
 

Uwaga! 
Poprawnie wypełniony wniosek należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta Kielce pok. nr 12 ul. Strycharska 6 lub Kancelarii pok. nr 12 
ul. Rynek 1. Stwierdzenie braków formalnych spowoduje wezwanie wnioskodawcy do uzupełnienia braków w terminie 14  dni od daty 
wpłynięcia wniosku do Urzędu z pouczeniem, że nie usuniecie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 

Kielce, ___/___/_____ 

                         d /  m /   r 
     

 

Wydział Gospodarki  Komunalnej i Środowiska 

    Urzędu Miasta Kielce 

    ul. Strycharska 6 

    25-659 Kielce 
 

 

WNIOSEK  

 
Proszę o zakwalifikowanie do udziału w programie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów 

zawierających azbest z terenu Miasta Kielce – usługa demontażu, załadunku, wywozu 

i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych i elewacji oraz pionów 

kanalizacji deszczowej obiektów budowlanych stanowiących własność Spółdzielni mieszkaniowych 

i Wspólnot mieszkaniowych.  

 

1. Dane wnioskodawcy: 

 

Dane wnioskodawcy 
Pełna nazwa  

 

NIP  Telefon 

Miejscowość 

 

Kod pocztowy 

 

Ulica 

Nr domu 

 

Nr lokalu 

 

Adres e-mail (opcjonalnie) 

 

2. Przystępując do udziału w programie zobowiązuję się do zapewnienia firmie wyłonionej 

przez Urząd Miasta Kielce w trybie przetargu nieograniczonego (dotyczy tylko 

spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych): 

 rusztowań budowlanych, 

 pomieszczenia socjalnego dla ekipy usuwającej wyroby zawierające azbest, 

 dostępu do energii elektrycznej, 

 dostępu do wody, 

 w przypadku, gdy w bliskiej odległości od nieruchomości, z której będą usuwane wyroby 

zawierające azbest, znajduje się parking poinformowania mieszkańców o konieczności 

usunięcia z niego samochodów, 

 poinformowania mieszkańców o konieczności usunięcia wszelkich przedmiotów znajdujących 

się na balkonach lub ich zabezpieczenia, w przypadku nie usunięcia rzeczy z balkonów za 

szkody, firma usuwająca wyroby zawierające azbest i Urząd Miasta Kielce nie ponoszą 

odpowiedzialności, 

 poinformowania mieszkańców o konieczności zamknięcia okien w czasie prac budowlanych. 

 

Nie dostosowanie się do ww. warunków spowoduje wykluczenie Wnioskodawcy z udziału 

w programie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Kielce. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji wniosku o zakwalifikowanie 
do Programu usuwania i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Kielce na 

lata 2019 – 2022 . Podanie danych jest nieobowiązkowe, jednak konieczne do realizacji powyższej usługi. 
W każdym momencie ma Pani/Pan prawo odwołać swoją zgodę składając stosowne oświadczenie 

w Urzędzie Miasta Kielce, Wydziale Gospodarki Komunalnej i Środowiska, ul. Strycharska 6, pok 413. 

 

 

……………………………………………….. 
czytelny podpis właściciela/właścicieli nieruchomości 
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3. Oświadczenia 
 

1. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą.  

2. Oświadczam, że nie zalegam z podatkami i opłatami lokalnymi wobec organu podatkowego, którym jest 
prezydent Miasta Kielce. 

3. Oświadczam, że w przypadku uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli o której mowa w §4 ust. 6 

załącznika Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Kielce Nr 49/2020 z dnia 06 lutego 2020 r., 
wyrażam zgodę na obciążenie mnie kosztami sfinansowanych przez Miasto prac.    

4. Oświadczam/oświadczamy*, że wyrażam/wyrażamy zgodę na przeprowadzenie kontroli na 
nieruchomości (obiektu) w celu weryfikacji danych zawartych we wniosku. 

5. Oświadczam/oświadczamy*, że wyrażam/wyrażamy zgodę na przeprowadzenie kontroli na 

nieruchomości w celu weryfikacji poprawności wykonanej usługi.  
6. Oświadczam/oświadczamy*, że zapoznałem(am)/zapoznaliśmy się z treścią Regulaminu świadczenia 

przez Miasto Kielce usługi demontażu, załadunku, wywozu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających 
azbest z pokryć dachowych i elewacji oraz pionów kanalizacji deszczowej obiektów budowlanych 

stanowiących własność osób fizycznych oraz Spółdzielni mieszkaniowych i Wspólnot mieszkaniowych 

wraz z zobowiązaniem do przestrzegania warunków w nim zawartych. 
7. Oświadczam/oświadczamy*, że nie prowadzę działalności gospodarczej na terenie nieruchomości 

objętej wnioskiem. 

8. Oświadczam/oświadczamy*, że w razie rezygnacji z programu zobowiązuję się/zobowiązujemy się* do 
pisemnego poinformowania urzędu miasta o powyższym. 

 

 

……………………………………………….. 
czytelny podpis właściciela/właścicieli nieruchomości 

 

 

 

 

 

 
INFORMACJA: 

W związku z realizacją wymogów 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”), uprzejmie informujemy, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce. W przypadku pytań 

dotyczących procesu przetwarzania swoich danych osobowych  może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych pisząc na adres e-mail iod@um.kielce.pl 

2) przekazane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi: demontażu, załadunku, wywozu 

i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych i elewacji oraz pionów kanalizacji deszczowej obiektów 

budowlanych stanowiących własność osób fizycznych oraz spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych,  

3) przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, kopii, usunięcia oraz przenoszenia danych, 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty 

upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem a tym podmiotem, 

5) przekazane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi demontażu, załadunku, 

wywozie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych i elewacji oraz pionów kanalizacji 

deszczowej obiektów budowlanych stanowiących własność osób fizycznych oraz spółdzielni mieszkaniowych, jednak nie dłużej 

niż przez 10 lat lat. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany 

przez przepisy prawa, które mogą mieć związek z realizacją niniejszej usługi, lub bezterminowo w przypadku zaklasyfikowania 

dokumentacji do kategorii archiwalnej A, 

6) w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, 

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:iod@um.kielce.pl
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4. Załączniki: 

 

Lp. Rodzaj załącznika 

 

Właściwe  

zaznaczyć 

„x” 

1 Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do obiektu budowlanego/ 

oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane/dokument stanowiący podstawę rozpoczęcia robót budowlanych objętych 

usługą
1)

 

 

2 Szacunkowy obmiar robót określający miejsce usytuowania, powierzchnię dachu lub 

elewacji budynku, ilość płyt azbestowo-cementowych w [m2], długość rur stanowiących 

piony kanalizacji deszczowej w [mb] wykonany przez składającego wniosek 

 

3 Pisemna zgoda wyrażona w formie uchwały właściwych władz na wykonanie usługi przez 

wykonawcę wskazanego przez Miasto Kielce 

 

 

4 Pełnomocnictwo udzielone przez wnioskodawcę do złożenia wniosku 

 

 

5 Wypełniony druk określony w załączniku nr 3 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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, 

poz. 31) 

 

 
1)

Właściwe podkreślić 
2)

Zaznaczyć w przypadku, gdy wniosek składa wspólnota lub spółdzielnia mieszkaniowa 
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Załącznik nr 2 do wniosku  o zakwalifikowanie obiektu budowlanego do udziału w „Programie usuwania 

i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów azbestowych z terenu Miasta Kielce”, o którym mowa w załączniku 

Nr 1 § 3 ust. 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Kielce Nr 49/2020 z dnia 06 lutego 2020 r. 

 

 

SZACUNKOWY OBMIAR ROBÓT OKREŚLAJĄCY MIEJSCE USYTUOWANIA  

DO WNIOSKU Z DNIA ___/___/_____ 
   d /  m /   r 

 
1. Miejsce wytworzenia odpadów zawierających azbest (adres nieruchomości):  

 

Dane nieruchomości 

Miejscowość 

 

 

Kod pocztowy Ulica  

Nr domu 

 

  

Nr lokalu 

 

Nr i obręb ewid. działki/działek 

 

 

2. Forma władania nieruchomością: 

 

Forma władania   

Właściwe 

zaznaczyć  

„x” 

Własność  

Współwłasność
1)

: 

1………………………………………………………………………………………………. 

2…………………………………………………………………………................................. 

3………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Użytkowanie wieczyste  

Umowa dzierżawy  

Inne (podać jakie)  

1) 
W przypadku współwłasności należy wymienić wszystkich współwłaścicieli  

 

 

3. Źródło powstawania  

 

Źródło  występowania  Właściwe  zaznaczyć 

„x” 

Pokrycie dachowe 

 

 

Elewacja budynku 

 

 

Piony kanalizacji deszczowej 
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4. Rodzaj obiektu, na którym występują wyroby zawierające azbest 

 

Rodzaj obiektu 

 

Właściwe  zaznaczyć 

„x” 

Budynek mieszkalny 

 

 

Budynek mieszkalno – gospodarczy 

 

 

Budynek gospodarczy  

 

 

Altana  

 

 

Inny (podać jaki) 

 

 

 

5. Rodzaj i ilość wyrobów zawierających azbest 

 

Rodzaj wyrobu zawierającego azbest Właściwe  

zaznaczyć 

„x” 

Ilość 

[m
2
] 

Ilość  
[mb] 

Średnica 

rury 
[mm] 

Płyty faliste 
 

    

Płyty płaskie 
 

    

Piony kanalizacji deszczowej 
 

    

 

 

 

 

……………………………………………….. 
czytelny podpis właściciela/właścicieli nieruchomości 
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Załącznik nr 3 do wniosku  o zakwalifikowanie obiektu budowlanego do udziału w „Programie usuwania 

i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów azbestowych z terenu Miasta Kielce”, o którym mowa w załączniku 

Nr 1 § 3 ust. 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Kielce Nr 49/2020 z dnia 06 lutego 2020 r. 
 

Załącznik nr 2 do wniosku  o zakwalifikowanie obiektu budowlanego do udziału w „Programie usuwania 

i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów azbestowych z terenu Miasta Kielce”, o którym mowa w załączniku 

Nr 1 § 3 ust. 1 do zarządzenia Prezydenta Miasta Kielce Nr 41/2018 z dnia 30 stycznia 2018r.  

 

Kielce, ___/___/_____ 

                 d /  m /   r 

 

 

 

 

ZGODA 

 

 

Ja/my* niżej podpisany(na)/podpisani, wyrażam/wyrażamy zgodę na wykonanie 

usługi demontażu, załadunku, wywozu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest 

z pokrycia dachowego/elewacji budynku/pionów kanalizacji deszczowej obiektu 

budowlanego stanowiącego moją/naszą własność/współwłasność przez wykonawcę 

wskazanego przez Miasto Kielce z obiektu położonego w Kielcach, przy 

ul. …………………………………………, na działce/działkach nr ewid………………....... 

obręb………., stanowiącego moją/naszą własność/współwłasność. 

 

 

 

……………………………………………….. 
czytelny podpis właściciela/właścicieli nieruchomości 

*  Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4 do wniosku  o zakwalifikowanie obiektu budowlanego do udziału w „Programie usuwania 

i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów azbestowych z terenu Miasta Kielce”, o którym mowa w załączniku 

Nr 1 § 3 ust. 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Kielce Nr 49/2020 z dnia 06 lutego 2020 r. 

 

 

Kielce, ___/___/_____ 

                  d /  m /   r 

……………………………………………. 

/imię i nazwisko/ 

 

……………………………………………. 

/adres zamieszkania/ 

 

……………………………………………. 

 

……………………………………………. 

/telefon kontaktowy/ 

 

 

 

PEŁNOMOCNICTWO 

 

 

Ja/my niżej podpisany/podpisana/podpisani upoważniam Pana/Panią: 

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

nr PESEL……………………………......  

legitymującego(ą) się dowodem osobistym ………………..,  

do złożenia w moim/naszym imieniu wniosku o zakwalifikowanie nieruchomości położonej 

w Kielcach, przy ul. ……………………, na działce/działkach  nr ewid………………..……, 

obręb …………do udziału w „Programie usuwania i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów 

azbestowych z terenu Miasta Kielce”.  

 

 

 

 

……..……………………………………………..  

czytelny podpis właściciela/właścicieli nieruchomości 
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Załączniki nr 5 do wniosku o zakwalifikowanie obiektu budowlanego do udziału w „Programie usuwania 

i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów azbestowych z terenu Miasta Kielce”, o którym mowa w załączniku Nr 1 

§ 3 ust. 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Kielce Nr 49/2020 z dnia 06 lutego 2020 r. 

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): …...…….................... 

 

 

 data ...................................................          ….................................... 

(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 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 włó- kien 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). 

8) Nie dotyczy osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Należy podać nazwę i numer dokumentu oraz datę jego ostat- niej 

aktualizacji, w którym zostały oznaczone miejsca występowania wyrobów zawierających azbest, w szczególności pla- nu 

sytuacyjnego terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest, dokumentacji technicznej. 

 

 


