
UCHWAŁA NR XVII/130/2016
RADY GMINY CZERNICA

z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XV/157/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu 
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Czernica"

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) Rada Gminy Czernica uchwala, co 
następuje:

§ 1. Załączniki nr 6-18  do Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy 
Czernica stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Gminy Czernica nr XV/157/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 
r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy 
Czernica” otrzymują brzmienie jak załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały, o której mowa w § 1 nie ulegają zmianie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Czernica

Anna Andrusyn
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ZAŁACZNIK NR 6 
Wyniki inwentaryzacji azbestu na terenie wsi – Chrząstawa Mała 

 

Lp. 
Nazwa wyrobu zawie-

rającego azbest 

Miejsce występowania wyrobu 

zawierającego azbest (adres) 

Jed-

nostka 

miary 

Ilość azbestu Uwagi 

1* 
płyty faliste 

azbestowo-cementowe 
ul. Wrocławska Dz.277/2 m2 80,09 

obiekt gospodarczy – brak dostępu 

uniemożliwił jednoznaczną ocenę 

2* 
płyty faliste 

azbestowo-cementowe 
ul. Wrocławska Dz.277/2 m2 16,23 obiekt gospodarczy – jw. 

3 
płyty faliste 

azbestowo-cementowe 
ul. Wrocławska 15 m2 60 płyty luzem 

4 
płyty faliste 

azbestowo-cementowe 
ul. Wrocławska 17 m2 39,08 obiekt gospodarczy 

5 
płyty faliste 

azbestowo-cementowe 
ul. Wrocławska 17 m2 7,44 

obiekt gospodarczy – dobudówka 

do w/w budynku 

6 
płyty faliste 

azbestowo-cementowe 
ul. Wrocławska 85 m2 10,15 

obiekt gospodarczy – 

BNM 

7 
płyty faliste 

azbestowo-cementowe 
ul. Wrocławska 88 m2 228,74 budynek  mieszkalny 

8 
płyty faliste 

azbestowo-cementowe 
ul. Wrocławska 88 m2 6,09 ganek w/w budynku 

9 
płyty faliste 

azbestowo-cementowe 
ul. Wrocławska 88 m2 123,99 obiekt gospodarczy 

10 
płyty faliste 

azbestowo-cementowe 
ul. Wrocławska 113 m2 39,51 obiekt gospodarczy 

11 
płyty faliste 

azbestowo-cementowe 
ul. Wrocławska 117 m2 281,78 obiekt gospodarczy 

12 
płyty faliste 

azbestowo-cementowe 
ul. Wrocławska 110 m2 39,77 budynek  mieszkalny 

13* 
płyty faliste 

azbestowo-cementowe 
ul. Polna 5 m2 31,54 płyty luzem 

14* płyty faliste 

azbestowo-cementowe 
ul. Polna 11 m2 32,86 płyty luzem 

15 
płyty faliste 

azbestowo-cementowe 
ul. Leśna 3 m2 167,22 

obiekt gospodarczy – zmienna 

geometria dachu 

16* 
płyty faliste 

azbestowo-cementowe 
ul. Leśna 

4?       

Dz.237/4 m2 32,49 
obiekt gospodarczy (szopa) – 

BNM 

17 
płyty faliste 

azbestowo-cementowe 
ul. Leśna 76 m2 209,58 budynek  mieszkalny 

18 
płyty faliste 

azbestowo-cementowe 
ul. Leśna 76 m2 109,62 obiekt gospodarczy 

19 
płyty faliste 

azbestowo-cementowe 
ul. Leśna 84 m2 2,03 

obiekt gospodarczy (wiata) – 

niejednorodny materiał 

20* 
płyty faliste 

azbestowo-cementowe 
ul. Kolejowa 

2?        

Dz.453/8 m2 94,45 obiekt gospodarczy 

21 
płyty faliste 

azbestowo-cementowe 
ul. Wrocławska 23 m2 180 

mieszkalny 

 

22 
płyty faliste 

azbestowo-cementowe 
ul. Wrocławska 68 m2 60 mieszkalny 

23 
płyty faliste 

azbestowo-cementowe 
ul. Wrocławska 89 m2 290 płyty luzem 

24 
płyty faliste 

azbestowo-cementowe 
ul. Wrocławska 89 m2 62 wiata gospodarcza 

25 
płyty faliste 

azbestowo-cementowe 
ul. Wrocławska 131 m2 80 mieszkalny 

26 
płyty faliste 

azbestowo-cementowe 
ul. Leśna 72 m2 240 mieszkalny 
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27 
płyty faliste 

azbestowo-cementowe 
ul. Polna 10 m2 200 mieszkalny 

28 
płyty faliste 

azbestowo-cementowe 
ul. Leśna 10 m2 120 płyty luzem 

RAZEM m2 2 844,66  

 

 
Objaśnienia: 

 

1. Pozycje z gwiazdką * przy liczbie porządkowej wymagają weryfikacji np. problemy z jedno-

znacznym przyporządkowaniem do posesji, brak numeru – (te wątpliwości oznaczono znakiem  ?  

przy numeracji), a także wątpliwości z identyfikacją materiału ze względu na utrudnienia typu: 

malowany azbest, blacha, i inne. 

2. BNM – określenie oznaczające „brak na mapie” tzn.: dany budynek nie jest umieszczony na ma-

pie systemu wroSIP (System Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego) zgodnie ze sta-

nem na dzień 01-10-2008r. 

 

 

Id: 08CADB67-6BF2-4CE3-9157-DCFB8A56B335. Podpisany Strona 2



 

ZAŁACZNIK NR 7  

Wyniki inwentaryzacji azbestu na terenie wsi – Chrząstawa Wielka 
 

Lp. 
Nazwa wyrobu zawie-

rającego azbest 

Miejsce występowania wyrobu 

zawierającego azbest (adres) 

Jed-

nostka 

miary 

Ilość azbestu Uwagi 

1 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Wrocławska  Dz. 277/2 m2 34,16 

obiekt gospodarczy –  

BNM 

2 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Wrocławska  5     m2 4,06 

budynek mieszkalny (ganek) – 

 BNM 

3* płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Wrocławska  

20?  

Dz. 624 
m2 103,60 

obiekt gospodarczy? –  

oddalony od drogi 

4 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Wrocławska  56 m2 30,46 

obiekt gospodarczy –  

niezgodność wymiarów z mapą 

5 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Wrocławska  56 m2 75,04 

obiekt gospodarczy –  

niezgodność wymiarów z mapą 

6 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Wrocławska  74 m2 3,05 

budynek mieszkalny (ganek) – 

 BNM 

7 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Wrocławska  69 m2 206,64 budynek mieszkalny 

8 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Wrocławska  73 m2 81,13 

budynek mieszkalny –  

wydzielona część budynku 

9 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Wrocławska  77 m2 96 gospodarczy 

10 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Wrocławska  106 m2 51,38 budynek mieszkalny 

11* płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Wrocławska  119 m2 101,18 

budynek mieszkalny - problem z 

oceną materiału - (malowany) 

12* 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Wrocławska  119 m2 37,85 cd. w/w budynku – jw. 

13 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Wrocławska  114 m2 30,11 

obiekt gospodarczy (garaż) – 

 BNM 

14 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Wrocławska  118 m2 15,53 

budynek mieszkalny (ganek) –

BNM 

15 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Wrocławska  118 m2 26,50 

obiekt gospodarczy –  

(dobudówka); BNM 

16 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Wrocławska  122 m2 90 gospodarczy 

17 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Wrocławska  141 lub 143 m2 7,00 

obiekt gospodarczy - zły stan 

(podano orientacyjną ilość) 

18 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Wrocławska  136 m2 200 gospodarczy 

19 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Słoneczna Dz. 315/2 m2 1004,45 obiekt gospodarczy 

20 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Słoneczna 63 m2 34,82 obiekt gospodarczy 

21* 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Młyńska 1 m2 213,79 

budynek mieszkalny –  

niezgodność funkcji budynku 

22 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Leśna 1 m2 27,82 obiekt gospodarczy 

23 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Leśna 1 m2 53,24 

obiekt gospodarczy (wiata) – 

BNM 

24 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Wrocławska 38 m2 500 gospodarczy 

25 płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Wrocławska 104 m2 130 gospodarczy 
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26 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Wrocławska 118 m2 90 gospodarczy 

27 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Dębowa 5 m2 338  

28 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Wrocławska 15 m2 60 gospodarczy 

29 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Wrocławska 19 m2 80 gospodarczy 

30 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Brzozowa 14 m2 90 gospodarczy 

31 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Wrocławska 82 m2 200 skład 

32 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Wrocławska 50 A m2 70 gospodarczy 

RAZEM m2 4085,81  
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ZAŁACZNIK NR 8 
Wyniki inwentaryzacji azbestu na terenie wsi – Czernica 

 

Lp. 
Nazwa wyrobu zawie-

rającego azbest 

Miejsce występowania wyrobu 

zawierającego azbest (adres) 

Jed-

nostka 

miary 

Ilość azbestu Uwagi 

1 płyty faliste  

azbestowo-cementowe 
ul. Wrocławska  Dz. 539 m2 20,83 

obiekt gospodarczy (garaż) – 

brak dostępu 

2 
płyty faliste  

azbestowo-cementowe 
ul. Wrocławska  121/4 m2 48,74 

budynek mieszkalny – 

 (tymczasowy); BNM 

3 
płyty faliste  

azbestowo-cementowe 
ul. Wrocławska  

90?  

Dz.232/2 
m2 149,08 

obiekt gospodarczy –  

zły stan; BNM 

4 
płyty faliste  

azbestowo-cementowe 
ul. Wesoła  

50? 

Dz.211/7 
m2 3,05 

budynek mieszkalny (ganek); vis-

a-vis przedszkola - BNM 

5 
płyty faliste  

azbestowo-cementowe 
ul. Wesoła  

50?  

Dz.211/7 
m2 96,54 

obiekt gospodarczy –  

vis-a-vis przedszkola 

6 
płyty faliste  

azbestowo-cementowe 
ul. Spacerowa 

27?  

Dz.111 
m2 26,24 budynek mieszkalny (ganek) 

7 
płyty faliste  

azbestowo-cementowe 
ul. Spacerowa 

27?  

Dz.111 
m2 5,66 

obiekt gospodarczy –  

¼ budynku 

8 
płyty faliste  

azbestowo-cementowe 
ul. Spacerowa 

27?  

Dz.111 
m2 28,56 obiekt gospodarczy 

9 
płyty faliste  

azbestowo-cementowe 
ul. Spacerowa 

27?  

Dz.111 
m2 4,00 

klatki na zwierzęta domowe –  

BNM 

10 
płyty faliste  

azbestowo-cementowe 
ul. Spacerowa 

27? 

Dz.111 
m2 4,00 

klatki na zwierzęta domowe –  

BNM 

11 
płyty faliste  

azbestowo-cementowe 
ul. Kolejowa 10 m2 345,43 

obiekt gospodarczy - vis-a-vis 

urzędu gminy;  firma "AUMA" 

12 
płyty faliste  

azbestowo-cementowe 
ul. Ogrodowa  2 m2 7,46 obiekt gospodarczy 

13 
płyty faliste  

azbestowo-cementowe 
ul. Jana Pawła II 2 m2 18,14 

ŚWIETLICA –  

(ganek) 

14 
płyty faliste  

azbestowo-cementowe 
ul. Jana Pawła II 7 m2 209,42 

obiekt gospodarczy –  

agroturystyka 

15 
płyty faliste  

azbestowo-cementowe 
ul. Jana Pawła II 10 m2 232,30 

budynek mieszkalny –  

bez ganku 

16 
płyty faliste  

azbestowo-cementowe 
ul. Jana Pawła II 13 m2 245,51 obiekt gospodarczy 

17 
płyty faliste  

azbestowo-cementowe 
ul. Odrzańska  20 m2 52,95 

budynek mieszkalny – ½ wydzie-

lonej powierzchni dachu 

18 
płyty faliste  

azbestowo-cementowe 
ul. Odrzańska  20 m2 55,84 

obiekt gospodarczy – ⅓ wydzie-

lonej powierzchni dachu 

19 
płyty faliste  

azbestowo-cementowe 

ul. Jana  

Kochanowskiego 
8 m2 37,18 

obiekt gospodarczy –  

brak dostępu 

20 
płyty faliste  

azbestowo-cementowe 

ul. Jana  

Kochanowskiego 
240/15 m2 9,00 

obiekt gospodarczy –  

przybliżona ilość + ściany 

21 
płyty faliste  

azbestowo-cementowe 
ul. Jana Pawła II 13? m2 148,10 obiekt gospodarczy 

22 
płyty faliste  

azbestowo-cementowe 

ul. Jana  

Kochanowskiego 
240/14 m2 101,41 

opuszczony warsztat nieznanej 

firmy – niezgodność z mapą 

23 
płyty faliste  

azbestowo-cementowe 

ul. Św. Brata  

Alberta Adama 

Chmielowskiego 

257/4 m2 41,95 obiekt gospodarczy 

24 
płyty faliste  

azbestowo-cementowe 

ul. Św. Brata  

Alberta Adama 

Chmielowskiego 

257/4 m2 51,75 obiekt gospodarczy 

25 
płyty faliste  

azbestowo-cementowe 

ul. Św. Brata  

Alberta Adama 

Chmielowskiego 

257/4 m2 35,68 obiekt gospodarczy 
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26 
płyty faliste  

azbestowo-cementowe 

ul. Św. Brata  

Alberta Adama 

Chmielowskiego 

257/4 m2 1,00 
obiekt gospodarczy (szopka) –  

BNM 

27 
płyty faliste  

azbestowo-cementowe 
ul. Wiśniowa 1 m2 35,60 

obiekt gospodarczy – 

 brak dostępu 

28 
płyty faliste  

azbestowo-cementowe 
ul. Wiśniowa 4 m2 140,68 

budynek mieszkalny – zmienna 

geometria połaci dachowej 

29 
płyty faliste  

azbestowo-cementowe 

ul. Św. Brata  

Alberta Adama 

Chmielowskiego 

14 m2 100,00 gospodarczy 

30 
płyty faliste  

azbestowo-cementowe 
ul. Odrzańska 14 m2 670,00 gospodarczy 

31 
płyty faliste  

azbestowo-cementowe 
ul. Kolejowa 4 m2 400,00 gospodarczy 

32 
płyty faliste  

azbestowo-cementowe 
ul. Odrzańska  10 m2 500,00 płyty luzem 

33 
płyty faliste  

azbestowo-cementowe 
ul. Morelowa 1 m2 30,00 gospodarczy 

SUMA: m2 

 

3 856,10 
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ZAŁACZNIK NR 9 

Wyniki inwentaryzacji azbestu na terenie wsi – Dobrzykowice 
 

Lp. 
Nazwa wyrobu zawie-

rającego azbest 

Miejsce występowania wyrobu 

zawierającego azbest (adres) 

Jed-

nostka 

miary 

Ilość azbestu Uwagi 

1 
płyty faliste  

azbestowo-cementowe 
ul. Krótka 8 m2 300 mieszkalny 

2* płyty faliste  

azbestowo-cementowe 

ul. Wrocław-

ska 

3,5,7,9,11; Dz. 

267/14 
m2 72,42 obiekt gospodarczy 

3* 
płyty faliste  

azbestowo-cementowe 

ul. Wrocław-

ska 

3,5,7,9,11; Dz. 

267/14 
m2 20,49 obiekt gospodarczy 

4* 
płyty faliste  

azbestowo-cementowe 

ul. Wrocław-

ska 

3,5,7,9,11; Dz. 

267/14 
m2 15,06 

obiekt gospodarczy –  

BNM 

5* 
płyty faliste  

azbestowo-cementowe 

ul. Wrocław-

ska 

3,5,7,9,11; Dz. 

267/14 
m2 9,03 

obiekt gospodarczy –  

(cd. w/w budynku); BNM 

6 
płyty faliste  

azbestowo-cementowe 
ul. Szkolna 6 m2 109,12 budynek mieszkalny 

7 
płyty faliste  

azbestowo-cementowe 
ul. Szkolna 6 m2 27,56 

budynek mieszkalny – 

(ganek) 

8* 
płyty faliste  

azbestowo-cementowe 
ul. Szkolna 12/3 m2 30 gospodarczy 

9* 
płyty faliste  

azbestowo-cementowe 
ul. Szkolna 28 lub 26 m2 114,49 

budynek mieszkalny –             

niezgodność numeracji domu 

10 
płyty faliste  

azbestowo-cementowe 
ul. Szkolna 36 m2 230,95 

budynek mieszkalny? – ⅔ połaci 

dachowej pokrywa azbest 

11 
płyty faliste  

azbestowo-cementowe 
ul. Stawowa 43 m2 97,10 

obiekt gospodarczy (komórki) 

rozbieżność wymiarów z mapą 

12 
płyty faliste  

azbestowo-cementowe 
ul. Stawowa 39 m2 120 mieszkalny 

13 
płyty faliste  

azbestowo-cementowe 
ul. Stawowa 6 m2 235 mieszkalny 

RAZEM m2 1381,22 
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ZAŁACZNIK NR 10 

Wyniki inwentaryzacji azbestu na terenie wsi – Gajków  

 

Lp. 
Nazwa wyrobu zawie-

rającego azbest 

Miejsce występowania wyrobu 

zawierającego azbest (adres) 

Jed-

nostka 

miary 

Ilość azbestu Uwagi 

1 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Główna  Dz.107/1 m2 165,11 

budynek gospodarczy- vis-a-vis      

budynku nr 47; nieregularny dach 

2 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Główna  Dz.107/1 m2 36,09 cd. w/w budynku 

3 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Główna  Dz.107/1 m2 21,02 

budynek gospodarczy +             

ściany z azbestu 

4 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Główna  

Nr 48 

Dz.224/3 
m2 1,00 

budynek gospodarczy (wiata) – 

mierzona część leży na Dz. 225 

5 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Główna  34 m2 470 gospodarczy  

6 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Główna  44 m2 104,07 budynek gospodarczy 

7 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Główna  44 m2 14,39 

budynek gospodarczy –  tylko 

środkowa część dachu 

8 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Główna  68 m2 100 gospodarczy  

9 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Główna  84 m2 53,72 

budynek gospodarczy (garaż) – 

tylko część dachu 

10 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Leśna  11 m2 128 garaż 

11 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Kwiatowa 1 m2 15,96 

budynek gospodarczy –  

 BNM 

12 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Kwiatowa 1 m2 30,66 budynek gospodarczy 

13 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Kwiatowa 

    Nr 5  

Dz. 127/1 lub 

127/2 

m2 50,40 
budynek gospodarczy – zajmuje 

teren dwóch działek 

14 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Kwiatowa 5 m2 16,82 

budynek gospodarczy – BNM;           

(umiejscowiony na Dz. 127/1)  

15 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Kwiatowa 11 m2 53,21 

budynek gospodarczy (szopa);  

bardzo zanieczyszczony 

16 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Kanałowa 16 m2 63,68 

budynek gospodarczy –  

(szopka) 

17 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Janowicka 22 m2 12,77 

budynek gospodarczy + okap;  

BNM  

18 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Poprzeczna 20 m2 28,85 budynek gospodarczy 

19 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Polna 18 m2 9,03 

budynek gospodarczy –           

brak dostępu; BNM 

20 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Polna 19 m2 111,29 

budynek gospodarczy -               

brak dostępu 

21 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Polna 20 m2 58,40 

budynek gospodarczy – ok. 4mb 

wykonana jest z innego materiału 

22 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Polna 24 m2 4,11 budynek gospodarczy 

23 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Główna  58 m2 250,00 wiaty 

24 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Główna  60 m2 40,00 gospodarczy 

25 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Główna  13 m2 64,00 wiaty 
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26 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Główna  16 m2 14,00 gospodarczy 

27 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Główna  2 m2 42,00 gospodarczy 

28 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Różana 7 m2 10,00 ganek 

29 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 

ul. Poprzeczna  
2 m2 25,00 garaż 

30 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Młyńska 10 m2 60,00 gospodarczy 

31 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Polna 2 m2 30,00 gospodarczy 

32 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 

ul. Polna 
3 m2 50,00 gospodarczy 

33 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 

ul. Polna 
17 m2 90,00 suszarnia 

34 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Przedszkolna 33 m2 30,00 gospodarczy 

RAZEM m2 2353,58  

 

Id: 08CADB67-6BF2-4CE3-9157-DCFB8A56B335. Podpisany Strona 2



 

ZAŁACZNIK NR 11  

Wyniki inwentaryzacji azbestu na terenie wsi –  Jeszkowice 

 

Lp. 
Nazwa wyrobu zawie-

rającego azbest 

Miejsce występowania wyrobu 

zawierającego azbest (adres) 

Jed-

nostka 

miary 

Ilość azbestu Uwagi 

1 
płyty faliste           azbe-

stowo-cementowe 
ul. Główna  14 m2 617,83 

pomieszczenia gospodarcze firmy 

– brak dostępu 

2 
płyty faliste           azbe-

stowo-cementowe 
ul. Główna  31 m2 19,40 

obiekt gospodarczy –                

niezgodność z mapą 

3 
płyty faliste           azbe-

stowo-cementowe 
ul. Główna  39 m2 340,36 obiekt gospodarczy 

4 
płyty faliste           azbe-

stowo-cementowe 
ul. Główna  48 m2 5,25 

obiekt gospodarczy (szopka) –  

zły stan;  BNM  

5* płyty faliste           azbe-

stowo-cementowe 
ul. Główna  Dz. 294/2 m2 42,74 

obiekt gospodarczy firmy  

"Viking"; różny rodzaj pokrycia 

6* 
płyty faliste           azbe-

stowo-cementowe 
ul. Główna  Dz. 295/3 m2 180,64 obiekt gospodarczy 

7 
płyty faliste           azbe-

stowo-cementowe 
ul. Główna  69 m2 16,97 

obiekt gospodarczy –  

BNM 

8 
płyty faliste           azbe-

stowo-cementowe 
ul. Główna  69 m2 8,12 

dostawka do w/w budynku – część 

płyt luzem; BNM  

9 
płyty faliste           azbe-

stowo-cementowe 
ul. Główna  89 m2 135,62 

obiekt gospodarczy –                  

brak dostępu 

10 
płyty faliste           azbe-

stowo-cementowe 
ul. Główna  93 m2 72,18 obiekt gospodarczy  

11 
płyty faliste           azbe-

stowo-cementowe 
ul. Główna  86 m2 70 gospodarczy  

12 
płyty faliste           azbe-

stowo-cementowe 
ul. Parkowa  Dz. 389/6 m2 11,00 

obiekt gospodarczy (komórki) –  

BNM 

13* 
płyty faliste           azbe-

stowo-cementowe 
ul. Parkowa  

23?            Dz. 

393/2 
m2 2,01 

obiekt gospodarczy (komórki) – 

zły stan; różny materiał na dachu 

14* 
płyty faliste           azbe-

stowo-cementowe 
ul. Parkowa  

23?  

Dz. 393/2 
m2 12,05 

obiekt gospodarczy (garaż?) –  

BNM 

15* 
płyty faliste           azbe-

stowo-cementowe 
ul. Jelczańska  Dz. 236/3 m2 312,40 

obiekt gospodarczy - firma  

"Technobud"; brak dostępu 

16* 
płyty faliste           azbe-

stowo-cementowe 
ul. Jelczańska  56 m2 48,18 

obiekt gospodarczy (warsztat lub 

garaż) - BNM 

17 
płyty faliste           azbe-

stowo-cementowe 
ul. Jelczańska  58 m2 124,39 

obiekt gospodarczy + ściany z 

azbestu 

18 
płyty faliste           azbe-

stowo-cementowe 
ul. Jelczańska  95 m2 69,06 obiekt gospodarczy 

19 
płyty faliste           azbe-

stowo-cementowe 
ul. Jelczańska  32 m2 32,63 obiekt gospodarczy 

20 
płyty faliste           azbe-

stowo-cementowe 
ul. Jelczańska  32 m2 3,00 

obiekt gospodarczy (szopka) –  

BNM 

21 
płyty faliste           azbe-

stowo-cementowe 
ul. Jelczańska  

Dz. 262/2 lub 

262/1 
m2 13,71 

obiekt gospodarczy (szopa) –  

BNM 

22* 
płyty faliste           azbe-

stowo-cementowe 
ul. Orzechowa  38 m2 203,06 

obiekt gospodarczy –  

część dachu niewidoczna 

23 
płyty faliste           azbe-

stowo-cementowe 
ul. Orzechowa  Dz. 261/8 m2 165,64 

obiekt gospodarczy –  

firma (kontenery) – BNM 

24* 
płyty faliste           azbe-

stowo-cementowe 

ul. Międzywa-

łowa  
Dz. 14 m2 36,56 

obiekt gospodarczy  (warsztat i 

garaż) – vis-a-vis nr 6; BNM 
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25* 
płyty faliste           azbe-

stowo-cementowe 

ul. Międzywa-

łowa  
Dz. 15 m2 36,14 

cd. w/w –  

BNM 

26* 
płyty faliste           azbe-

stowo-cementowe 

ul. Międzywa-

łowa  
Dz.14 lub 15 m2 5,02 

obiekt gospodarczy –  

BNM 

27 
płyty faliste           azbe-

stowo-cementowe 
ul. Główna 40 m2 40 gospodarczy 

28 
płyty faliste           azbe-

stowo-cementowe 
ul. Jelczańska 38 m2 80 gospodarczy 

29 
płyty faliste           azbe-

stowo-cementowe 
ul. Główna 69 m2 140 mieszkalny 

30 
płyty faliste           azbe-

stowo-cementowe 
ul. Główna 49 m2 146 gospodarczy 

31 
płyty faliste           azbe-

stowo-cementowe 
ul. Główna 45 m2 112 mieszkalny 

32 
płyty faliste           azbe-

stowo-cementowe 
ul. Główna 14 m2 120 mieszkalny 

33 
płyty faliste           azbe-

stowo-cementowe 
ul. Jelczańska 23 m2 70 gospodarczy 

RAZEM m2 3 291,96  
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ZAŁACZNIK NR 12  

Wyniki inwentaryzacji azbestu na terenie wsi – Kamieniec Wrocławski  
 

Lp. 
Nazwa wyrobu zawie-

rającego azbest 

Miejsce występowania wyrobu 

zawierającego azbest (adres) 

Jed-

nostka 

miary 

Ilość azbestu Uwagi 

1 
płyty faliste azbestowo-

cementowe 
ul. Wrocławska  11 m2 31,00 obiekt gospodarczy 

2 
płyty faliste  azbestowo-

cementowe 
ul. Wrocławska  12 m2 62,04 płyty luzem 

3 
płyty faliste azbestowo-

cementowe 
ul. Wrocławska  77 m2 20,28 obiekt gospodarczy 

4 
płyty faliste azbestowo-

cementowe 
ul. Wrocławska  77 m2 1,05 cd. w/w budynku 

5 
płyty faliste azbestowo-

cementowe 
ul. Szkolna  33 m2 55,22 obiekt gospodarczy 

6 
płyty faliste azbestowo-

cementowe 
ul. Szkolna  44 m2 120 mieszkalny 

7 
płyty faliste azbestowo-

cementowe 
ul. Szkolna  51 m2 153 mieszkalny 

8 
płyty faliste azbestowo-

cementowe 
ul. Spółdzielcza  11 m2 14,86 obiekt gospodarczy 

9 
płyty faliste  azbestowo-

cementowe 
ul. Spółdzielcza  24 m2 4,06 

obiekt gospodarczy –  

BNM 

10 
płyty faliste azbestowo-

cementowe 
ul. Zaułek Szkolny  1 m2 150 gospodarczy 

11 
płyty faliste azbestowo-

cementowe 
ul. Zaułek Szkolny  15 m2 21,22 

obiekt gospodarczy –                

brak dostępu 

12 
płyty faliste azbestowo-

cementowe 
ul. Podwale  4 m2 24 mieszkalny i gospodarczy 

13 
płyty faliste azbestowo-

cementowe 
ul. Podwale  7 m2 14,39 

obiekt gospodarczy – bryła dachu 

o zmiennej geometrii 

14 
płyty faliste azbestowo-

cementowe 
ul. Podwale  7 m2 13,35 

cd. w/w budynku – bryła  

dachu o zmiennej geometrii 

15 płyty faliste azbestowo-

cementowe 
ul. Polna  

43 lub 

45 

Dz.255/1

7 

m2 128,65 
obiekt gospodarczy; ½ dachu – 

pozostała część – nowa 

16 
płyty faliste azbestowo-

cementowe 
ul. Wrocławska 137 m2 60,00 gospodarczy 

17 
płyty faliste azbestowo-

cementowe 
ul. Wrocławska 183 m2 25,00 gospodarczy 

18 
płyty faliste azbestowo-

cementowe 
ul. Podwale 12 m2 40,00 gospodarczy 

19 
płyty faliste azbestowo-

cementowe 
ul. Szkolna 35 m2 20,00 gospodarczy 

20 
płyty faliste azbestowo-

cementowe 
ul. Spółdzielcza 25 m2 15,00 gospodarczy 

21 
płyty faliste azbestowo-

cementowe 
ul. Spółdzielcza 27 m2 150,00 gospodarczy 

22 
płyty faliste azbestowo-

cementowe 
ul. Kolejowa 3 m2 40,00 gospodarczy 

23 
płyty faliste azbestowo-

cementowe 
ul. Kolejowa 25 m2 180,00  

24 
płyty faliste azbestowo-

cementowe 
ul. Działkowa 26 m2 100,00 gospodarczy 

25 
płyty faliste azbestowo-

cementowe 
ul. Polna 17 m2 60,00 gospodarczy 
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26 
płyty faliste azbestowo-

cementowe 
ul. Cichy Kącik 12 m2 600,00 gospodarczy 

27 
płyty faliste azbestowo-

cementowe 
ul. Wąska  4 m2 197,00 ½ budynku mieszkalnego 

RAZEM m2 2300,12  
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ZAŁACZNIK NR 13  

Wyniki inwentaryzacji azbestu na terenie wsi – Krzyków  

 

Lp. 
Nazwa wyrobu zawie-

rającego azbest 

Miejsce występowania wyrobu 

zawierającego azbest (adres) 

Jed-

nostka 

miary 

Ilość azbestu Uwagi 

1 
płyty faliste azbestowo-

cementowe 
ul. Główna  22 m2 16,26 obiekt gospodarczy 

2 
płyty faliste azbestowo-

cementowe 
ul. Główna  22 m2 65,05 obiekt gospodarczy 

3 
płyty faliste azbestowo-

cementowe 
ul. Główna  42 m2 85 gospodarczy 

4 
płyty faliste azbestowo-

cementowe 
ul. Zagrodowa 2 m2 320 gospodarczy 

5 
płyty faliste azbestowo-

cementowe 
ul. Zagrodowa 5 m2 100 gospodarczy 

RAZEM m2 586,31   
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ZAŁACZNIK NR 14  

Wyniki inwentaryzacji azbestu na terenie wsi – Łany  
 

Lp. 
Nazwa wyrobu zawie-

rającego azbest 

Miejsce występowania wyrobu 

zawierającego azbest (adres) 

Jed-

nostka 

miary 

Ilość azbestu Uwagi 

1* płyty faliste                  

azbestowo-cementowe 
ul. Wrocławska  

Dz. 131/1 

lub 131/2 
m2 42,84 

obiekt gospodarczy –     na łuku 

drogi 

2 
płyty faliste                  

azbestowo-cementowe 
ul. Wrocławska  6 m2 47,64 

obiekt gospodarczy –  brak dostę-

pu 

3* 
płyty faliste                  

azbestowo-cementowe 
ul. Wrocławska  Dz. 92/3 m2 118,12 

obiekt gospodarczy - z lewej 

strony budynku nr 8 

4* 
płyty faliste                  

azbestowo-cementowe 
ul. Wrocławska  Dz. 92/3 m2 18,15 

obiekt gospodarczy - na linii 

działki nr 91; zły stan 

5 
płyty faliste                  

azbestowo-cementowe 
ul. Odrzańska 10 m2 72 mieszkalny 

6 
płyty faliste                  

azbestowo-cementowe 
ul. Odrzańska 37 m2 75 mieszkalny 

RAZEM m2 373,75  
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ZAŁACZNIK NR 15  

Wyniki inwentaryzacji azbestu na terenie wsi – Nadolice Małe  

 

Lp. 
Nazwa wyrobu zawie-

rającego azbest 

Miejsce występowania wyrobu 

zawierającego azbest (adres) 

Jed-

nostka 

miary 

Ilość azbestu Uwagi 

1 
płyty faliste                 

azbestowo-cementowe 
ul. Zielona  3 m2 1,55 

obiekt gospodarczy (wiata) –  

BNM  

2 
płyty faliste                 

azbestowo-cementowe 
ul. Zielona  19 m2 7,03 płyty luzem 

3 płyty faliste                 

azbestowo-cementowe 
ul. Zielona  34 m2 320 mieszkalny   

4* 
płyty faliste                 

azbestowo-cementowe 
ul. Zielona  34 m2 44,77 

obiekt gospodarczy –  

             dach pomalowany 

RAZEM m2 373,35  
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ZAŁACZNIK NR 16 

Wyniki inwentaryzacji azbestu na terenie wsi – Nadolice Wielkie 

 

Lp. 
Nazwa wyrobu zawie-

rającego azbest 

Miejsce występowania wyrobu 

zawierającego azbest (adres) 

Jed-

nostka 

miary 

Ilość azbestu Uwagi 

1 
płyty faliste azbestowo-

cementowe 
ul. Stawowa  12 m2 16,96 obiekt gospodarczy 

2 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Stawowa  12 m2 24,17 obiekt gospodarczy 

3 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Stawowa  12 m2 214,49 obiekt gospodarczy 

4 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Stawowa  20 m2 65,59 

obiekt gospodarczy –  

zły stan 

5 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Stawowa  20 m2 56,50 

cd. w/w budynku –  

zły stan 

6* płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Cicha  1 lub 3 m2 23,22 obiekt gospodarczy –brak dostępu 

7* 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Poprzeczna  Dz. 114 m2 5,87 

obiekt gospodarczy;                          

vis-a-vis budynku nr 13 -  

8 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Lipowa  7 m2 59,13 budynek mieszkalny 

9 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Lipowa  7 m2 28,43 obiekt gospodarczy 

10 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Lipowa  7 m2 20,34 

cd. w/w budynku –  

                brak dostępu 

11 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Lipowa  10 m2 46,98 obiekt gospodarczy 

12 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Lipowa  13 m2 8,14 

obiekt gospodarczy –  brak dostę-

pu;  

13 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Lipowa  13 m2 36,57 

obiekt gospodarczy  

 

14 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Lipowa  13 m2 12,67 

obiekt gospodarczy  

 

15 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Wrocławska  

21? 

Dz.191/2 
m2 16,92 obiekt gospodarczy 

16* 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Wrocławska  32 m2 17,89 

obiekt gospodarczy - 

zły stan 

17 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Wrocławska  

47 lub 

45 Dz.58 
m2 104,31 

obiekt gospodarczy –  

brak dostępu 

18* 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Wrocławska  54 m2 220,00 gospodarczy 

19 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Wrocławska 45 m2 20,00 gospodarczy 

20 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Wrocławska 73 m2 310,00 gospodarczy 

21 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Wrocławska 69 m2 50,00 gospodarczy 

22 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Wrocławska 6 m2 300,00 mieszkalny 

23 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Lipowa 9 m2 40,00 gospodarczy 

24 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Wrocławska 

obok 74 

naprze-

ciwko 79 

m2 20,00 gospodarczy 

RAZEM m2 1718,18  
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ZAŁACZNIK NR 17  

Wyniki inwentaryzacji azbestu na terenie wsi – Ratowice 

 

Lp. 
Nazwa wyrobu zawie-

rającego azbest 

Miejsce występowania wyrobu 

zawierającego azbest (adres) 

Jed-

nostka 

miary 

Ilość azbestu Uwagi 

1 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Wrocławska  

61?      

Dz.224

/4 

m2 162,96 obiekt gospodarczy 

2 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Odrzańska 49 m2 230,00 budynek mieszkalny 

3 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Wrocławska  64 m2 100 gospodarczy  

4 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Spacerowa  

Dz.145

/4 
m2 168,06 

obiekt gospodarczy –  

brak dostępu  

5 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Odrzańska  

50 lub 

52; 

Dz. 

339/4 

m2 16,97 
obiekt gospodarczy – ½ dachu; 

niezgodność numeracji 

6 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Odrzańska  30 m2 87,16 

obiekt gospodarczy? – pokrycie 

dachowe niekompletne; niezgod-

ność numeracji wg mapy  

7 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Odrzańska  45 m2 94,05 obiekt gospodarczy 

8 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Odrzańska  

19 i 21 

Dz.271

/1 

m2 5,29 
budynek mieszkalny (ganek) – 

wspólny dla obu mieszkań 

9 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Odrzańska  13 m2 110 gospodarczy 

10 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Odrzańska  18 m2 3,11 

budynek mieszkalny (ganek) –  

BNM 

11 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Ogrodowa  

Dz.308

/3 
m2 34,69 

obiekt gospodarczy – brak      

dostępu; tylko mniejszy budynek 

12 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Ogrodowa  

Dz. 

307 
m2 14,83 

obiekt gospodarczy –  

brak dostępu 

13 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Ogrodowa  

60?      

Dz.303

/4 

m2 39,80 
obiekt gospodarczy –  

posesja sołtysa 

14 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Krótka  Dz.298 m2 39,16 obiekt gospodarczy 

15 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Sportowa  3  m2 153,11 obiekt gospodarczy 

16 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Sportowa  

Dz.143

/3 
m2 91,19 obiekt gospodarczy 

17 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Sportowa  Dz.142 m2 67,88 

nowa budowa – niezgodność 

wymiarów z danymi na mapie 

18 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Polna  Dz.261 m2 7,40 obiekt gospodarczy 

19 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Polna  

Dz.61/

10 
m2 84,28 

obiekt gospodarczy (garaż) – 

inny nr działki domu, inny w/w 

obiektu; płyty pomalowane  

20 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Wrocławska 60 m2 30,00 gospodarczy 

22 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Wrocławska 95 m2 100,00 gospodarczy 

23 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Wrocławska 79 m2 10,00 gospodarczy 

24 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Wrocławska 35 m2 25,00 gospodarczy 

25 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Wrocławska 8 m2 160,00 mieszkalny 
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26 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Wrocławska 45 m2 30,00 gospodarczy 

27 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Wrocławska 51 m2 40,00 gospodarczy 

28 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Wrocławska 48 m2 70,00 gospodarczy 

29 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Wrocławska 54 m2 70,00 gospodarczy 

30 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Wrocławska 26 m2 20,00 gospodarczy 

31 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Wrocławska 53 m2 25,00 gospodarczy 

32 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Polna 18 m2 90,00 gospodarczy 

33 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Polna 22 m2 60,00 gospodarczy 

34 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Polna 29 m2 20,00 gospodarczy 

35 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Odrzańska 13 m2 110,00 gospodarczy 

37 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Odrzańska 24 m2 20,00 gospodarczy 

38 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Odrzańska 35 m2 60,00 gospodarczy 

39 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Odrzańska 28 m2 80,00 gospodarczy 

40 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Odrzańska 43 m2 120,00 mieszkalny 

41 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Odrzańska 42 m2 120,00 gospodarczy 

42 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Odrzańska 48 m2 200,00 mieszkalny 

43 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Odrzańska 39 m2 5,00 gospodarczy 

44 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Sportowa 9 m2 30,00 gospodarczy 

46 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Ogrodowa 4 m2 120,00  

47 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Ogrodowa 11 m2 40,00 gospodarczy 

RAZEM m2 3164,94  
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ZAŁACZNIK NR 18 

Wyniki inwentaryzacji azbestu na terenie wsi – Wojnowice 

 

Lp. 
Nazwa wyrobu zawie-

rającego azbest 

Miejsce występowania wyrobu 

zawierającego azbest (adres) 

Jed-

nostka 

miary 

Ilość azbestu Uwagi 

1 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Główna  10 m2 11,46 

obiekt gospodarczy (wiata) – brak 

dostępu; BNM 

2 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Główna  19?; Dz. 75 m2 28,22 obiekt gospodarczy (wiata) -BNM 

3 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Główna  19?; Dz. 75 m2 391,35 obiekt gospodarczy 

4 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Główna  19?; Dz. 75 m2 88,34 

obiekt gospodarczy –  

BNM 

5 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Główna  19?; Dz. 75 m2 74,54 

obiekt gospodarczy –  

BNM 

6 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Główna  19?; Dz. 75 m2 70,00 

obiekt gospodarczy –  brak  dostę-

pu - do weryfikacji; BNM 

7 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Główna  Dz. 24/5 m2 118,45 

obiekt gospodarczy – widoczna 

tylko część budynku 

8 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Główna  Dz. 24/5 m2 4,25 

obiekt gospodarczy –  

brak dostępu 

9 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Główna  

46 lub 48 

Dz.58/1 lub 

57 

m2 60,56 

obiekt gospodarczy – obliczenia 

dotyczą mniejszej z 2 części bu-

dynku 

10 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Główna  46 lub 48 m2 3,05 dobudówka do w/w budynku 

11 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Główna  51 m2 10,15 

obiekt gospodarczy –  

dobudówka 

12 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Główna  58 (i 56?) m2 212,48 

budynek mieszkalny - dwa miesz-

kania 

13 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Główna  59 m2 89,20 

obiekt gospodarczy – ½ połaci 

dachowej (2x45o) 

14 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Główna  59 m2 63,31 

cd. w/w budynku – ½  w/w bu-

dynku (1x5o); słaba widoczność 

15 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Główna  67 m2 123,14 budynek mieszkalny 

16 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Jelczańska  3 m2 13,67 budynek mieszkalny - ganek 

17 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Jelczańska  3 m2 6,93 

dobudówka do n/w budynku - 

BNM 

18 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Jelczańska  3 m2 35,74 obiekt gospodarczy 

19 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Jelczańska  3 m2 3,79 cd.w/w budynku  

20 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Jelczańska  3 m2 16,89 cd.w/w budynku 

21 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Jelczańska  2 m2 44,55 obiekt gospodarczy 

22 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Polna  Dz. 169/2 m2 20,08 

FIRMA; gospodarczy (wiata) - 

BNM 

23 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Ogrodowa  3 m2 146,22 

obiekt gospodarczy  

(dobudówka) - BNM 

24 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Główna 58 m2 155,00 mieszkalny 
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25 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Główna 48 m2 283,00 gospodarczy 

26 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Główna 65 m2 120,00 mieszkalny 

27 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Główna 26 m2 40 budynek gospodarczy 

28 
płyty faliste             

azbestowo-cementowe 
ul. Czereśniowa 1 m2 40,00 budynek gospodarczy 

RAZEM m2 2274,37  
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Przewodnicząca Rady Gminy
Czernica

Anna Andrusyn 

Uzasadnienie

W 2008 r. został opracowany „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie
Gminy Czernica”, który zawiera również inwentaryzację wyrobów zawierających azbest. W roku 2015 z 17
nieruchomości z terenu gminy Czernica zostały usunięte wyroby zawierające azbest oraz wpłynęły wnioski
o dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest w 2016 r., dotyczące nieruchomości, które nie
zostały uwzględnione w inwentaryzacji. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest posiadanie
zinwentaryzowanego azbestu, wobec czego konieczna jest aktualizacja programu, polegająca na dopisaniu
nowych nieruchomości i usunięciu tych, gdzie nie ma już wyrobów azbestowych.
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