
 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PRAC ZWIĄZANYCH Z DEMONTAŻEM, 

ZBIERANIEM, TRANSPORTEM ORAZ UNIESZKODLIWIANIEM WYROBÓW 

ZAWIERAJĄCYCH AZBEST, POCHODZĄCYCH Z BUDYNKÓW MIESZKALNYCH  

I GOSPODARCZYCH 

 

WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA DRUKOWANYMI LITERAMI. 

 

1. DANE OSOBOWE: 

 

a) imię i nazwisko…………………………………………………………………. 

b) adres……………………………………………………………………………. 

   …………………………………………………………………………………... 

   …………………………………………………………………………………... 

c) adres realizacji zadania…………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………. 

d) nr ewidencyjny działki………………………………………………………….  

e) telefon kontaktowy……………………………………………………………... 

 

 

2. OPIS PRAC : 

 

a) rodzaj budynku*  (mieszkalny/gospodarczy) ………………………………….. 

b) rodzaj prac przy obiekcie* (wymiana pokrycia dachowego, rozbiórka obiektu)  

   …………………………………………………………………………………... 

c) wielkość powierzchni przeznaczonej do wymiany/ likwidacji (m2) .………….. 

d) rodzaj płyt eternitowych (falisty/płaski) ………………………………………. 

e) szacowana ilość odpadów zawierających azbest (kg)…………………………. 

f) ilość budynków na posesji pokrytych eternitem………………………………... 

 

3. OKREŚLENIE ZAKRESU PRAC (wykona specjalistyczna firma wyłoniona w drodze 

przetargu przez Gminę Głuszyca) : 

a) wnioskuję o pomoc w pełnym zakresie – demontaż, transport i utylizacja* 

b) wnioskuję o pomoc w zakresie odbioru i utylizacji odpadów zawierających azbest        

    zalegających na mojej posesji * 

 

 

  …………………………………… 

                                                                                                  Podpis Wnioskodawcy 

……………………., dnia………………………. 

 

 

 
Załączniki: 
1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do budynku/działki  - obowiązkowo 
2. Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania  - dotyczy osób 

fizycznych, którzy dotychczas nie złożyli informacji 
 

*niepotrzebne skreślić. 

 

 

 



……………………, dnia …………………. 

 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

Dane właściciela nieruchomości 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 
Oświadczam, że deklaruję przystąpienie do programu „Programu priorytetowy NFOŚiGW 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest” polegającego na zdjęciu, zabezpieczeniu i utylizacji 

azbestu w roku 2023. 

 

Jednocześnie oświadczam, że nowe pokrycie dachowe wykonam we własnym zakresie.  

 

 

 

 

 

 

 

……………………………….. 

Podpis właściciela nieruchomości 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
1)

 I MIEJSCU ICH 

WYKORZYSTYWANIA 

 

1. Miejsce, adres (nr działki, obręb geodezyjny) ........................................................................... 

   ..................................................................................................................................................... 

2. Właściciel/zarządca/użytkownik*): 

   a) osoba prawna - nazwa, adres ......................................................................................................  

   b) osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres .................................................................................... 

3. Tytuł własności ............................................................................................................................. 

4. Nazwa, rodzaj wyrobu2) ................................................................................................................ 

5. Ilość (m2, tony)3) ........................................................................................................................... 

6. Przydatność do dalszej eksploatacji4) ........................................................................................... 

7. Przewidywany termin usunięcia wyrobu: 

   a) okresowej wymiany z tytułu zużycia wyrobu5) ......................................................................... 

   b) całkowitego usunięcia niebezpiecznych materiałów i substancji .............................................. 

8. Inne istotne informacje o wyrobach6 ............................................................................................. 

 

      ................. 

                                                  (podpis) 

Data ..................... 

Objaśnienia: 
*) Niepotrzebne skreślić. 
1) Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu. 
2) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację: 

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie, 

- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa, 

- rury i złącza azbestowo-cementowe, 

- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest, 

- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe, 

- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione, 

- szczeliwa azbestowe, 

- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki, 

- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych, 

- papier, tektura, 

- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura. 
3) Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, pomiar z natury). 
4) Według "Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" - załącznik nr 

1 do rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie sposobów bezpiecznego 

użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest. 
5) Na postawie corocznego rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie dopuszczenia 

wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny. 
6) Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest. 

 

UWAGA:  

Złożenie tej informacji do Burmistrza jest obowiązkiem prawnym wynikającym z art. 162 ustawy Prawo 

ochrony środowiska obarczonym sankcjami w trybie kodeksu do spraw wykroczeń (art.346).  
 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlament Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 

roku, informuję iż:  
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 

Głuszyca.  

2) W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych- kontakt z Inspektorem 

Ochrony Danych e-mail: aleksandra(a)eduodo.pl lub iod@eduodo.pl  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1a,b,c,d,e ogólnego rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w celu:  

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miejskim w Głuszycy na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa,  

b) realizacji zawartych przez Urząd Miejski w Głuszycy umów z kontrahentami,  

c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej 

wcześniej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.  

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:  

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów 

władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,  

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miejskim w Głuszycy 

przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Burmistrz Miasta Głuszyca  

c) podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca 
oprogramowania dziedzinowego.  

5) Pani /Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 

3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.  

6) Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:  

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,  

b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,  

c) do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy:  

- danie nie są niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane  

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem  

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa  

- ososba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych  

d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora- 

przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie , chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam 

niezbędne do realizacji zadania narzuconego przez powszechnie obowiązujące prawo,  

e) do przenoszenia danych,  

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit.a-f) 

należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.  
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana 

danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 roku Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE.  

8) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami, którymi kieruje się Urząd Miejski 

w Głuszycy jest obligatoryjne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpoczęcia 

wypełniania obowiązku prawnego leżącego na Administratorze Danych Osobowych. 


