
 

 

WNIOSEK 

o usunięcie odpadów zawierających azbest zalegających na nieruchomości 

położonej na terenie Miasta Sulejówek 
(dla wspólnot mieszkaniowych i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej)   

 

Dane Wnioskodawcy 

Imię i nazwisko: ................................................................................................................................................... 

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

Telefon****:  ..................................................Adres e-mail****:……............................................................... 

Adres nieruchomości, w której znajduje się azbest: ............................................................................................ 

Nr ewidencyjny działki, na której znajduje się azbest:  ....................................................................................... 

DDaannee  oo  zzaaddaanniiuu  

Ilość odpadów zawierających azbest przeznaczonych do odbioru:....................... (m
2 
), tj. ………….. Mg***  

Rodzaj odpadów*:         eternit falisty       płyty karo        rury i złącza 

Data dokonanego demontażu*:        azbest zdeponowany na działce gruntowej przed 06.05.2004 r.  

                                                      azbest zdeponowany na działce gruntowej po 06.05.2004 r.  

  

ZZDDEEMMOONNTTOOWWAANNEE  WWYYRROOBBYY  ZZAAWWIIEERRAAJJĄĄCCEE  AAZZBBEESSTT  PPOOCCHHOODDZZĄĄ  ZZ**::  

         budynku mieszkalnego, 

     budynku gospodarczego, 

     inny …………………………………………………………………………………………………………………., 

         powstały w wyniku zdarzenia losowego związanego ze zjawiskiem meteorologicznym. 

OOśśwwiiaaddcczzeenniiaa 

1. Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Zarządzenia Nr BBM.0050.102.2019 Burmistrza Miasta Sulejówek z 

dnia 10.06.2019 r. w sprawie „Regulaminu realizacji zadań z zakresu usuwania odpadów zawierających azbest z 

terenu Miasta Sulejówek”. 

2. Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do władania nieruchomością, na której zalegają odpady zawierające azbest. 

3. Posiadam zgodę wszystkich współwłaścicieli na realizację wnioskowanego zadania (dot. nieruchomości 

pozostających we współwłasności). 

4. Ponadto oświadczam, iż przedmiotowe obiekty, z których usunięto materiały zawierające azbest nie są 

wykorzystywane na cele działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo 

przedsiębiorców. 

5. Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku oraz 

załącznikach złożonych przy wniosku, niezbędnych do  sprawnej realizacji wnioskowanych prac, będące 

przetwarzaniem danych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (dane w 

postaci adresu oraz nr telefonu zostaną przekazane wykonawcy). 

6. Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

 

Sulejówek, dnia ................................                                     ................................................................ 
                                 Czytelny podpis Wnioskodawcy 

Załączniki*: 

  1. Kopia oceny stanu  możliwości  bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. 

  2. Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania. 

  3. Kopia pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac i oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego – w przypadku demontażu 

wyrobów po 06.05.2004 r., (nie dotyczy odpadów powstałych w wyniku zdarzenia losowego związanego ze zjawiskiem meteorologicznym). 

 4. Oświadczenie o zdeponowaniu odpadów przed 06.05.2004 r. 

 5. Oświadczenie o  powstaniu odpadów w wyniku zdarzenia meteorologicznego. 

 6. Oświadczenie dot. pomocy publicznej. 

 7. Potwierdzenie zgłoszenia wykonania robót budowlanych, polegających na wymianie lub demontażu  pokrycia dachowego. 

 

 

*   właściwe zaznaczyć „x” 

** odebrana zostanie tylko i wyłącznie ilość podana we wniosku. Prosimy o dokładne wpisanie ilości. 

*** szacunkowa waga 1m2pokrycia dachowego z płyty cementowo – azbestowej wynosi 14 kg 

****podanie nr telefonu oraz adresu e-mail ma charakter dobrowolny i służy usprawnieniu kontaktu z wnioskodawcą 

 

 



 

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Urząd Miasta Sulejówek 

Administratorem Pani/Pana  danych osobowych jest Miasto Sulejówek. Może się Pani/Pan z nami skontaktować w następujący 

sposób: 

         listownie na adres: ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek 

         przez e-mail: urzad@umsulejowek.pl 

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych. Z 

inspektorem można skontaktować się w następujący sposób: 

         listownie na adres: ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek 

         przez e-mail: iod@umsulejowek.pl 

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe:, imię, nazwisko, adres zamieszkania, dane właściciela/współwłaściciela. 

 

Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać zgodnie z art.6 ust.1 lit. e)  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 oraz Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018.994 ze zm.). 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu, realizacji zadań z zakresu usuwania  odpadów zawierających azbest z terenu 

Miasta Sulejówek, w tym realizacji umów zawartych z kontrahentami Miasta Sulejówek. 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Miasta Sulejówek przez minimum 5 lat. Dane przetwarzane będą 

początkowo w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami, a następnie w Archiwum Zakładowym, gdzie po upływie 

okresu przechowywania i stwierdzeniu utraty znaczenia, w tym wartości dowodowej dla Urzędu Miasta, ekspertyzie i otrzymaniu 

zgody Archiwum Państwowego, zostaną poddane brakowaniu (ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach, Rozporządzenie  Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych). 

Ponadto dane osobowe będą przetwarzane przez inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miastem 

Sulejówek przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Miasto Sulejówek. 

 

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

         prawo dostępu do swoich  danych osobowych, 

         prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, 

         prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych. 

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
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