12.1 wersja z dnia 19.04.2022r.

Ruda Śląska, dnia ......................

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
plac Jana Pawła II 6
41-709 Ruda Śląska

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1)
(informacja składana przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami)
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: ..................................................................................................................
(nie dotyczy osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami)

b) data ostatniej aktualizacji: .....................................................................................................................
(nie dotyczy osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami)

10. Przewidywany termin usunięcia wyrobów: .........................................................................................
11. Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia6):
...................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………
Data i Podpis Wnioskodawcy

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 1 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.

INFORMACJA RODO
W celu wypełnienia obowiązku określonego w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych osobowych), informujemy że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Ruda Śląska, z siedzibą władz w Urzędzie Miasta Ruda
Śląska, 41-709 Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych
z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: pod adresem poczty elektronicznej: iod@ruda-sl.pl lub listownie.
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celach:
1. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), tj. w celu realizacji zadania
Miasta Ruda Śląska, określonego przepisami prawa, dot. realizacji zadania polegającego na usunięciu wyrobów
zawierających azbest z terenu miasta Ruda Śląska w 2022 roku,
2. usprawnienia kontaktu z Urzędem Miasta w zakresie załatwianej sprawy – dane w tym zakresie przetwarzane są na
podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Podstawą prawną jest: ustawa z dnia z 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest oraz
odpowiednich przepisów wykonawczych do tej ustawy , uchwała nr 358/XIX/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.11.2007
r. w sprawie „Powiatowego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Ruda Śląska”.
4. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
1) firma wyłonione w postępowaniu przetargowym do realizacji zadania polegającego na usuwaniu wyrobów
zawierających azbest z terenu miasta Ruda Śląska,
2) Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w związku z obowiązkiem wpisu danych do Bazy Azbestowej,
3) podmioty uprawnione do obsługi doręczeń,
4) podmioty, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie
Miasta systemów informacyjnych.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały
zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane, mogą
one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych tj.(5lat), chyba że przepisy szczególne będą stanowić inaczej.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: dostępu do treści
swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych,
ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, przenoszenia swoich danych osobowych, a ponadto, posiada
Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
7) W przypadku danych osobowych, do których przetwarzania konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo
nie wyrazić takiej zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma
wpływu na przetwarzanie danych osobowych do momentu jej wycofania.
8) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
9) Podanie danych osobowych (za wyjątkiem danych nieobowiązkowych) jest wymogiem ustawowym. W przypadku
niepodania tych danych wniosek nie zostanie rozpatrzony i usługa w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest nie
zostanie przyznana. Podanie telefonu kontaktowego jest dobrowolne.

……………………………………………………………………………………………………
Data i Podpis Wnioskodawcy

