
str. 1 
 

INFORMACJA 
o wyrobach zawierających azbest 

 
1. Imię i nazwisko właściciela nieruchomości:  
 
………………………………………………………… Nr tel. ……………………………... 
 
Adres występowania wyrobów zawierających azbest: 
 
2. Nazwa miejscowości:    ……………………………………………………………………… 
  
3. Ulica:   ………………………….              4. Nr domu:  ……………………………………. 
 
5. Nr działki zabudowanej:      ………………………………… 
 
6. Rodzaj budynku i ilość wyrobu azbestowego:  
 
mieszkalny ………….  m2           mieszkalno-gospodarczy ……………. m2  
  
przemysłowy ………… m2        inny ……..… m2        azbest zmagazynowany …….... m2  
 
1) gospodarczy ………… m2,   nazwa obiektu ……….……………………. 
 
2) gospodarczy ………… m2,   nazwa obiektu ……….……………………. 
 
3) gospodarczy ………… m2,   nazwa obiektu ……….……………………. 
 
4) gospodarczy ………… m2,   nazwa obiektu ……….……………………. 
 
7. Rodzaj wyrobu azbestowego: 
 
Płyty płaskie ………….. m2      płyty faliste …………… m2      inne (jakie) ………….. m2  
 
8. Stopień zużycia wyrobu azbestowego:   (zaznaczyć dla każdego rodzaju budynku)  
 
 
               I                                               II                                                  III          
     Wymaga pilnego                                 wymaga ponownej oceny w                         wymaga ponownej oceny w 
usunięcia lub zabezpieczenia                    terminie do 1 roku                                          terminie do 5 lat  

..………………………..        …………………………..              ..……………………… 
          /rodzaj z pkt. 6/                                                    /rodzaj z pkt. 6/                                                         /rodzaj z pkt. 6/ 

9. Przewidywany termin usunięcia wyrobu azbestowego   /najpóźniej do 2032 roku/  
  
rok ……………          ……..………………… 
 /rodzaj z pkt. 6/ 

rok ……………          ……..………………… 
 /rodzaj z pkt. 6/ 

rok ……………          ……..………………… 
 /rodzaj z pkt. 6/ 

10. Ilość usuniętych wyrobów azbestowych przekazanych do unieszkodliwienia   
 
………….. kg        w roku …………  
Jedocześnie oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych 
znajdującą się na str. 2 niniejszej informacji                        

                                                                                          ………………………………………….. 
Data złożenia informacji ………..…………….                               /podpis/ 



str. 2 
 

 
 
 

Klauzula informacyjna 
 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kadzidło; 

2) W sprawie pytań w związku z ochroną danych osobowych możliwy jest kontakt z Inspektorem 
Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iwa@post.pl. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a) Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 

b) Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w 
ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. 

4) Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą na okres niezbędny do realizacji wskazanych w 
punkcie 3 celów w zakresie wymaganym przez przepisy prawa; 

6) Posiada Pan/Pani prawo do: żądanie od administratora dostępu do swoich danych osobowych, 
sprostowania danych; 

7) Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych;  

8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem ustawowym, wynika z realizacji 
obowiązków wynikających z przepisów prawa.  
 
 Wójt Gminy Kadzidło 
 Administrator Danych Osobowych 
 


