
 

 

 WNIOSEK 

o zakwalifikowanie do udziału w programie usuwania i unieszkodliwiania azbestu i 

wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Klimontów w 2021 roku  

 

 

                                              Urząd Miasta i Gminy 

                                  w Klimontowie 
                                                                     ul. Zysmana 1 
                                                                     27-640 Klimontów 

 

1.Dane wnioskodawcy: 

 
a) imię nazwisko_____________________________________________________________ 

 

b) dane do korespondencji : 

 

ulica_______________________________________ nr  domu ________________________ 

 

miejscowość _______________________kod pocztowy _______ Nr telefonu ____________ 

 

 PESEL ____________________________________lub NIP _________________________ 

 

2. Adres realizacji przedsięwzięcia (lokalizacja eternitu): 
 

ulica __________________________________________ nr domu _____________________ 

 

miejscowość _______________________________ kod pocztowy _______________ numer 

 

ewidencyjny działki ______________ i nazwa obrębu ________________________ na której  

 

zlokalizowany jest azbest. 

 

3. Opis przedsięwzięcia: 
 

Miejsce występowania azbestu: 

 

-budynek (podać jaki: mieszkalny, gospodarczy ,inny)                               ________________ 

 

-eternit zdeponowany na działce gruntowej przed 6.05.2004 r.                  ________________ 

 

-eternit zdeponowany na działce gruntowej po 6.05.2004 r.                       ________________ 

 

Rodzaj eternitu i jego ilość: (Wyliczenie ilości proszę podawać w oparciu o wymiar i ilość 
występujących sztuk) 

 

– falisty na budynku __________m2                                   falisty na działce gruntowej________m2 

 

– płaski na budynku  _________m2                                     płaski na działce gruntowej ________m2 



   

 

Informujemy, że każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do właściwego 

przygotowania, zabezpieczenia na palecie azbestu w celu  odbioru przez uprawnionego 

Wykonawcę 
 

Ja niżej podpisany/a __________________________________________oświadczam, że: 

 
1) Posiadam prawo do dysponowania nieruchomością na której zlokalizowany jest azbest 

2) W terminie do dnia 31 sierpnia  2021 r. zamierzam zdemontować dach z płyt cementowo 

azbestowych 

3) Na terenie nieruchomości której dotyczy wniosek nie jest prowadzona działalność 
gospodarcza 

4) zapoznałem/am się z regulaminem świadczenia przez Gminę Klimontów usługi demontażu, 

załadunku, wywozu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych 

obiektów budowlanych stanowiących własność osób fizycznych 

 

 

___________________________                    ___________________________________ 

 

  (miejscowość, data)                                                            (podpis wnioskodawcy) 

 
Jednocześnie oświadczam, że znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające 

z art. 297§1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t. j .Dz. U. z 2019 poz. 1950 ze 

zm.)  Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej 

prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub 

instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, 

gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania 

wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na 

określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia 

publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny 

dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym 

znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub 

zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.” 

Załączniki do wniosku:  

 

1) Mapa terenu z załączoną działką i obiektem objętym wnioskiem 

2) kserokopia oświadczenie wykonawcy demontażu zgodnie z § 8 ust.3 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 z późn.zm.) - nie dotyczy przypadku demontażu pokryć 
dachowych i odbioru wyrobów zdemontowanych przed 6.05.2004 roku 

3) informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania 

4) informacja o przetwarzanych danych  

5) zgoda na przetwarzanie danych 

 

 



 

 

Informacja o przetwarzanych danych 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27.4.2016 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 (dalej: RODO), informuję, że od dnia 25 maja 2018 r. będą przysługiwały Ci określone 

poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych: 

  

Administratorem Twoich danych jest Burmistrz Klimontowa, którego siedzibą jest 

Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów e-mail: 

klimontow@klimontow.pl tel.15 8 66 11 00 

1. Powołany jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych:  

Można się z nim skontaktować w formie pisemnej na adres:  

 Urząd Miasta i Gminy ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów, e –mail: 

iod@klimontow.pl 

2. Burmistrz Klimontowa przetwarza Twoje dane w celu otrzymania dofinansowania 

do wyrobów zawierających azbest: (dotacja z WFOŚ i GW Kielce) 

3. W związku z przetwarzaniem danych w celach określonych w pkt 3 Twoje dane będą 
udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.  

Odbiorcami Twoich danych będą: 
 Ty sam jako Strona postępowania- jako Wnioskodawca, Twoi pełnomocnicy, 

przedsiębiorca wyłoniony w drodze przetargu do realizacji zadania, WFOŚ i GW  

Uwaga: Organy publiczne, które mogą otrzymywać Twoje dane osobowe w ramach 

konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, 

nie są uznawane za odbiorców)  

4. Okres przechowywania danych osobowych:  

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego 

wynikającego z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt. 

5. W związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Klimontowa Twoich danych 
osobowych przysługuje Ci: 

 prawo dostępu do swoich danych osobowych,  

 prawo do ograniczenia ich przetwarzania, 

 prawo do sprostowania swoich danych osobowych, 

 prawo do usunięcia danych, 

 prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. 

(Uwaga: pozytywne rozpatrzenie Twojego sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub 

prawa do przeniesienia danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których 

odbywa się przetwarzanie),  

6. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o zgodę, przysługuje Ci prawo 

do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy 

Rozporządzenia, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych.   

8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym 

z przepisów prawa.    



 

 

Zgoda na przetwarzanie danych 

 

Ja niżej podpisany/na wyrażam zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO1 wyraźną i dobrowolną 

zgodę na przetwarzanie i zbieranie moich danych osobowych przez Urząd Miasta i Gminy w 

Klimontowie ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów ,  WFOŚ i GW Kielce, przedsiębiorcę 

wyłonioną w drodze przetargu do usuwania azbestu. 

Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki o których mowa w art. 7 

RODO, tj. przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie, zapytanie o zgodę zostało 

mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz poinformowano której dane dotyczą, 

z ograniczeniem celu, zgodnie z zasadą minimalizacji danych, dane są prawidłowe i w razie 

potrzeby uaktualniane, z ograniczeniem przechowywania w czasie do niezbędnego minimum, 

w sposób zapewniający bezpieczeństwo, w tym integralność i ich poufność. 

 

 

                                                                                  ______________________________ 

                                                                                              Data- podpis 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Rozporządzenie 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych). 



 

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 wyrobów 6): .............................................................................................. 

 

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

. 

9. Zaznaczenie miejsca występowania wyrobów:8) 

 

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 włókien 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). 

8) Nie dotyczy osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Należy podać nazwę i numer 

dokumentu oraz datę jego ostatniej aktualizacji, w którym zostały oznaczone miejsca występowania 

wyrobów zawierających azbest, w szczególności planu sytuacyjnego terenu instalacji lub 

urządzenia zawierającego azbest, dokumentacji technicznej. 

  

 

 

 

 

 

 



                                                                              ........................dnia ........................................ 

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

 

................................................ 
Imię ,nazwisko i adres właściciela posesji 
na której wykonywane były prace 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 
 

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

(nazwa przedsiębiorcy lub imię i nazwisko osoby dokonującej demontażu) 

 

 wykonując prace związane z demontażem wyrobów zawierających azbest, które znajdowały się na 

 budynku (podać rodzaj budynku)   

  

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

 

              położonym na terenie nieruchomości nr ......................................................................................................

  

              w łącznej ilości (m2 i tony) 

 

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

 

                  Oświadczam ,że: 

 
1. prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zostały wykonane zgodnie z § 8 

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. z 

2004 r. Nr 71 poz.649 oraz 2010 Nr 162 poz.1089) 

2. teren nieruchomości został oczyszczony z resztek materiałów zawierających azbest i jest wolny od pyłu 

azbestowego 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                      


