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Załącznik nr 1b do Regulaminu określającego zasady usuwania przez Gminę Miejską Kraków wyrobów zawierających azbest oraz odpadów azbestowych

…………………….. dnia………………
Wydział Kształtowania Środowiska
Urząd Miasta Krakowa
os. Zgody 2
31-949 Kraków

WZÓR WNIOSKU
o usługę usunięcia elewacji z azbestu

1. Dane Wnioskodawcy
Imię i nazwisko/ Nazwa .....................................................................................................
Adres ……………………………………………………………………
Telefon …………………….………………………
(obowiązkowo)

Adres e-mail………………………………………………………………………………….
(nie jest obowiązkowo wymagany)

Sposób komunikacji: telefonicznie/ pisemnie/drogą elektroniczną
(właściwe podkreślić)

2. Położenie nieruchomości, na której zlokalizowany jest obiekt posiadający elewację
wykonaną z wyrobów zawierających azbest
Adres nieruchomości: ………………………………………………………………………….
Oznaczenie działki: nr ew. działki………… obr. ……. jed. ewid. ……………………………...
3. Prawo do dysponowania nieruchomością (należy zaznaczyć znakiem X w kolumnie b tabeli)
a

Własność
współwłasność 1
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
użytkowanie wieczyste
1

W przypadku współwłasności należy wymienić wszystkich współwłaścicieli nieruchomości

b

2

Inne (jakie)…………………………………………

4. Rodzaj obiektu

(należy zaznaczyć znakiem X)

Budynek mieszkalny
Budynek gospodarczy
Budynek mieszkalno-gospodarczy
Altana
Inny (jaki)

5. Rodzaj wyrobów zawierających azbest

(należy zaznaczyć znakiem X)

Płyty płaskie
Inne (jakie)
6. Orientacyjna ilość wyrobów zawierających azbest [ m2]: ………………………………
7. Prace związane z usunięciem elewacji zamierzam prowadzić w terminie od:
……………………………………………………………………………………………….
10. Oświadczenia:
1/ Wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli ww. nieruchomości w celu sprawdzenia danych zawartych w przedłożonym wniosku lub kontroli usunięcia wyrobów zawierających
azbest stanowiących elewację, przez pracowników Urzędu Miasta Krakowa.
2/ Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami Regulaminu usuwania przez Gminę Miejską
Kraków wyrobów zawierających azbest oraz odpadów azbestowych.
3/ Oświadczam, że na terenie nieruchomości, na której jest zlokalizowany budynek posiadający elewację wykonaną z wyrobów zawierających azbest nie występują / występują2 ostoje
lub siedliska gatunków zwierząt podlegających ochronie prawnej (ptaków i nietoperzy).
4/ Oświadczam, że obiekt nie jest wykorzystywany w całości ani w części do prowadzenia
działalności gospodarczej.
Za poświadczenie nieprawdy grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności – zgodnie z art. 233
§1 Kodeksu karnego.
11. Załączniki:
1/ Kserokopia dokumentu3 potwierdzającego tytuł prawny do obiektu (nieruchomości) objętego wnioskiem:
a) aktu notarialnego lub,
b) odpisu z księgi wieczystej lub,
c) inne.

2
3

Niepotrzebne skreślić
Oryginał dokumentu należy przedstawić do wglądu w przypadku wezwania

3
Dokument nie jest wymagany w przypadku przedłożenia dokumentów określonych w poniższym pkt. 4/.
2/ Pełnomocnictwo udzielone Wnioskodawcy występującemu w imieniu wszystkich właścicieli (w przypadku współwłasności nieruchomości) - oryginał.
3/ Pisemna zgoda właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości na wykonanie
prac, w przypadku innego niż własność lub użytkownie wieczyste tytułu prawnego do nieruchomości.
4/ Zgoda stowarzyszenia ogrodowego na wykonanie prac, w przypadku wniosku przedkładanego przez członka rodzinnego ogrodu działkowego.
5/ Kserokopia zgody6 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie określającej
odstępstwa od zakazów obowiązujących dla zwierząt podlegających ochronie gatunkowej,
rekompensatę przyrodniczą oraz wskazówki dotyczące sposobu prowadzenia usługi,
w przypadku występowania ostoi i siedlisk gatunków zwierząt podlegających ochronie prawnej (ptaków i nietoperzy).
6/ Kserokopia zaświadczenia Wydziału Architektury o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót
budowalnych związanych z usunięciem elewacji wykonanej z wyrobów zawierających azbest
lub kserokopia decyzji o pozwoleniu na budowę lub na rozbiórkę – stosownie do przepisów
ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane.
7/ Wypełniona Informacja o wyrobach zawierających azbest według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13.12.2010r. 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 2011r., Nr 8 poz. 31) - jeżeli ww. dokument nie został wcześniej złożony do właściwego organu.
Ww. informację sporządzona się po dokonaniu oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest w oparciu o załącznik do rozporządzenia Ministra
Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów
i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U.
Nr 741 poz. 649 z późn. zm.).

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 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 (tzw. RODO) informujemy, że:
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Miasta Krakowa w celu skorzystania z usługi usunięcia elewacji z azbestu .
3. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Swoich danych osobowych,
ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
1.

4
Ma Pani/Pan prawo, z przyczyn związanych z Swoją szczególną sytuacją, w dowolnym
momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której te dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez okres wynikający z
obowiązujących przepisów prawa.
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich
danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest wymogiem ustawowym, a
konsekwencją odmowy ich podania jest brak możliwości wyświadczenia usługi.
8. Dane osobowe będą udostępnione podmiotowi świadczącemu usługę oraz instytucjom
kontrolującym projekt pn. „Realizacja Programu usuwania wyrobów zawierających
azbest z terenu Miasta Krakowa. do 2032r.”
9. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi: Program
Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 przyjęty w dniu 14 lipca 2009r. przez
Radę Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej oraz Uchwała Nr CX/1666/14 Rady Miasta
Krakowa z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r. z późn. zm.).
10. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: iod@um.krakow.pl. adres
pocztowy: ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków
4.

………………………………………………..
/czytelny podpis Wnioskodawcy/
(wnioskodawców, w przypadku współwłasności)
Uwaga:
Wniosek należy złożyć w dowolnym Punkcie Obsługi Mieszkańców (dziennik podawczy)
Urzędu Miasta Krakowa, np. przy ul. Wielickiej 28A, na Pl. Wszystkich Świętych 3-4,
na os. Zgody 2; przesłać pocztą na adres Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta
Krakowa: 31-949 Kraków, os. Zgody 2; złożyć drogą elektroniczną poprzez platformę
ePUAP podpisany za pomocą Profilu Zaufanego lub za pomocą kwalifikowanego podpisu
elektronicznego
.

