
…………………………………..                            Skórzec, dnia ……………………. 2022r. 
                   (imię i nazwisko) 

………………………………….. 
               (adres zamieszkania) 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 
              (telefon kontaktowy) 
 
 

Urząd Gminy w Skórcu 
ul. Siedlecka 3 
08-114 Skórzec 
 

 
 Proszę o dofinansowanie w roku 2022 wyrobów zawierających azbest pochodzących 

z budynku mieszkalnego/gospodarczego* w miejscowości …………………………………… 

………………………………………………. nr ewidencyjny działki ………………………… 

Rodzaj wyrobu (np. płyta azbestowo-cementowa falista, płyta płaska inne - jakie?) 

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

Ilość (powierzchnia płyt) - m² …………………………………………………………………... 

 

Przewiduję: (zaznaczyć właściwe pole) 

            demontaż wyrobu, transport i utylizację                  transport i utylizację 

 

Oświadczam, że korzystałem / nie korzystałem*  z pomocy de minimis. 
 

 

 

                                .............................................................. 
                          (podpis składającego deklarację) 

 

* - właściwe podkreślić 

Załączniki: 
- informacja o wyrobach zawierających azbest  
- ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest  
 

 

 



Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji programu utylizacji 
azbestu  
1. W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 POZPORZĄDZENIA 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. U. UE. z 2016 r. L 199, poz. 1)  informujemy, że 
Administratorem Państwa danych osobowych jest: 
Gmina Skórzec, reprezentowana przez Wójta Gminy Skórzec z siedzibą: ul. Siedlecka 3, 08-114 Skórzec, 
tel. 25 631 28 91. 

2. Informujemy, ze na mocy art. 37 ust. 1 lit a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych 
(IOD) Pana Stefana Książka, który w jego imieniu nadzoruje strefę przetwarzania danych osobowych. Z IOD 
można kontaktować się pod adresem mail: iod-sk@tbdsiedlce.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia spraw związanych z utylizacją wyrobów 
azbestowych na wniosek mieszkańców. 

4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w celu 
wypełnienia obowiązku prawnego Administratora Danych, zgodnie z Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. 
o zakresie stosowania wyrobów zawierających azbest. 

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędnych do realizacji zadań o których mowa powyżej jest 
obowiązkowe (wymagane na podstawie wyżej wymienionych przepisów prawa), podanie danych 
dodatkowych (kontaktowych) jest dobrowolne. 

6. Administrator Danych przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie, tj: imię, 
nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, seria i nr dowodu, nr telefonu; niezbędnym do osiągnięcia celu, 
o którym mowa powyżej. 

7. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym 
instytucjom/podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub umowy 
powierzenia danych do przetwarzania zawarte z podmiotami świadczących usługi na rzecz Administratora. 
Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa lub podmioty 
świadczące usługi Administratorowi na podstawie odrębnych umów.  

8. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji 
celu dla jakiego zostały zebrane (2 lata) oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. 
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 
i zakresu działania archiwów zakładowych. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody dane będą 
przechowywane do chwili ustalenia celu w jakim została zebrana lub do wycofania zgody. 

9. Przysługuje Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, możliwość: 
• dostępu do danych osobowych jej/jego dotyczących oraz otrzymania ich kopii, 
• żądania sprostowania danych osobowych, 
• usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

10.  Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, kierując korespondencje na adres 
Administratora lub drogą elektroniczną pisząc na adres: iod-sk@tbdsiedlce.pl  

11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie 
Państwa danych osobowych. Organem właściwym dla ww. skargi jest:  
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Sprawki 2, 00-193 Warszawa 

12. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu. 
13. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 
14. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych, obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz 

potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez merytoryczną 
komórkę Administratora danych prowadzącą przetwarzanie oraz przez inspektora ochrony danych.  

 
 
 
 
 
      ……………………………………………………………… 
                                                                                           (czytelny podpis wnioskodawcy, współwłaściciela) 
 
 

 
 

mailto:iod-sk@tbdsiedlce.pl
mailto:iod-sk@tbdsiedlce.pl


OCENA 
stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest 

(na podstawie załącznika 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. z 2004 r., nr 71, poz. 649/). 

Nazwa miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej: ……………………………  

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

Adres miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej: ……………………………. 

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

Rodzaj zabudowy1):……………………………………………………………………………………… 

Numer działki ewidencyjnej2): …………………………………………………………………………... 

Numer obrębu ewidencyjnego2): ………………………………………………………………………… 

Nazwa, rodzaj wyrobu 3).............................................................................................................................  

Ilość wyrobów 4) .........................................................................................................................................  
Data sporządzenia poprzedniej oceny 5): ………………………………………………………………... 

Grupa/ 
nr Rodzaj i stan wyrobu  Punkty Ocena 

1 2 3 4 
I.  Sposób zastosowania azbestu 
1.  Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)  30  
2.  Tynk zawierający azbest 30  
3.  Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1000 kg/m3)  25  
4.  Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne) 10  
II.  Struktura powierzchni wyrobu z azbestem 
5.  Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien 60  

6.  Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania),  
naruszona struktura włókien  30  

7.  Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej 
dużych ubytkach  15  

8.  Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń 0  
III.  Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem 
9.  Wyrób jest przedmiotem jakichś prac  30  

10.  Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2m) 15  
11.  Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne  10  
12.  Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne 10  
13.  Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne 0  
VI.  Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych  
14.  Bezpośrednio w pomieszczeniu 30  
15.  Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem  25  
16.  W systemie wietrzenia pomieszczenia (kanały wentylacyjne) 25  
17.  Na zewnątrz obiektu (np. tynk) 20  



18.  Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, firanki międzyokienne)  10  

19.  Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad 
pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym  5  

20.  Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. dachu odizolowanym od 
pomieszczeń mieszkalnych)  0  

V.  Wykorzystywanie miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej 
21.  Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców  40  
22.  Stałe lub częste (np. zamieszanie, miejsce pracy)  30  
23.  Czasowe (np. domki rekreacyjne) 15  
24.  Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki)  5  

25. 
 Nieużytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub 
gospodarskie, wyłączone z użytkowanie obiekty, urządzenia lub 
instalacje)  

0  

Suma punktów oceny  
Stopień pilności   

UWAGA: W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie 
zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup, należy uwzględnić 
tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić 
stopień pilności: 
 

Stopień pilności I (od 120 punktów) 
wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie 

 
Stopień pilności II (od 95 do 115 punktów) 

wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku 
 
Stopień pilności III (do 90 punktów) 

wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat 
 

.........................................................                            …...................................................................... 
     Oceniający (nazwisko i imię)                                                   Właściciel/ Zarządca (podpis)    
                                 
                                                                                    ………………………………………………….. 
                                                                                                        (adres lub pieczęć z adresem) 
……………………………….…….. 
               (miejscowość, data) 
 
Objaśnienia: 
1) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny. 
2) Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania 
azbestu. 
3) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację: 
- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie; płyty faliste azbestowo-cementowe dla 
budownictwa; rury i złącza azbestowo-cementowe; 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; inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier 
i tektura, podać jakie. 
4) Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego 
wyrobu (m2, m3, mb). 
5) Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać "pierwsza 
ocena". 



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 2011 r., nr 8, 
poz. 31/). 

1. Nazwa miejsca/urządzenia/instalacji, adres2) (województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, numer 
nieruchomości) 
..................................................................................................................................................

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

2. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest – imię i nazwisko lub nazwa i adres: 

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

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

3. Rodzaj zabudowy 3): ................................................................................................................ 

4. Numer działki ewidencyjnej 4) ................................................................................................ 

5. Numer obrębu ewidencyjnego 4) ............................................................................................. 

6. Nazwa, rodzaj wyrobu 5).......................................................................................................... 

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

7. Ilość posiadanych wyrobów 6) ................................................................................................. 

8. Stopień pilności 7) .................................................................................................................... 

9. Zaznaczenie miejsca występowania wyrobów (nie dotyczy osób fizycznych niebędących 
przedsiębiorcami) 8): 

a) nazwa i numer dokumentu ........................................................................................ 

b) data ostatniej aktualizacji .......................................................................................... 

10. Przewidywany termin usunięcia wyrobów: ............................................................................ 

11. Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia 6) 

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

                                   

  ................................................................. 
                                             (podpis) 

Data ............................... 

 

Objaśnienia: 
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. 

 


