
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY BRZEŹNICA 
SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI O ODBIÓR I UNIESZKODLIWIENIE 

WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST  

1. Gmina Brzeźnica zapewnia odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest 
pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji. 

2. Odbiór odbywa się zgodnie z kolejnością składanych wniosków oraz w zależności od 
wielkości posiadanych na ten cel środków finansowych raz w roku na przełomie października 
i listopada.

3. Wniosek można pobrać w Urzędzie Gminy Brzeźnica na Dzienniku Podawczym lub ze 
strony internetowej www.brzeznica.pl zakładka ochrona środowiska. Następnie prawidłowo 
uzupełniony należy złożyć na Dzienniku Podawczym.  

4. Do momentu odbioru azbestu, może on wymagać składowania i oczekiwania na wywóz. 

5. Wymagany sposób postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, w tym zabezpieczenia  
i przechowywania azbestu wynika z przepisów prawa, m.in.: ustawy z dnia 19 czerwca 1997r.
o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1680 ), oraz 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego 
użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649 ze 
zm.).

6. Płyty eternitowe powinny być owinięte szczelnie folią zaklejone, ułożone na paletach lub 
innym podłożu, tak aby umożliwić wsunięcie podnośnika pod płyty i przeniesienie do 
samochodu transportującego. Pokruszony eternit powinien być zapakowany w foliowe worki, 
zamknięte, zabezpieczone przed rozerwaniem się przy przemieszczaniu, podnoszeniu. 

7. Eternit należy ułożyć w miejscu dogodnego dostępu dla wysięgnika dźwigowego 
samochodu transportowego odbierającego odpad. W przypadku dostępu do miejsca 
składowania tylko środkiem transportowym o małym tonażu należy dostosować sposób 
zapakowania eternitu do załadunku ręcznego. 

8. Niewłaściwe zapakowanie eternitu przez właściciela, może skutkować nie odebraniem 
odpadu przez firmę usługową. 

9. Sposób przygotowania eternitu przez jego właściciela wynika z zakresu prowadzonej przez 
Gminę usługi odbioru, transportu  i unieszkodliwienia, która nie obejmuje pakowania               
i przygotowania do transportu, tzn. firma usługowa przenosi z miejsca składowania do 
pobliskiego samochodu zapakowany przez właściciela eternit (podnośnikiem lub ręcznie), 
transportując go na odpowiednie wysypisko odpadów w celu unieszkodliwienia 
(składowania).  

10. Po wyłonieniu wykonawcy i podpisaniu z nim stosownej umowy, będzie on się 
kontaktował z Państwem indywidualnie w sprawie terminu odbioru azbestu, na numer 
telefonu wskazany na wniosku.



11. W przypadku wywozu eternitu na własny koszt, należy przechowywać dowód zapłaty za 
usługę. Urząd Gminy Brzeźnica nie zwraca kosztów wywiezionego eternitu przez 
indywidualnego właściciela.  

12. Informacje w sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Brzeźnica w godzinach pracy 
Urzędu tj. poniedziałek, wtorek i czwartek :7:30-15:30; środa: 7:30-17:00 , piątek 7:30-14:00- 
tel. 33 879 20 29 wew. 24.


