
INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST PRZEWIDZIANYCH 
DO USUNIĘCIA W LATACH 2016 - 20171) 

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):  

a) do demontażu/załadunku/transportu/unieszkodliwiania ............................................ 

b) do załadunku/transportu/unieszkodliwiania ............................................................... 

8. Przewidywany termin usunięcia wyrobów: miesiąc: ................., rok:  .......................... 
  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Białymstoku 
z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Słonimskiej 1, w celu uzyskania dofinansowania do usunięcia 
wyrobów zawierających azbest w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW „Gospodarowanie 
odpadami innymi niż komunalne – część II: Usuwanie wyrobów zawierających azbest". 
Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych 
i możliwości ich poprawiania.  
 
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, 
- 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). 


