
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE  

PRAC ZWIĄZANYCH Z USUWANIEM I UTYLIZACJĄ  

ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST, POCHODZĄCYCH Z BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH I GOSPODARCZYCH Z TERENU GMINY SADOWIE  

1. Dane osobowe: 

1) Imię, nazwisko ……………………………………………………………………………….. 

2) Adres zamieszkania: 

Ulica ………………………………..……… nr domu …………… nr mieszkania …............ 

Miejscowość …………………………………………………………………………………. 

3) Adres realizacji zadania  

Nr domu ………………………………. 

Miejscowość ………………………………. Nr ewidencyjny działki ……………………… 

4) Telefon kontaktowy ……………………………… 

2. Opis wymiany – likwidacja pokrycia dachowego lub elewacji: 

1) Prace związane z usuwaniem azbestu obejmują: 

 Budynek mieszkalny 

 Budynek gospodarczy 

 Garaż 

 Szopa 

 Stodoła  

 Inne (wymienić jaki?)................................................... 

2) Rodzaj prac przy obiekcie (wymiana pokrycia dachowego, rozbiórka obiektu) 

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

3) Wielkość powierzchni przeznaczonej do wymiany/likwidacji (m
2
) …………………………. 

4) Rodzaj płyt eternitowych (falisty/płaski) …………………………………………………….. 

5) Przewidywana ilość odpadów zawierających azbest (kg) ……………………………………. 

6) Proponowany termin realizacji prac od ………………….. do ………………………………. 

3. Określenie zakresu pomocy: 

1) Wnioskuję o pomoc w pełnym zakresie – demontaż, transport i utylizacja* 

2) Wnioskuje o pomoc w zakresie odbioru i utylizacji odpadów zawierających azbest zalegających na mojej 

posesji* 

 

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

           podpis wnioskodawcy 

Załączniki:  

1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do budynku/działki – kopia 

2. Informacja o wyrobach zawierających azbest 

3. Zgłoszenie prac budowlanych dokonany w Starostwie Powiatowym w Opatowie z adnotacją, że starosta nie 

wnosi zastrzeżeń – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem 

*niepotrzebne skreślić 



INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1) 

 
(na podstawie załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. 
w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz 
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane 
wyroby zawierające azbest /Dz. U. z 2011r. Nr 8, poz. 31/). 

 
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 ............................. 
 
 
Objaśnienia: 
 
1) Za wyrób zawierający azbest uważa 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 1997r. 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 1997r. 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 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 2010r. Nr 162, poz. 
1089)  

 
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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie  

z Rozporządzeniem 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach 

……………………………….  

 

……………………………….. 

               (data, podpis) 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Sadowiu (adres 

Sadowie 86, 27-580 Sadowie, telefon: 15 869 24 04) 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu ...........................................................  

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych.  

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.  

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów 

przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.  

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych. 

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa 
się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych 

osobowych jest ................................ 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie 
podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych osobowych.  

 

________________________ 

                                        podpis    



Informacja dla mieszkańców Gminy Sadowie składających 

wniosek o bezpłatny wywóz eternitu 

 
 

Właściwe przygotowanie eternitu do transportu i utylizacji: 

 
1. Eternit powinien być składowany w miejscu dogodnego podjazdu środka transportowego odbierającego eternit: samochodu ciężarowego 

o dużym tonażu (20-30 t.) lub wózka widłowego (6 t.) 

2. W przypadku możliwości podjazdu do miejsca składowania eternitu ciężkiego pojazdu transportującego z podnośnikiem, płyty eternitowe 

winny być złożone na palecie (całe płyty) tak aby umożliwić wsunięcie podnośnika pod paletę i przeniesienie do pojazdu. W przypadku 

pokruszonego eternitu winien być zapakowany w worki big-bag (plastikowe + mocne chroniące przed rozerwaniem). 

3. Ulokowanie eternitu w dogodnym miejscu w celu odbioru, leży po stronie posiadacza eternitu (właścicielu nieruchomości). Eternit 

winien być zapakowany w sposób dostosowany do możliwych warunków jego załadowania, przygotowanie do transportu i ewentualne 

przepakowanie lub przeniesienie eternitu leży po stronie jego właściciela. 

 

Uwaga!!!! 
 

Niewłaściwe zapakowanie eternitu przez właściciela lub ułożenie go w nieodpowiednim miejscu, może skutkować odmową odebrania 

tego odpadu przez firmę usługową. Sposób przygotowania eternitu przez jego właściciela wynika także z zakresu proponowanej przez 

Gminę bezpłatnej usługi, a jest nią transport i utylizacja, która nie obejmuje pakowania i przygotowania do transportu. 
 


