
……………………., dnia ........................ 

Dane właściciela obiektu : 

Imię i nazwisko …...…………………………………………………… 

Adres zamieszkania …………………………………………………… 

Telefon kontaktowy ………………………………………………….. 

 

        Wójt Gminy Dąbrowa Zielona 

Ul. Plac Kościuszki 31 

42-265 Dąbrowa Zielona 

 

WNIOSEK 

o wykonanie prac polegających na zbiórce, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Zielona w 2021r. 

 

1. Lokalizacja wyrobów zawierających azbest  

a. Adres nieruchomości.....................................................................................................  

b. Numer ewidencyjny działki..........................................................................................  

 

2. Rodzaj usuwanych wyrobów: 

Lp. Rodzaj wyrobów zawierających azbest Ilość 

m2 Mg 

1. Płyty eternitowe faliste   

2. Płyty płaskie   

3. Inne /podać jakie/ 

………………………………………………………………………………….. 

  

RAZEM:   

3. Źródło pochodzenia i miejsce występowania wyrobu azbestowego – ( zaznaczyć 

„X”/zakreślić  właściwe) : 

• Budynek mieszkalny  

• Budynek gospodarczy  

• Inny (jaki?)........................................................... 

• Występowanie wyrobu zawierającego azbest. zdemontowany TAK / NIE 

4. Ja niżej podpisany oświadczam, że zostałem poinformowany, iż: 

a) warunkiem realizacji przez Gminę Dąbrowa Zielona zadania związanego z usuwaniem azbestu 

i wyrobów zawierających azbest jest uzyskanie dofinansowania z WFOŚiGW w Katowicach lub / i 

NFOSiGW;  

b) zadanie związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa 

Zielona obejmuje tylko zbiórkę transport i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych, natomiast 

nie będzie obejmować demontażu pokryć zawierających azbest oraz zakupu i montażu 

nowego pokrycia dachowego.  

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb uzyskania 

dofinansowania zadania związanego z zbiórką, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów 

zawierających azbest, realizowanego przez Gminę Dąbrowa Zielona, zgodnie z ustawą z dnia z dnia 10 

maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r., poz. 1781). 

 

 

 

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

                                                                                                  (data i podpis wnioskodawcy)  

 

Do wniosku należy dołączyć:  

KOLOROWE ZDJĘCIE WSKAZUJĄCE UMIEJSCOWIENIE ZGROMADZONEGO NA DZIAŁCE 

AZBESTU. 

 

Uwaga dla potrzeb oszacowania ilości wyrobów zawierających azbest należy przyjąć iż: 

− Jedna płyta falista eternitowa 1,5m*1,2m (1,8m2) grubość 0,06m waży ok. 24 kg. 

(1m2 ok. 13,5kg). 

− Jedna płyta eternitowa płaska „karo”  0,4m*0,4m –waga ok. 1,6kg. (1m2 10kg) 



OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOBY FIZYCZNEJ 
WYSTĘPUJĄCEJ W ZADANIACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNYCH PROGRAMÓW USUWANIA 
AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST  
 

Nazwa zadania 
 

Zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów 
zawierających azbest z gospodarstw na terenie Gminy 

Dąbrowa Zielona  

Miejsce realizacji:  

Gmina Dąbrowa Zielona 

 
KLAUZULE INFORMACYJNE 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż: 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dąbrowa Zielona reprezentowana przez Wójta 

Gminy Dąbrowa Zielona z siedzibą w Dąbrowie Zielonej, ul. Plac Kościuszki 31, kod pocztowy 42-265 

Dąbrowa Zielona, adres e-mail: ug@dabrowazielona.pl, tel. 34 355 50 18 .  

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (ADO) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z IOD można 

się kontaktować pod adresem e-mail: kmacherzynska.iod@gmail.com  lub listownie na adres Urzędu Gminy. 

2. Administratorem zebranych danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej z siedzibą w Katowicach, pod adresem ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice. tel. 

(32) 60 32 200 fax: (32) 60 32 201, e-mail: biuro@wfosigw.katowice.pl.  Adres e-mail Inspektora ochrony 

danych osobowych w tutejszej jednostce: iod@wfosigw.katowice.pl 

3. Administratorem Pani/Pana danych jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z 

siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02 – 673 Warszawa. tel. (22) 459 00 00, e-mail: 

fundusz@nfosigw.gov.pl 

Inspektorem ochrony danych w tutejszej jednostce jest Pan Robert Andrzejczuk 

inspektorochronydanych@nfosigw.gov.pl 

 

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

 

Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 

na podstawie przepisów prawa. 

 

Pani/ Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją 

kancelaryjną, następnie zostaną usunięte. 

 

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość do żądania od Administratora dostępu 

do swoich danych osobowych (art.15 RODO), prawo do ich sprostowania (art.16 RODO), usunięcia (art.17 RODO) 

lub ograniczenia przetwarzania (art.18 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art.19 

RODO), prawo do przenoszenia danych (art.20 RODO) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (art.7 

ust.3 RODO). 

 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 
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Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów, czyli jest warunkiem rozpatrzenia Państwa 

skargi lub wniosku. 

 

Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu ani nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.  

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

Potwierdzam zapoznanie się z powyższymi informacjami:  

 

l.p. Imię i nazwisko osoby, której dane 
osobowe będą przetwarzane 

Czytelny podpis 

 

1.  
 
 
 

 

 
 

 

KLAUZULE ZGODY 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych:  

1. Gminę Dąbrowa Zielona reprezentowaną przez Wójta Gminy Dąbrowa Zielona z siedzibą w Dąbrowie Zielonej, 

Plac Kościuszki 31, kod pocztowy 42-265 Dąbrowa Zielona, adres e-mail: ug@dabrowazielona.pl 

tel. 34 355 50 18 .  

2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Katowicach, pod adresem ul. 

Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice. tel. (32) 60 32 200 fax: (32) 60 32 201, e-mail: biuro@wfosigw.katowice.pl 

3. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02 

– 673 Warszawa. Tel. (22) 459 00 00, e-mail: fundusz@nfosigw.gov.pl 

moich danych osobowych podanych w zakresie szerszym, niż jest to wymagane na podstawie przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe). 

TAK  

NIE  

 

Jestem świadomy/a, że podanie danych w każdej ze zgód jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. 

projektu. Przyjmuję do wiadomości, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie, poprzez przesłanie 

„oświadczenia o wycofaniu zgody” na adres korespondencyjny administratorów danych z dopiskiem „Ochrona 

danych osobowych” lub na adresy e-mail. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 
             

 Dąbrowa Zielona    
- 

  
- 

     

miejscowość  dd  mm  rrrr  Czytelny podpis osoby, której dane będą 
przetwarzane 

 

 

 

 

 

 

 

 

WZÓR 
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INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1) 

1. Nazwa miejsca/urządzenia/instalacji, adres2): 

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

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

2. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest – imię i nazwisko lub nazwa i adres: 

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

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

3. Rodzaj zabudowy3): ...................................................................................................................................... 

4. Numer działki ewidencyjnej4): ...................................................................................................................... 

5. Numer obrębu ewidencyjnego4): ................................................................................................................... 

6. Nazwa, rodzaj wyrobu5): ............................................................................................................................... 

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

7. Ilość posiadanych wyrobów6): ...................................................................................................................... 

8. Stopień pilności7): ......................................................................................................................................... 

9. Zaznaczenie miejsca występowania wyrobów8): 

a) nazwa i numer dokumentu: .......................................................................................................................... 

b) data ostatniej aktualizacji: ............................................................................................................................ 

10. Przewidywany termin usunięcia wyrobów: ................................................................................................ 

11. Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia6): ............................ 

 

............................. 
                   (podpis) 

data ................................................... 

_______________ 

1) Za wyrób zawierający azbest uznaje się każdy wyrób zawierający wagowo 0,1 % lub więcej azbestu. 
2) Adres faktycznego miejsca występowania azbestu należy uzupełnić w następującym formacie: województwo, powiat, 

gmina, miejscowość, ulica, numer nieruchomości. 
3) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, budynek mieszkalno- 

gospodarczy, inny. 
4) Należy podać numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania azbestu. 
5) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację: 

– płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie, 

– płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie, 

– rury i złącza azbestowo-cementowe, 

– rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi, 

– 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, 

– drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 

19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, po trwałym zabezpieczeniu przed emisją włó- 

kien azbestu), 

– drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie 

stosowania wyrobów zawierających azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisją włókien azbestu, 

– inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; podać jakie. 
6) Ilość wyrobów zawierających azbest należy podać w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (kg, m2, m3, m.b., km). 
7) Według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” określonej w załączniku 

nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów 

i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010 r. 

Nr 162, poz. 1089). 
8) Nie dotyczy osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Należy podać nazwę i numer dokumentu oraz datę jego ostat- 

niej aktualizacji, w którym zostały oznaczone miejsca występowania wyrobów zawierających azbest, w szczególności pla- 

nu sytuacyjnego terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest, dokumentacji technicznej. 


