Rędziny, dnia ……………………………
……………………………………
Imię i Nazwisko

………………………………….
Adres

Wójt Gminy Rędziny
ul. Wolności 87
42-242 Rędziny

………………………………….
Telefon

Wniosek o odbiór i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu gminy
Rędziny w 2021 roku.
1. Lokalizacja wyrobów zawierających azbest
a) Adres nieruchomości ………………………………………………………………..
b) Numer ewidencyjny działki, karta mapy obręb ………………………………………..

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

2. Rodzaj usuwanych wyrobów :
Rodzaj wyrobów zawierających azbest

Ilość
szt

m2

Mg

Płyty eternitowe faliste
Płyty „karo”
Okładziny ścian
Elementy zabudowy balkonów, ogrodzeń itp.
Inne /podać jakie?
Razem
3. Prace związane z usuwaniem azbestu obejmą :

• Budynek mieszkalny □
• Budynek gospodarczy □
• Inny ( jaki ? ) ……………………………………………..
□ – zaznaczyć ( zakreślić) właściwe

4. Zakres przewidywanych prac :

• Demontaż – odbiór – unieszkodliwianie □
• Odbiór i unieszkodliwianie zdjętych wcześniej wyrobów □
□ – zaznaczyć ( zakreślić) właściwe
5. Ja niżej podpisany oświadczam, że zostałem poinformowany, iż :
a) Warunkiem realizacji przez Gminę Rędziny zadania związanego z
usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest jest uzyskanie
dofinansowania z WFOŚiGW w Katowicach
b) zadanie związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z
terenu Gminy Rędziny obejmuje tylko koszty demontażu, zbierania,

transportu i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych. Nie ma możliwości
objęcia dofinansowaniem zakupu i wykonania nowego pokrycia
dachowego, właściciel nieruchomości musi pokryć je we własnym
zakresie.
c) przed wykonaniem prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających
azbest właściciel obiektu pokrytego azbestem zobowiązany jest dokonać
zgłoszenia zmiany pokrycia dachowego do Wydziału Administracji
Architektoniczno-Budowlanej w Starostwie Powiatowym w Częstochowie,
ul. Sobieskiego 9, na 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia
robót.
6. Oświadczam, że znane mi są zasady postępowania z odpadami zawierającymi
azbest tj. zasady wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 02.04.2004r.
(Dz. U. Nr 71, poz. 649) w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego
użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest:

• Prace polegające na usuwaniu lub naprawie wyrobów zawierających azbest mogą być
•
•
•

•

wykonane wyłącznie przez wykonawców posiadających odpowiednie wyposażenie
techniczne do prowadzenia takich prac.
Wykonawcy prac powinni posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności, w
wyniku której powstają odpady niebezpieczne.
Prace te powinny być poprzedzone zgłoszeniem tego faktu w Wydziale Administracji
Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Częstochowie.
Wykonawca prac polegających na naprawie lub usuwaniu wyrobów zawierających
azbest, zobowiązany jest do izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie
odpowiednich osłon, ogrodzenia terenu prac, umieszczenia tablic ostrzegawczych o
treści „Uwaga – zagrożenie azbestem”
Prace powyższe muszą być prowadzone w taki sposób, aby wyeliminować uwalnianie
azbestu.

………………………………………………………
data

.…………………………………………….
podpis

Załączniki:
1. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.
2. Kolorowe zdjęcie budynku (dachu) lub zgromadzonego na działce azbestu, wraz z opisem
zawierającym dokładny adres oraz ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania
wyrobów zawierających azbest.
Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

………………………………………………………
data

.…………………………………………….
podpis

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych do wniosku na demontaż,
odbiór i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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, zwane dalej
RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Rędziny z siedzibą 42-242
Rędziny, ul. Wolności 87, tel. 34 3279014, e-mail: ug@redziny.pl
2. Na podstawie obowiązujących przepisów wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych,
z którym kontaktować się można w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych:
email: inspektor@odocn.pl, nr telefonu: 602-762-036;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o odbiór
i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Pani/Pana nieruchomości, na
podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska
(t.j.Dz.U.2020.1219 ze zm.), „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”
przyjętego uchwałą Rady Ministrów nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009r. (Monitor Polski 2009r.
nr 50 poz. 735) zmienionej uchwałą nr 39/2010 z dnia 15 marca 2010r. (Monitor Polski 2010r.
nr 33 poz. 481) oraz uchwały Rady Gminy Rędziny nr VI/15/2015 z dnia 24 marca 2015r. w
sprawie przyjęcia „Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy
Rędziny”, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust.1 lit. e RODO, tj. wykonania zadań
realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej Administratorowi, związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest
oraz ich transportem i unieszkodliwieniem;
4. Podanie danych osobowych jest konieczne do rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w
pkt. 3.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów
przetwarzania, a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów
wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
który wynosi 5 lat
6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie
przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych, w szczególności
będzie to firma wykonująca prace obejmujące demontaż, transport i unieszkodliwienie
wyrobów azbestowych, która zostanie wyłoniona w drodze przetargu/konkursu ogłoszonego
przez Urząd Gminy Rędziny
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie
przepisów ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
9. Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
w tym nie stosuje profilowania

