
Wójt Gminy Gizałki 

ul. Kaliska 28 

63-308 Gizałki 

 
 

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 1)   

 
1. Nazwa miejsca/urządzenia /instalacji: 

□  pokrycie dachu                       □  elewacja                          □  inne: ........................................... 
 

      Adres miejsca występowania azbestu2): województwo wielkopolskie, powiat pleszewski, gmina Gizałki,            

      miejscowość: ................................................................. ul. ....................................................... nr ............ 

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

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

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

3. Rodzaj zabudowy3):  

□  budynek mieszkalny 

□  budynek gospodarczy 

□  budynek przemysłowy 

□  budynek mieszkalno-gospodarczy 

□  inny 
 

4. Numer działki ewidencyjnej4) : ................................................................................................................ 

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

6. Nazwa, rodzaj wyrobu 5):  

□  płyty azbestowo-cementowe faliste stosowane w budownictwie 

□  płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie 

□  inne: ..................................................................................................................................................... 
 

7. Ilość posiadanych wyrobów 6) (m2): ....................................................................................................... 

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

8. Stopień pilności7) : ................................................................................................................................... 

9. Zaznaczenie miejsca występowania wyrobów8) 

a) nazwa i numer dokumentu:…………nie dotyczy............................................................................................ 

b) data ostatniej aktualizacji:…………nie dotyczy.............................................................................................. 

       10. Przewidywany termin usunięcia wyrobów: rok 2032 / inny: .......................................................... 
 

11. Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwiania6): .................... 

 

 
 
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 określeniu 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 

1997r. 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 1997r. o zakazie 

stosowania wyrobów zawierających azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisja włókien azbestu, 
- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie nie wymienione, 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 2010r., 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 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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, zwanym dalej RODO, informuję, że: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Gizałkach jest Wójt Gminy Gizałki,     
ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki.  

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Ewa Galińska, tel. 531 641 425, e-mail: inspektor@osdidk.pl  

3. Podstawą prawną zbierania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO, tj.: obowiązek prawny ciążący na 

administratorze, wynikający z przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, dotyczący 

przyjmowania informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla 

środowiska. 

4. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji działalności Urzędu Pani/Pana dane osobowe mogą być 

przekazywane następującym kategoriom odbiorców współpracujących, w tym: dostawcom usług technicznych, 

organizacyjnych i prawnych, umożliwiającym prawidłowe zarządzanie  oraz realizację zadań statutowych i ustawowych 

Urzędu Gminy. Dane te powierzane są na podstawie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

6. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane – zgodnie z przepisami ustawy o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach oraz przepisami rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

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

7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

do usunięcia danych – na warunkach określonych w RODO, prawo do cofnięcia zgody, w przypadku, gdy podstawą 

przetwarzania była wydana zgoda. 

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych 

jest brak możliwości realizacji obowiązku, o którym mowa w pkt 3. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą wykorzystywane do 

profilowania.  

 

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