
UCHWAŁA Nr XLII/1061/09
Rady Miasta Szczecin

z dnia 14 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia programu dla Miasta Szczecina pn. "Szczecin bez azbestu" oraz 
zmiany uchwały w sprawie "Ramowego programu likwidacji azbestu z zabudowy miej-
skiej Szczecina".

Na podstawie art. 18 ust. 1, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 08 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591, zm. Dz. 
U. z 2002 r. nr 23 poz. 220; nr 62 poz. 558; nr 113 poz. 984; nr 153 poz. 1271, nr 214 poz. 
1806; z 2003 r. nr 80 poz. 717; nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 
1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, 
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, 
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz § 1 pkt 2 załącznika do uchwa-
ły Nr XLIII/915/01 Rady Miasta Szczecina z dnia 24.09.2001 r. w sprawie "Ramowego pro-
gramu likwidacji azbestu z zabudowy miejskiej Szczecina", Rada Miasta Szczecina uchwala, 
co następuje:

§ 1. Uchwala się program dla Miasta Szczecina pod nazwą "Szczecin bez azbestu", sta-
nowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Bazyli Baran



Załącznik 
do Uchwały Nr XLII/1061/09 
Rady Miasta Szczecina
z dnia 14 grudnia 2009 r.

Program dla Miasta Szczecina "Szczecin bez azbestu".

Rozdział I.
Założenia ogólne.

§ 1.
Program realizowany będzie do 31 grudnia 2032 r. 

§ 2.
1. Na realizację programu zabezpiecza się środki finansowe w Powiatowym Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub w budżecie Miasta. Wysokość środków 
określana będzie co roku w odrębnej uchwale Rady Miasta.

2. Nie wyklucza się, w przypadku zaistnienia takiej możliwości, finansowania programu 
z innych źródeł, w tym np. z funduszy pomocowych Unii Europejskiej, Wojewódzkiego 
i Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 3. 
1. Realizację programu prowadzi, w imieniu Gminy Miasto Szczecin, Zakład Usług Komu-

nalnych (ZUK).
2. Nadzór nad realizacją programu sprawuje Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony 

Środowiska (WGKiOŚ).

§ 4.
1. ZUK przeprowadzi przetargi w celu wyłonienia przedsiębiorców, którzy będą świadczyć 

usługi w ramach realizacji Programu. 
2. W ramach wykonywanych usług zawierać się będą:
a)   demontaż materiałów zawierających azbest,
b) odbiór odpadów od właściciela obiektu budowlanego, w tym  załadunek, transport, maga-

zynowanie oraz unieszkodliwienie odpadów.

§ 5. 
W ramach Programu sfinansowane mogą być:

1) w przypadku osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami: demontaż, odbiór, trans-
port i unieszkodliwianie odpadów,

2) w przypadku pozostałych wnioskodawców: odbiór, transport i unieszkodliwienie od-
padów,

3) akcje informacyjno – edukacyjne skierowane do użytkowników obiektów budowlanych 
, w których jest zastosowany azbest.

Rozdział II.
Warunki ubiegania się o sfinansowanie przez Gminę Miasto Szczecin kosztów związanych  

z odbiorem i unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

§ 6.



Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, w którym zastosowano wyroby 
zawierające azbest, ubiegający się o sfinansowanie przez Gminę - Miasto Szczecin kosztów 
związanych z demontażem, odbiorem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest jest 
zobowiązany do:

1) spełnienia przed przystąpieniem do prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierają-
cych azbest wymagań wynikających z ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowla-
ne (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami), tj. 
uzyskać pozwolenie na rozbiórkę lub zgłosić rozpoczęcie robót budowlanych,

2) złożenia właściwemu organowi informacji o wyrobach zawierających azbest  i miejscu 
ich wykorzystania lub informacji o wyrobach zawierających azbest, których wykorzy-
stanie zostało zakończone, sporządzonych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Go-
spodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wyma-
gań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania       i 
oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest 
(Dz. U. Nr 192, poz. 1876, zm. : Dz. U. z 2008 r. Nr 200, poz. 1235),

3) poniesienia kosztów demontażu wyrobów zawierających azbest (z zastrzeżeniem § 5 
pkt 1). Demontaż może przeprowadzić wyłącznie przedsiębiorca posiadający decyzję 
Prezydenta Miasta Szczecina zatwierdzającą program gospodarki tego rodzaju odpa-
dami niebezpiecznymi. Właściciel obiektu jest zobowiązany do zawarcia  z wykonawcą 
prac umowy cywilnoprawnej. Wybierając wykonawcę kieruje się własnym dobrem i in-
teresem finansowym,

4) złożenia w ZUK stosownego wniosku.

§ 7.
Wniosek o sfinansowanie przez Gminę - Miasto Szczecin kosztów związanych 
z demontażem, odbiorem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest powinien 
zawierać:
1) oznaczenie składającego wniosek: w przypadku osób fizycznych imię, nazwisko, adres; 

w przypadku pozostałych wnioskodawców: nazwa, adres, NIP, REGON, dokument 
potwierdzający posiadanie uprawnień do reprezentowania wnioskodawcy;

2) dane dotyczące położenia obiektu,
3) kopię pozwolenia lub zgłoszenia wymaganego przepisami prawa budowlanego,
4) kopię informacji, o której mowa w § 6 pkt 2,
5) oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością,
6) umowę cywilnoprawną, o której mowa w § 6 pkt 3,
7) określenie ilości wytworzonych odpadów zawierających azbest,
8) określenie przewidywanego terminu rozpoczęcia i zakończenia prac,
9) podpis wnioskodawcy.
Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Rozdział III
Realizacja programu

§ 8.
1. Wnioski są rozpatrywane przez komisję powołaną zarządzeniem Prezydenta Miasta Szcze-

cin.
2. Wniosek o powołanie komisji przedkłada dyrektor ZUK w porozumieniu z dyrektorem 

WGK i OŚ. 



§ 9.
Komisja pracuje w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Szczecin.

§ 10.
Pierwszeństwo w realizacji wniosków mają jednostki i zakłady budżetowe Gminy - Miasto 
Szczecin, osoby fizyczne oraz właściciele, użytkownicy i administratorzy budynków użytecz-
ności publicznej. 

§ 11.
1. Po rozpatrzeniu wniosku komisja kwalifikuje go do realizacji w ramach niniejszego pro-

gramu, tj. sfinansowania kosztów demontażu, odbioru i unieszkodliwiania odpadów zawie-
rających azbest.

2. Wnioskodawca ustala z ZUK termin demontażu i odbioru odpadów.
3. ZUK zleca na piśmie przedsiębiorcy, o którym mowa w § 4, demontaż i odbiór odpadów.
4. Przedsiębiorcy prowadzący demontaż i odbierający odpady wystawiają dokument - kartę 

przekazania odpadu, według wzoru zgodnego z rozporządzeniem Ministra Środowiska     
z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewi-
dencji odpadów (Dz. U. Nr 30, poz. 213) wraz z kwitem wagowym i protokołem odbioru.
Podczas magazynowania muszą być spełnione warunki wynikające z art. 63 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251  z póź-
niejszymi zmianami).

5. Przedsiębiorca odbierający odpady jest zobowiązany raz w roku, w terminie do 31 grudnia, 
przedstawić ZUK roczne rozliczenie odebranych i przekazanych do unieszkodliwienia od-
padów zawierających azbest, wraz z kopiami kart przekazania odpadu. 

§ 12.
Sposób przekazywania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej na realizację programu zostanie zawarty w porozumieniu pomiędzy Gminą - Miasto 
Szczecin a ZUK.


