
Załącznik nr 3 

 
 

…………………………………….. 
             Miejscowość i data 

 
 
 
 

 
 

 
O Ś W I A D C Z E N I E 

 
 
 

 
Ja, niżej podpisany/a ………………………………………………………….………… 
                    Imię i nazwisko 

oświadczam, że przeznaczone do usunięcia i unieszkodliwienia wyroby zawierające azbest  

będące przedmiotem mojego wniosku o wykonanie usługi usunięcia wyrobów zawierających 

azbest z dnia……………………………. nie pochodzą z dachów budynków służących do prowadzonej 

przeze mnie działalności gospodarczej bądź rolniczej.  

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

 
...…………………………………….. 
       Czytelny podpis właściciela 

 

 

 

 



Załącznik nr 4 

 
 
…………………………………….. 
           Miejscowość i data 

 
 
 
 

 
 

 
O Ś W I A D C Z E N I E 

 
 
 

 
Ja, niżej podpisany/a ………………………………………………………….……………………………………… 
                    Imię i nazwisko 

oświadczam, że przeznaczone do usunięcia i unieszkodliwienia wyroby zawierające azbest  

będące przedmiotem mojego wniosku o wykonanie usługi usunięcia wyrobów zawierających 

azbest z dnia……………………………. są zdemontowane z dachu. 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

 
...…………………………………….. 
       Czytelny podpis właściciela 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 5 

PROTOKÓŁ WAŻENIA 
(stwierdzenie usunięcia wyrobów zawierających azbest) 

 
1. Wnioskodawca (właściciel nieruchomości): 

 
………………………………………………………………………………………….. 

 
2. Miejsce odbioru odpadów zawierających azbest: 

 
………………………………………………………………………………………….. 
 

3. Rodzaj odpadów (płyty faliste/płaskie lub inny odpad zawierający azbest): 
 

………………………………………………………………………………………….. 
 

4. Ilość usuniętych odpadów (w Mg): 
 

………………………………………………………………………………………….. 
 
 
5. Oświadczam, że prace związane z usunięciem wyrobów zawierających azbest zostały 

wykonane z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, a teren 
został prawidłowo oczyszczony z odpadów azbestowych. 

 
6. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w protokole są zgodne z prawdą1. 

 
7. Protokół został sporządzony w trzech egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, jeden 

dla Zamawiającego a jeden dla właściciela nieruchomości. 
 
 
 
 
 
 
 
       …………………………………                                          ……………………………………… 
   (data i podpis właściciela) 1                                                        (data i podpis przedstawiciela Wykonawcy) 1 
                                                                                                                 
 
 
 
 
 

………………………………… 
(data i podpis przedstawiciela JST)1 

                  
 
________________________________________________ 
1 pod rygorem grzywny z tytułu poświadczenia nieprawdy 



Załącznik nr 5 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z  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 – zwanego dalej RODO informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Krotoszyński, kontakt: 

Starostwo Powiatowe, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, 63-700 Krotoszyn, tel. 62 725 42 56 

lub e-mail: starosta@krotoszyn.pl . 

2. Inspektorem ochrony danych  jest Andrzej Wichłacz, Starostwo Powiatowe ul. 56 Pułku 

Piechoty Wlkp. 10, 63-700 Krotoszyn, tel. 62 725 42 56 wew. 301 lub e-mail: 

iod@starostwo.krotoszyn.pl . 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu załatwienia indywidualnej sprawy w 

wyniku złożenia przez Panią/Pana podania/wniosku. 

4. Podstawą prawną przetwarzania jest  art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do osób fizycznych, osób prawnych, 

organów administracji publicznej, Sądów, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, 

Urzędów Gmin z terenu Powiatu Krotoszyńskiego, na Policję. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązkowego 

przechowywania dokumentacji, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do  dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

8. Pani/Pan  ma prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy dane osobowe przetwarzane są 

niezgodnie z przepisami prawa. 

9. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. W przypadku nie podania 

wymaganych prawem danych, sprawa zostanie pozostawiona bez rozpatrzenia.  

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 

w tym profilowaniu. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż zostały pobrane. 
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