
Łomazy, data............................. 
........................................................................ 

(imię i nazwisko) 

........................................................................ 
                       (adres) 

........................................................................ 

          (kod pocztowy i miejscowość) 

........................................................................ 

           (nr telefonu kontaktowego) 

Wójt Gminy Łomazy 

 
Zgłoszenie lokalizacji  

materiałów zawierających azbest z posesji położonych na terenie gminy Łomazy w 2022 roku. 
 

1. Miejsce występowania eternitu: 

 
miejscowość .............................................................................................  

ulica .......................................................................................................... 

nr domu ….................…........................................................................... 

kod pocztowy i miejscowość ...................................................................  

numer ewidencyjny działki ......................................................................  

nr i nazwa obrębu ..................................................................................... 

 

eternit zdeponowany na działce gruntowej przed 6.05.2004r. 

• ilość azbestu  ………………. m² 

 

eternit zdeponowany na działce gruntowej po 6.05.2004r. * 

• ilość azbestu  ………………. m² 

 

* wymagany załącznik do zgłoszenia:   

Oświadczenie o przeprowadzeniu przez wykonawcę demontażu zgodnie z § 8 ust. 3 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, z późn. zm.) (nie dotyczy przypadku 

demontażu pokryć dachowych i/lub odbioru wyrobów zdemontowanych przed 6.05.2004r.). 

  

Ja niżej podpisany/a ………………………………………oświadczam, że: 

 

1) jestem uprawniony do złożenia niniejszego zgłoszenia oraz posiadam prawo  
do dysponowania nieruchomością której dotyczy zgłoszenie na cele związane z realizacją projektu, 

2) nie przystąpiłem/am do innego projektu finansowanego ze środków publicznych w zakresie zbieżnym 

ze Zgłoszeniem lokalizacji,  

3) na terenie nieruchomości której dotyczy zgłoszenie nie jest prowadzona działalność gospodarcza, 
4) nie będę wysuwał w stosunku do Realizatora Projektu żadnych roszczeń związanych  

z realizacją niniejszego zgłoszenia 

 

........................................................................................ 

(data i podpis Wnioskodawcy) 

 

 



Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Łomazy. 

 

Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w 

ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w celu realizacji zadań wynikających  z 

Programu priorytetowego ,, Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. 

Pozyskane dane będą przetwarzane przez czas realizacji wniosku oraz przechowywane zgodnie z instrukcją 

archiwalną. 

 

Odbiorcami danych są osoby upoważnione przez Administratora Danych, Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, firmy zewnętrzne z którymi podpisano umowy powierzenia 

danych 

oraz podmioty prawnie upoważnione do uzyskania tych danych. 

 

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, 

ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

a w przypadku stwierdzenia niezgodności w przetwarzaniu danych prawo do wniesienia skargi 

do Inspektora Danych Osobowych (iod@lomazy.pl) lub organu nadzorczego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Łomazy, dnia …………..…  

........................................................................ 

(imię i nazwisko) 

........................................................................ 

                       (adres) 

........................................................................ 

          (kod pocztowy i miejscowość) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że prace związane z demontażem wyrobów zawierających azbest (pokrycia dachowego), 

które znajdowały się na budynku położonym na terenie nieruchomości 
…….……………………………………………………………………………………………………...…………

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

(adres nieruchomości) 
 

 

w łącznej ilości (m2) …………………  

zostały wykonane zgodnie z § 8 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, z późn. zm.). 

Dodatkowo teren nieruchomości został oczyszczony z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych 

przepisów technicznych i sanitarnych. 

 

 

…………………………………………………………………… 
(podpis podmiotu dokonującego demontażu albo osoby  

składającej Zgłoszenie lokalizacji) 

  

 


