
INFORMACJA 
Prezydent Miasta Kalisza 

informuje i zachęca mieszkańców Kalisza do składania wniosków 
na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

Termin usunięcia wyrobów zawierających azbest ustalony jest na  dzień 31 grudnia 2032 r.
rozporządzeniem 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 opublikowanym w Dz.U. z 2011 r. nr 8, poz. 31.

Wyroby zawierające azbest występują głównie w postaci płyt falistych i płaskich azbestowo-
cementowych stosowanych w budownictwie do pokrycia dachów lub izolacji ścian.

Zgodnie z przepisami ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.)
osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przedkładają informacje o rodzaju, ilości 
i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska
(azbest i wyroby zawierające azbest) prezydentowi miasta co roku w terminie do 31 stycznia
za rok ubiegły  (druk Informacji do pobrania na stronie  www.kalisz.pl w menu górnym dla
mieszkańca –> programy miejskie –> ochrona środowiska).

W celu wyeliminowania negatywnych skutków zdrowotnych powodowanych przez wyroby
zawierające azbest oraz spełnienie wymogów ochrony środowiska, istotnym jest bezpieczne
i zgodne z przepisami ochrony środowiska przeprowadzenie demontażu, transportu
i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.

W związku z powyższym Prezydent  Miasta Kalisza wydał  zarządzenie nr  543/2018 z dnia
24.08.2018r.  w  sprawie  sposobu  wykonania  i  finansowania  przedsięwzięcia  usuwania
azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kalisza.

Miasto Kalisz dla osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami finansuje w 100 % koszt
usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.

http://www.kalisz.pl/


Osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą, będąca właścicielem (użytkownikiem) wyrobów
zawierających azbest w celu ich bezpłatnego  usunięcia i unieszkodliwienia może złożyć 
w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  Urzędu Miasta Kalisza (budynek
Ratusza, piętro I, pokój nr 30, 32) wniosek na realizację zadania związanego z usuwaniem 
i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest.

Wnioski, które można pobrać w Wydziale Gospodarki  Komunalnej  i  Ochrony  Środowiska
Urzędu Miasta Kalisza lub ze strony internetowej www.kalisz.pl przyjmowane     są     do     dnia     30
września   b  r. Przedsięwzięcie realizowane będzie do dnia 31  października  br. albo do
wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w tym roku (druk wniosku do
pobrania na stronie  www.kalisz.pl w menu górnym dla mieszkańca –> programy miejskie  –>
ochrona środowiska). 

O bezpłatne usunięcie azbestu mogą ubiegać się:

 osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcą 

Wysokość kosztów pokrywanych przez Miasto:

 100% wartości  kosztów poniesionych  na  usunięcie  i  unieszkodliwienie  wyrobów
zawierających azbest.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
 dokument  potwierdzający  tytuł  prawny  do obiektu  budowlanego,  z  którego usuwane

będą wyroby zawierające azbest,
 zgoda  współwłaścicieli  na  wykonanie  prac  związanych  z  usuwaniem  z  obiektów

budowlanych wyrobów zawierających azbest,
 kopia informacji o wyrobach zawierających azbest,
 kopia  zgłoszenia  zamiaru  usunięcia  z  obiektów  budowlanych  wyrobów  zawierających

azbest  dokonanego  w  Wydziale  Budownictwa,  Urbanistyki  i  Architektury  Urzędu
Miejskiego w Kaliszu na 21 dni przed planowanym terminem wykonania zadania.  

Wniosek i formularz informacji dostępne są w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza w Wydziale
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (budynek Ratusza, pokój nr 30, tel. 62 76 54
408) lub na stronie internetowej www.kalisz.pl w menu górnym dla mieszkańca –> programy
miejskie –> ochrona środowiska).

http://www.kalisz.pl/
http://www.kalisz.pl/

