
Zarządzenie nr779/2022 
Burmistrza Miasta i Gminy Syców  

z dnia04 kwietnia 2022r.  
 

w sprawie aktualizacji inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie 
Gminy Syców  

 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2020 r., poz. 713.), uchwały nr XXX/157/08 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 27 
października 2008 r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania i unieszkodliwiania 
odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Syców” zarządza się, co następuje: 

 

§1. 

 Realizując założenia „Programu usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających 
azbest na terenie Gminy Syców” przyjętego uchwałą nr XXX/157/08 Rady Miejskiej  
w Sycowie z dnia 27 października 2008 r. przyjmuje się aktualizację inwentaryzacji azbestu  
i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Syców, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do 
niniejszego Zarządzenia.   

§ 2. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Infrastruktury Technicznej  
i Inwestycji  

§3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Syców 

Dariusz Maniak 

 

 

 

 

 

Sporządziła: 
Daria Sztuka- Inspektor ITI 



UZASADNIENIE 
 

Realizując zadania „Programu usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest 
na terenie Gminy Syców” przyjętego uchwałą nr XXX/157/08 Rady Miejskiej w Sycowie  
z dnia 27 października 2008r. oraz w związku z zamiarem wystąpienia w 2021 r. z wnioskiem 
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu  
o przyznanie dotacji na działania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest  
z terenu Gminy Syców, niezbędna jest aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających 
azbest. Wymogiem niezbędnym do uzyskania wyżej wymienionych środków jest zgodność 
planowanych działań z Programem usuwania azbestu na terenie Gminy Syców. W związku  
z przeprowadzonym naborem wniosków od mieszkańców gminy Syców o dofinansowanie 
zadań związanych z demontażem, odbieraniem, transportem oraz unieszkodliwianiem 
odpadów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Syców, 
stwierdzono występowanie wyrobów zawierających azbest w miejscach nieuwzględnionych 
w załączniku do uchwały nr XXX/157/08 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 27 października 
2008r.  
W związku z powyższym konieczne jest przyjęcie aktualizacji inwentaryzacji, która jest 
załącznikiem do Programu, zawierającej nieuwzględnione uprzednio nieruchomości, na 
których znajdują się wyroby zawierające azbest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 779/2022 

Burmistrza Miasta i Gminy Syców  

z dnia 04.04.2022r.  

 
INWENTARYZACJA  AZBESTU  NA  TERENIE  GMINY  SYCÓW 

kwiecień 2022 

Lp. 
Nazwa wyrobu 

zawierającego azbest 
Miejsce występowania wyrobu 
zawierającego azbest (adres) 

Jednostka 
miary Ilość azbestu Uwagi 

 

SYCÓW 

1. 
płyty faliste azbestowo -

cementowe 
Syców, ul. 

Słowackiego  
2 m2 40 

budynek 
gospodarczy 

2. 
płyty faliste azbestowo-

cementowe 
Syców, ul. 
Pawłówek 

9 m2 220 
budynek 

gospodarczy 

3. 
płyty faliste azbestowo- 

cementowe 
Syców, ul. 
Pawłówek 

2 m2 48 altana 

4. 
płyty faliste azbestowo- 

cementowe 
Syców, ul. 

Daszyńskiego  
25e m2 110 garaż 

5. 
płyty płaskie azbestowo- 

cementowe 
Syców, ul. 

Komorowska 
42 m2 110 

budynekmieszkal
ny 

6. 
płyty faliste azbestowo- 

cementowe 
Syców, ul. 
Kępińska   

55 m2 48 
budynek 

gospodarczy 

7 
płyty faliste azbestowo- 

cementowe 
Syców, ul. 
Oleśnicka 

32 m2 63 
budynek 

gospodarczy 

 

KOMORÓW  

8. 
płyty faliste azbestowo-

cementowe 
Komorów 9 m2 133 

budynekgospodar
czy 

9. 
płyty faliste azbestowo-

cementowe 
Komorów 20b/1 m2 120 

budynek 
gospodarczy 

STRADOMIA WIERZCHNIA 

10. 
płyty faliste azbestowo-

cementowe 
Stradomia 
Wierzchnia 

30c/15 m2 30 
budynek 
garażowy 

11. 
płyty faliste azbestowo-

cementowe 
Stradomia 
Wierzchnia 

49 m2 1222 
budynek 

gospodarczy 



 

ŚLIZÓW 

 

12. 
płyty faliste azbestowo-

cementowe 
Ślizów 1a/5 m2 880 

budynek 
gospodarczy 

DROŁTOWICE 

13. 
płyty faliste azbestowo-

cementowe 
Drołtowice 45a m2 155 

budynek 
gospodarczy 

SZCZODRÓW 

14. 
płyty faliste azbestowo-

cementowe 
Szczodrów 65 m2 135 

budynek 
gospodarczy 

15. 
płyty faliste azbestowo-

cementowe 
Szczodrów 19 m2 59 

budynek 
gospodarczy 

16. 
płyty faliste azbestowo-

cementowe 
Szczodrów 10 m2 110 

budynek 
gospodarczy 

 

WIELOWIEŚ 

17. 
płyty faliste azbestowo-

cementowe 
Wielowieś 5a m2 42 

budynek 
gospodarczy 

18. 
płyty faliste azbestowo-

cementowe 
Wielowieś 13 m2 180 

budynek 
mieszkalny 

 

ZAWADA 

19. 
płyty faliste azbestowo-

cementowe 
Zawada 44 m2 60 

budynek 
gospodarczy 

 

NOWY DWÓR 



 

 

 

20. 
płyty faliste azbestowo-

cementowe 
Nowy Dwór 15 m2 40 

budynek 
gospodarczy 

 

DZIAŁOSZA 

21. 
płyty faliste azbestowo-

cementowe 
Działosza 58b m2 200 stodoła 

22. 
płyty faliste azbestowo-

cementowe 
Działosza 4j m2 193 

budynek 
mieszkalny+ 

budynek 
gospodarczy 

 RAZEM m2 4198  


