
ZARZĄDZENIE Nr 74/2018
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

z dnia 12.01.2018 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2239/2017 w sprawie ustalenia regulaminu 
określającego zasady usuwania przez Gminę Miejską Kraków wyrobów zawierających 
azbest oraz odpadów azbestowych

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875, 2232) w związku z art. 400a ust. 1 pkt 8 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, poz. 785, poz. 898, poz. 1089, poz. 1529, poz. 1888 i poz. 1999) 
w związku z § 2 uchwały Nr CX/ 1666/ 14 Rady Miasta  Krakowa z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie 
przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r., zmienionej 
uchwałą Nr XXI/ 342/ 15  Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r. zmieniającą uchwałę Nr CX/ 1666/ 14 w 
sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r., 
zarządza się, co następuje:

§ 1. W załączniku do zarządzenia Nr 2239/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 
września 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady usuwania przez Gminę 
Miejską Kraków wyrobów zawierających azbest oraz odpadów azbestowych § 3  ust. 6 
otrzymuje brzmienie:

„6. Wnioski mogą być składane:

1) na dziennikach podawczych Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta       
Krakowa,

2) drogą pocztową na adres: Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa
           os. Zgody 2, 31- 949 Kraków,

3) w formie elektronicznej przez platformę ePUAP podpisane za pomocą Profilu 
Zaufanego lub za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego,

- w terminie do dnia 20 października 2020 r.

W przypadku złożenia wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego                                                                                                                                                                                                                 
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 
1481 ze zm.) lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi 
powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, za termin złożenia 
wniosku uważa się dzień jego doręczenia.”.

§  2. Regulamin usuwania przez Gminę Miejską Kraków wyrobów zawierających azbest oraz 
odpadów azbestowych w brzmieniu ustalonym niniejszym zarządzeniem podlega ogłoszeniu:

1) na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa;

2) na stronie internetowej Urzędu Miasta Krakowa pod adresem www.bip.krakow.pl.

§  3.  Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Kształtowania Środowiska 
Urzędu Miasta Krakowa.

§  4.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1160843&full=1
http://www.bip.krakow.pl/

