
Burmistrz Miasta Marki 
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 
05-270 Marki 

 
WNIOSEK O ODBIÓR, TRANSPORT  

I UNIESZKODLIWIENIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1 

1. Dane Wnioskodawcy 

Wnioskodawca: ....................................................................................................................................................................... 

               (imię i nazwisko) 

Adres zamieszkania: ................................................................................................................................................................ 

                   (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu) 

Numer telefonu: .......................................................................................................................................................................  

 

2. Miejsce zdeponowania odpadów zawierających azbest 

Adres działki, na której znajdują się wyroby zawierające azbest: .......................................................................................... 

…....................................................................................................... nr ew. działki ….......................... obręb ...................... 

Tytuł prawny władania nieruchomością: ................................................................................................................................ 

                                                                (nr Księgi Wieczystej przy własności, współwłasności, użytkowaniu wieczystym, współużytkowaniu  

                                                                  Wieczystym lub innego dokumentu  w pozostałych przypadkach – dzierżawa, najem itp.) 

Imię, nazwisko i adres zamieszkania wszystkich współwłaścicieli nieruchomości: .............................................................. 

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

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

3. Dane dotyczące wyrobów zawierających azbest  

Ilość płyt azbestowo-cementowych (m2 lub kg)2: ................................................................................................................... 

                                                                                    (powierzchnia lub masa) 

Rodzaj odpadu: ........................................................................................................................................................................ 

                                                                                     (eternit falisty, płyty karo, inny odpad) 

Termin dostępności odpadu dla odbiorcy: .............................................................................................................................. 

 

4. Oświadczenie 

a) Jestem osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej na terenie nieruchomości z której będą odebrane 

wyroby zawierające azbest. 

b) Wszystkie dane zawarte w powyższym wniosku wypełniłem (łam) zgodnie z prawdą.  

c) Odpady te są/będą złożone na drewnianą paletę i ofoliowane. Paleta będzie ustawiona na przedmiotowej 

nieruchomości w miejscu umożliwiającym jej załadunek przy użyciu HDS. 

 

 

Marki, dnia ....................................................                                          ................................................................................ 
                                                                                                                                                                 (czytelny podpis) 

 
Załączniki: 

1. Informacja o wyrobach zawierających azbest według wzoru zawartego w załączniku 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 2010 r. Nr 8, poz. 31). 

                                                           
1 Przedmiot niniejszego wniosku zostanie wykonany jedynie w przypadku uzyskania przez Gminę Miasto Marki dotacji na usuwanie 

i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
2 Szacunkowa masa płyty eternitowej wynosi 16 kg.  

 



Załącznik 1. 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): ……………………………… 

 
 

 

 

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

                              Data                                                                                                                             (czytelny podpis) 

 
 

 

 

 
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 oraz z 2010 r. 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. 

 



 
 
 
 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

TOŻSAMOŚĆ 
ADMINISTRATORA 

Administratorem jest Burmistrz Miasta Marki, mający siedzibę w Markach (05-270), 
Al. Piłsudskiego 95. 

DANE 
KONTAKTOWE 

ADMINISTRATORA 

Z administratorem – Burmistrzem Miasta Marki można się skontaktować pisemnie na adres 
siedziby administratora. 

DANE 
KONTAKTOWE 
INSPEKTORA 

OCHRONY DANYCH 

Administrator –  Burmistrz Miasta Marki, wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może 
się Pani / Pan skontaktować poprzez adres e-mail:  iod@marki.pl. 
 
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

CELE 
PRZETWARZANIA 

I PODSTAWA 
PRAWNA 

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji następujących zadań: 
- bezpłatny odbiór wyrobów zawierających azbest.  

 
Pani / Pana dane będą przetwarzane na podstawie: 
- Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018 roku poz. 992 ze zm.); 
- 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 2010 r. 
nr 8 poz. 31); 
- art. 6 ust. 1 lit. a) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119). 

ODBIORCY 
DANYCH 

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane  uprawnionym podmiotom: służbom, organom 
administracji publicznej, sądom i prokuraturze, państwowym i samorządowym jednostkom 
organizacyjnym, innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; 
osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; jednostkom 
organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po 
wykorzystaniu dane te zostaną poddane modyfikacji uniemożliwiającej ustalenie tożsamości 
osób, których dane dotyczą; innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes 
prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych pod warunkiem uzyskania zgody osób, które  dane 
dotyczą określonych w innych przepisach. 

OKRES 
PRZECHOWYWANIA 

DANYCH 
5 lat od załatwienia sprawy 

PRAWA 
PODMIOTÓW 

DANYCH 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich 
sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych 
dzieci. 

PRAWO 
WNIESIENIA 
SKARGI DO 

ORGANU 
NADZORCZEGO 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 
ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca 
pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. 

ŹRÓDŁO 
POCHODZENIA 

DANYCH 
OSOBOWYCH 

Pani / Pana dane do zbioru danych pochodzą ze składanych Administratorowi danych osobowych 
przez Pana/Panią: 

 Wniosku o odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest 

INFORMACJA O 
DOWOLNOŚCI LUB 

OBOWIĄZKU 
PODANIA DANYCH 

Obowiązek podania danych osobowych wynika z:  
- 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. 
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