
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): 

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

 ..................................... 
 (podpis) 
data ………………………….. 

______ 

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). 

 
 



 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
  Zgodnie z art. 13 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego 
dalej „RODO” oraz na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 
U. Poz. 1000), informuje się, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bedlno – Wójt Gminy Bedlno, Bedlno 24, 
99-311 Bedlno. 

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować 
się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 
z przetwarzaniem danych: Pani Dorota Wiosetek - Kancelaria Prawnicza w Kutnie, Aleje ZHP 3/21 
tel. 603 914 003, e-mail wioszuk@wp.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków określonych                           
w przepisach prawa tj. ustawie z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w związku z 
rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. 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, w związku z 
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie sposobu przedkładania 
marszałkowi województwa informacji o występowaniu substancji stwarzających szczególne 
zagrożenie dla środowiska, w związku z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 stycznia 
2013r. w sprawie sposobu prowadzenia przez marszałka województwa rejestru wyrobów 
zawierających azbest oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit  c) i e) RODO.  Pani/Pana dane osobowe 
przetwarzane są w celu dokumentowania rodzaju, ilości i miejsc występowania wyrobów 
zawierających azbest i ich usunięcia. Zebrane informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania 
azbestu są wprowadzane następnie do Bazy Azbestowej. Baza dostępna jest pod adresem 
internetowym http://www.bazaazbestowa.gov.pl/. 

4.  Pozyskane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa. 

5. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji 
prawnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się każdorazowo w oparciu o klasyfikację i 
kwalifikację dokumentacji. 

6.  Ma Pani/Pan prawo do: 
1) dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych; 
2) żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych; 
3) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: 
• dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane; 
• nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; 
• wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione 

podstawy przetwarzania; 
• Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; 
• Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa. 
4) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
5)  sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące 
przesłanki: 
• zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją; 
• dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której 
Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych 
osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw 
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

6) Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku powzięcia informacji 
o niezgodnym z prawem przetwarzaniu  Pani/Pana danych osobowych. 

7.  Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych. 
8. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń jest 

konieczne i prawnie wymagane. 
9. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane. 
 
 
 
 

 
 


