Załącznik nr 1
do Regulaminu określającego zasady usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest
na terenie miasta Poznania na rok 2022

WNIOSEK
o usunięcie wyrobów zawierających azbest dla Wnioskodawcy niebędącego przedsiębiorcą
A. Dane identyfikacyjne Wnioskodawcy
*dane wymagane
**dane wymagane, jeżeli dotyczy
***dane wymagane, gdy Wnioskodawca
wskaże telefoniczny lub elektroniczny
sposób komunikacji

I. Dane Wnioskodawcy

Imię, nazwisko / nazwa*:



Telefon lub adres e-mail***:


Adres zamieszkania / siedziba*:



kod pocztowy: -
adres:  nr domu/nr lokalu: /
miejscowość:

Adres do korespondencji (wypełnić, jeżeli jest inny niż podano powyżej**):




kod pocztowy: -
adres:  nr domu/nr lokalu: /
miejscowość:

Sposób komunikacji*:
 telefonicznie
 listownie
 drogą elektroniczną

II. Dane pełnomocnika Wnioskodawcy


Imię i nazwisko pełnomocnika1**:


Telefon lub e-mail***:



W przypadku wskazania pełnomocnika Wnioskodawca powinien przedłożyć wraz z wnioskiem również pełnomocnictwo z dowodem uiszczenia
opłaty skarbowej, gdy zgodnie z zapisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.)
wymagana jest opłata skarbowa od dokumentu pełnomocnictwa.
Pełnomocnictwo ma upoważniać pełnomocnika do występowania w imieniu Wnioskodawcy w sprawie usunięcia wyrobów zawierających azbest
wskazanych we wniosku.
1
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B. Dane planowanego zadania2
I.

Lokalizacja zadania*

 -
adres:  nr domu: 
Oznaczenie działki: obręb: arkusz:nr ewidencyjny działki:
POZNAŃ, kod pocztowy:

II.
1.

Opis zadania*
Zakres prac objętych wnioskiem i ilość wyrobów planowanych do usunięcia:
 demontaż, zapakowanie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
stanowiących pokrycie dachowe –

kg
kg
– kg

stanowiących elewacje lub przegrody wewnętrzne –
innych (np. otuliny, rury, złącza, uszczelki)

 zapakowanie odpadów zawierających azbest, transport i unieszkodliwienie –

kg

przy czym należy przyjąć dla:
 płyty falistej – 15 kg/m2
 płyty płaskiej – 15 kg/m2
 innych – zgodnie z przelicznikiem dostępnym na stronie www.bazaazbestowa.gov.pl
2.

Rodzaj wyrobów zawierających azbest:
 płyty faliste
 płyty płaskie
 rury
 inne

3.



Źródło pochodzenia wyrobów zawierających azbest:






budynek mieszkalny jednorodzinny
budynek mieszkalny wielorodzinny
budynek gospodarczy
altana
wyroby składowane na posesji

 inne



W przypadku więcej niż jednej lokalizacji lub jednego obiektu budowlanego należy przygotować samodzielnie wykaz w formie dodatkowego
załącznika, zawierającego wskazane dane zgodnie z pkt B.I i B.II, odnoszące się do lokalizacji oraz obiektów objętych zadaniem.
2
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C. Dokumenty, oświadczenia
I. Dokumenty wymagane przy składaniu niniejszego wniosku:
 oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości3*,
 oświadczenie z deklaracją uzyskania wymaganych prawem uzgodnień (pozwolenie/zgłoszenie
robót budowlanych) w przypadku wniosku o demontaż wyrobów zawierających azbest**,
 pisemna zgoda właściciela/współwłaścicieli lub użytkownika wieczystego nieruchomości
na wykonanie prac, w przypadku innego niż własność lub użytkowanie wieczyste tytułu
prawnego do nieruchomości**,
 zgoda stowarzyszenia ogrodowego na wykonanie prac, w przypadku wniosku przedkładanego
przez członka rodzinnego ogrodu działkowego**,
 dokument uprawniający do występowania w imieniu Wnioskodawcy: pełnomocnictwo wraz
z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej, gdy zgodnie z zapisami ustawy z dnia 16 listopada
2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.) wymagana jest opłata
skarbowa od dokumentu pełnomocnictwa**,
 informacja o wyrobach zawierających azbest wg wzoru stanowiącego załącznik
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 – jeżeli uprzednio nie została złożona do Wydziału Kształtowania i Ochrony
Środowiska Urzędu Miasta Poznania**,
 kserokopia zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu określającego
odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt, rekompensatę
przyrodniczą oraz wskazówki dotyczące sposobu prowadzenia usługi – w przypadku
występowania w obiekcie ostoi i siedlisk gatunków zwierząt podlegających ochronie prawnej
(np. ptaków i nietoperzy)**,
 fotografie wyrobów zawierających azbest na obiektach budowlanych lub składowanych
odpadów azbestowych*.
II. OŚWIADCZENIA*
Oświadczam, że:
1.

Dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.

2.

Wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli ww. nieruchomości przez pracowników Urzędu Miasta Poznania
w celu sprawdzenia danych zawartych w przedłożonym wniosku lub kontroli usunięcia wyrobów zawierających
azbest.

3.

Znana jest mi treść warunków Regulaminu określającego zasady usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
na terenie miasta Poznania na rok 2022.

4.

Oświadczam, że na terenie nieruchomości, na której znajduje się budynek pokryty wyrobami zawierającymi azbest,
nie występują/występują4 ostoje lub siedliska gatunków zwierząt podlegających ochronie prawnej (ptaków
i nietoperzy).

5.

Oświadczam, że obiekt nie jest wykorzystywany w całości ani w części do prowadzenia działalności
gospodarczej lub odpady składowane na terenie nieruchomości nie pochodzą z obiektu wykorzystywanego
w całości lub w części do prowadzenia działalności gospodarczej 5.



--
Data wypełnienia wniosku (d/m/r)

Podpis Wnioskodawcy

3

W przypadku wezwania Wnioskodawca zobowiązany jest stawić się w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta
Poznania i przedłożyć do wglądu dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości.
4
Niepotrzebne skreślić w przypadku wniosku o demontaż wyrobów zawierających azbest.
5

Niepotrzebne skreślić.
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UWAGA!
1. Należy wypełnić wszystkie pola we wniosku.
2. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z realizacją prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

III. INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres:
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w związku
z przyjętym w dniu 14 lipca 2009 r. przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032,
zmienionym uchwałą Nr 39/2010 Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r., oraz uchwałą Nr XLIV/769/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia
30 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Poznania na lata 2021-2032”,
w celu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Poznania.
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny
do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
c) żądania usunięcia danych, gdy:
 dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
 osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą,
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych jest niezbędne do rozpatrzenia wniosku o usunięcie wyrobów zawierających azbest.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
9. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Pani/Pana dane osobowe zostaną przekazane Wykonawcy usługi usuwania wyrobów
zawierających azbest. Ponadto odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa
lub zawartych z Administratorem umów, w tym podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.
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