przystąpienie do realizacji zadania zobowiązany jest  

do oświadczenia, że jest właścicielem nieruchomości, na której posadowiony jest budynek  

z elementami azbestu lub zdeponowane są zdemontowane odpady azbestowe. 

 3. Warunkiem ubiegania się o przystąpienie do realizacji zadania jest wykazanie posiadania  

na nieruchomości wyrobów zawierających azbest poprzez złożenie do Prezydenta Miasta Ruda Śląska 

„Informacji o wyrobach zawierających azbest” na podstawie § 10 ust. 3 Rozporządzenia Ministra 

Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania wyrobów 

zawierających azbest oraz wykorzystywania o oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były 

lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2011 r., Nr 8 poz. 31). 

4. Dopuszcza się składanie wniosków przez osoby fizyczne posiadające obiekty budowlane  

na terenie ogrodów rekreacyjnych. 



5. Warunkiem przystąpienia do realizacji zadania jest nie zaleganie z tytułu zobowiązań 

podatkowych oraz tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz miasta Ruda 

Śląska. 

§ 4. 1. Źródłem finansowania zadań będą środki własne z budżetu miasta Ruda Śląska. 

2. W przypadku, gdy ilość wniosków przekroczy możliwości finansowe zarezerwowanych środków 

finansowych wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich złożenia do Prezydenta Miasta Ruda 

Śląska. 

3. Wnioski o przystąpienie do realizacji zadania polegającego na usuwaniu wyrobów 

zawierających azbest z terenu miasta Ruda Śląska mogą być składane do dnia 16.05.2022 r. 

 § 5. 1. Wnioski rozpatrywane będą przez pracowników Wydziału Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta 

w Rudzie Śląskiej. 

  2. W ramach rozpatrzenia wniosku, przewidziane są oględziny w terenie z udziałem właściciela 

posesji, celem potwierdzenia obecności azbestu na terenie nieruchomości.  

 3. Po zweryfikowaniu wniosku Wnioskodawca otrzyma pismo z informacją o sposobie rozpatrywania 

wniosku. 

 4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, w piśmie, o którym mowa powyżej 

Wnioskodawca zostanie poinformowany o sposobie usunięcia wyrobów zawierających azbest. 

 § 6. 1. Miast Ruda Śląska zawrze z wykonawcą umowę na wykonanie prac usuwania, transportu  

i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. 

 2. Termin wykonania prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest będzie 

każdorazowo ustalony pomiędzy Wykonawcą i Wnioskodawcą. Termin realizacji zadania będzie 

obejmował okres od podpisania przez Miasto Ruda Śląska umowy z Wykonawcą do dnia 30.09.2022 r. 

 3. Usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości oraz ich przekazanie na składowisko 

odpadów zostanie potwierdzone kartą przekazania odpadów wydaną przez Wykonawcę. 

 4. Miasto Ruda Śląska zastrzega sobie prawo dokonania kontroli nieruchomości w celu 

potwierdzenia realizacji zadania. 


