
……………………., dnia ........................ 

Dane właściciela obiektu :                         

Imię i nazwisko …...……………………………………………………. 

Adres zamieszkania …………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy ……………………………………………………     

 

Wójt Gminy Popów 
ul. Częstochowska 6, Zawady 

42-110 Popów 

 

 

WNIOSEK 

o wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest 

z terenu Gminy Popów w 2021 r. 
 

 

1. Lokalizacja wyrobów zawierających azbest 

a) Adres nieruchomości........................................................................................................ 

b) Numer działki ewidencyjnej, obręb.................................................................................. 

2. Rodzaj usuwanych wyrobów: 

Lp. Rodzaj wyrobów zawierających azbest 
Ilość 

m2 Mg  

1. Płyty eternitowe faliste    

2. Płyty „karo”    

3. Okładziny ścian    

4. Elementy zabudowy balkonów, ogrodzeń itp.    

5. Inne /podać jakie/    

RAZEM:    

Proszę o dokładne podanie ilości. 

3. Prace związane z usuwaniem azbestu obejmą*: 

□ budynek mieszkalny 

□ budynek gospodarczy 

□ inny (jaki?)........................................................... 

□ azbest składowany na działce 

4. Zakres przewidywanych prac*: 

□ demontaż – odbiór – unieszkodliwianie 

□ odbiór i unieszkodliwianie zdjętych wcześniej wyrobów 

 

 

 



5. Pozostała ilość eternitu przeznaczona do usunięcia w kolejnych latach*: 

a) płyty dachowe azbestowo-cementowe płaskie – powierzchnia ok. ….......................m2 

□   zdemontowany  □   niezdemontowany: 

                                             □     budynek mieszkalny 

                                                                                □     budynek gospodarczy 

                                                    □     inny 

b) płyty dachowe azbestowo-cementowe faliste – powierzchnia ok. ….......................m2 

□   zdemontowany  □   niezdemontowany: 

                                             □     budynek mieszkalny 

                                                                                □     budynek gospodarczy 

                                                    □     inny 

c) inne wyroby azbestowe – powierzchnia ok …………....  m2 lub ilość ……………. [Mg] 

6. Ja niżej podpisany oświadczam, że zostałem poinformowany, iż: 

a) warunkiem realizacji przez Gminę Popów 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 Popów obejmuje tylko koszty demontażu, zbierania, transportu  

i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych, nie będzie natomiast obejmować 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 Architektury, Budownictwa i Urbanistyki  

w Starostwie Powiatowym w Kłobucku, ul. Rynek Jana Pawła II 13, na 21 dni przed 

planowanym terminem rozpoczęcia robót. 

 

 

                                                                                               ….................................................... 
                                                                                                         (data i podpis wnioskodawcy) 

 

*zaznaczyć (zakreślić) właściwe 

 

 

Do wniosku należy dołączyć: 
 

1) Kolorowe zdjęcie budynku (dachu) lub zgromadzonego na działce azbestu. Zdjęcia winny być 

wykonane w taki sposób, aby umożliwić identyfikację obiektu w terenie. 

 

    

 
 

 

 

 

Wnioski można składać do 17 maja 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Popów, Zawady,  

ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów.  

Więcej informacji pod numerem telefonu 34 317 70 67, wew. 216. 

 

 

 



 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) – RODO /Dz. Urz. UE L 119, s. 1/ informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Popów z siedzibą w Zawadach,  

ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów; 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) – ug@gminapopow.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Gminy wynikających  

z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c (przetwarzanie 

jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) i art. 9 ust. 2 lit. g 

(przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym – RODO; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa; 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa oraz zgodnie  

z rozporządzeniem RM z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczo-

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

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 

RODO) oraz prawo do ich sprostowania (art. 16 RODO); 

7) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (PUODO); 

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (np. ustawa z dnia 08 marca 1990 

r. z samorządzie gminnym, ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawa  

z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego oraz inne przepisy ustawowe regulujące 

załatwianie spraw przez jednostki administracji publicznej) jest obligatoryjne. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               ….................................................... 
                                                                                                               (data i podpis wnioskodawcy) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ug@gminapopow.pl

