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Dotyczy: inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

Rada i Zarząd 
Dzielnicy XVIII Nowa Huta
Osiedle Centrum B 6
31-927 Kraków
na adres e-mail
rada@dzielnica18.krakow.pl

    Wydział  Kształtowania  Środowiska  Urzędu  Miasta  Krakowa  informuje,  że w  dniu
28.05.2013r. Gmina Miejska Kraków zawarła umowę z firmą Wessling Polska Spółką z
o.o.    z  Krakowa,  na  wykonanie  „Inwentaryzacji  wyrobów  zawierających  azbest
występujących  na  terenie  Miasta  Krakowa  wraz  z  Programem  usuwania  wyrobów
zawierających azbest              z terenu Miasta Krakowa do 2032 r.”. W ramach ww.
zadania przewidziane jest pozyskiwanie informacji w zakresie występowania wyrobów
zawierających azbest bezpośrednio od  właścicieli  nieruchomości.

     W związku z powyższym przekazujemy Państwu poniższy komunikat, prosząc o jego
rozpowszechnienie pośród mieszkańców Dzielnicy XVIII Nowa Huta.
      
    „Urząd Miasta Krakowa informuje, że w dniach od 3 czerwca do
31  sierpnia  tego  roku  na  terenie  Krakowa  prowadzona  będzie
inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. Na zlecenie Miasta
spis  przeprowadzą  upoważnieni  pracownicy  firmy  Wessling
Sp. z o. o., posiadający specjalne pismo Wydziału Kształtowania
Środowiska UMK.

 Przypomnijmy,  że  inwentaryzacja  wyrobów  azbestowych
związana  jest  z  Programem usuwania  wyrobów  zawierających
azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 roku.

W dniach od 3 czerwca do 31 sierpnia 2013 roku w naszym mieście
prowadzony  będzie  spis  wyrobów  zawierających  ten  niebezpieczny
materiał. Inwentaryzacja prowadzona będzie przez firmę Wessling Polska
Sp.  z  o.o.  Jej  pracownicy,  działający  z  upoważnienia  Urzędu  Miasta
Krakowa,  będą  pozyskiwać  dane  bezpośrednio  od  właścicieli
nieruchomości.  Każdy  z  ankieterów  powinien  dysponować  specjalnym
pismem podpisanym przez Wydział Kształtowania Środowiska UMK.

Dlatego  zwracamy  się  z  prośbą o  umożliwienie
przeprowadzenia inwentaryzacji na terenie posesji i o udzielenie



wszelkich  możliwych  danych  w  tym  zakresie  ankieterom,
wyposażonym        w upoważnienie Urzędu Miasta Krakowa. 

Dodatkowych informacji na temat prowadzonej inwentaryzacji azbestu
udzielają  pracownicy Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta
Krakowa: nr tel. 12 616 87 89.

      Zgodnie  z § 10 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania
i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji
lub  urządzeń,  w  których  był  lub  jest  wykorzystywany  azbest  (Dz.  U.
z  2011r.  Nr.  8,  poz.  31),  na  właścicielu  nieruchomości  spoczywa
obowiązek  inwentaryzacji  wyrobów  zawierających  azbest  poprzez
sporządzenie spisu z natury”.

Podpisała
Krystyna Śmiłek
Zastępca Dyrektora Wydziału
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