
…...................................., dnia …............................ 
 
 

Burmistrz Nysy 
ul. Kolejowa 15 
48-300 Nysa 

 

WNIOSEK  
o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest 

z terenu Gminy Nysa 
 

I. DANE WNIOSKODAWCY 

OSOBY FIZYCZNE 

Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania 
 

 

Adres do korespondencji* 
 

 

Telefon kontaktowy  

Adres e-mail  

* jeżeli jest inny niż adres zamieszkania 

 

POZOSTAŁE PODMIOTY 

Nazwa  

Forma prawna  

Osoba reprezentująca 

(imię i nazwisko, stanowisko) 
 

Adres siedziby 
 

 

Adres do korespondencji* 
 

 

NIP  

REGON  

Telefon kontaktowy  

Adres e-mail  

* jeżeli jest inny niż adres siedziby 

 



II. MIEJSCE, ADRES WYSTĘPOWANIA WYROBU ZAWIERAJĄCEGO AZBEST 
 
Adres nieruchomości, z której ma być usunięty azbest 

Miejscowość, kod pocztowy 
 

Ulica, nr domu 
 

Nr ewidencyjny działki  

Obręb ewidencyjny 
 

 
III. ZAKRES PRAC OBJĘTYCH WNIOSKIEM (Proszę właściwe zaznaczyć) 

 

☐ DTU – demontaż, transport, unieszkodliwienie lub zabezpieczenie 
wyrobów azbestowych 
 

Powierzchnia dachu, z którego mają być zdemontowane wyroby 
zawierające azbest [m2] 

………….. m2 

…………… 

Powierzchnia elewacji, z której mają być zdemontowane wyroby 
zawierające azbest [m2] 

………….. m2 

…………… 

Planowana do usunięcia ilość odpadów zawierających azbest [Mg], 
(jeżeli jest znana) 

………….. Mg 
…………… 

 

☐ TU – zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych 
 

Ilość wcześniej zdemontowanych wyrobów zawierających azbest – 
płyt [szt.] 

………….. szt. 
…………… 

Powierzchnia wcześniej zdemontowanych wyrobów zawierających 
azbest [m2] 

………….. m2 

…………… 

Planowana do usunięcia ilość odpadów zawierających azbest [Mg], 
(jeżeli jest znana) 

………….. Mg 
…………… 

 
Proszę podać osobno powierzchnie dla płyt azbestowo-cementowych płaskich i płyt 
azbestowo-cementowo falistych. 

 
IV. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O ZADANIU (Proszę właściwe zaznaczyć) 

 
1. Rodzaj wyrobów azbestowych: 

☐ płyty azbestowo – cementowe płaskie  

☐ płyty azbestowo – cementowe faliste 

☐ inne wyroby zawierające azbest (podać jakie) ……………………………………….. 

2. Rodzaj budynku, na którym znajdują się wyroby azbestowe: 

☐ mieszkalny 

☐ gospodarczy 

☐ przemysłowy 

☐ mieszkalno – gospodarczy 

☐ altana działkowa 



☐ inny (podać jaki) ……………………………………………………………………… 

☐ nie dotyczy (wyroby zdemontowane) 
 

V. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 

Oświadczam / -y, że:  

1. ☐ przyjmuję/-emy do wiadomości, że złożenie wniosku o dofinansowanie nie stanowi 
podstawy do kierowania roszczeń o przyznanie dofinansowania, 

2. ☐ przyjmuję/-emy do wiadomości, że dofinansowanie nie obejmuje pokrycia kosztów: 
zakupu i montażu nowych pokryć dachowych i elewacji, zabezpieczenia konstrukcji dachu 
przed warunkami atmosferycznymi po demontażu wyrobów zawierających azbest, naprawy, 
odbudowy czy modernizacji obiektów, z których zostanie usunięty azbest, 

3. ☐ złożyłam/em-liśmy prawidłową informację we wniosku o ilości i miejscu występowania 
azbestu będącą podstawą do wystąpienia Gminy Nysa o dofinansowanie, 

4. ☐ Oświadczam/-y, że deklarowane wyroby zawierające azbest nie pochodzą  
z prowadzonej działalności gospodarczej, 

5. ☐ zobowiązuję/-emy się w przypadku złożenia niekompletnego wniosku do jego 
uzupełnienia w wyznaczonym terminie i we wskazany sposób, rozumiem/-y, że  
w przeciwnym wypadku wniosek pozostanie bez rozpatrzenia, 

6. ☐ zobowiązuję/-emy się do zawarcia z Gminą Nysa umowy cywilnoprawnej określającej 
warunki realizacji zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest na 
nieruchomości objętej niniejszym wnioskiem. 

  
 
 
 

……………….………………………………………………………. 
                                                                                                     Data i czytelny podpis Wnioskodawcy 

 
 

VI. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
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 (RODO), informujemy: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nysa z siedzibą  
w Nysie, ul. Kolejowa 15, kod pocztowy 48-300, adres e-mail: nysa@www.nysa.pl, telefon: 
77 4080500, reprezentowana przez Burmistrza Nysy;  

2) sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Nysa, to adres korespondencyjny: 
ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, adres e-mail: iod@www.nysa.pl; 

3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie  
art. 6 ust. 1 lit b unijnego rozporządzenia RODO w celu wystąpienia Gminy Nysa  
o dofinansowanie do WFOŚiGW w Opolu; 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach  
o archiwizacji; 

5) Przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, 
ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich 
przetwarzania; 



6) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana 
zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia 
RODO; 

7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, nie podanie 
danych osobowych będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpoznania; 

8) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców 
danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, 
umów powierzenia lub stosownych upoważnień; 

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
profilowane. 

 

 
 
 

……………….………………………………………………………. 
                                                                                                     Data i czytelny podpis Wnioskodawcy 

 
                             

VII. WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW DO PRZEDŁOŻENIA PRZY 
SKŁADANIU WNIOSKU: 

Załącznik nr 1 – do wglądu aktualny dokument stwierdzający prawo do dysponowania 
nieruchomością lub oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania 
nieruchomością. 

Załącznik nr 2 - oświadczenie Wnioskodawcy, że zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane prace związane z demontażem wyrobów zawierających azbest nie 
wymagają zgłoszenia budowy lub wykonania innych robót budowlanych lub do wglądu 
dokument potwierdzający zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych 
lub pozwolenie na budowę. 
(Organem właściwym do wydania opisanych wyżej dokumentów jest Starosta Nyski - 
Starostwo Powiatowe w Nysie, Wydział Architektury i Budownictwa, ul. Parkowa 2.) 

W przypadku, gdy zakres prac objętych wnioskiem dotyczy wyłącznie zbierania, 
proszę nie wypełniać załącznik nr 2. 

Załącznik nr 3 - oświadczenie Wnioskodawcy do wpłaty na wskazany rachunek bankowy 
Gminy Nysa wkładu własnego. Wysokość wkładu zostanie ostatecznie ustalona po 
podpisaniu umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Opolu i wyborze wykonawcy zadania. 

Załącznik nr 4 - Informacja o wyrobach zawierających azbest złożona do właściwego 
Organu: Marszałka Województwa Opolskiego lub Burmistrza Nysy, sporządzona zgodnie  
z Rozporządzeniem 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). 

Załącznik nr 5 - Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów 
zawierających azbest – zgodnie z Rozporządzeniem 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 ze zm.). 
 

 
 



 
 
Załącznik nr 1  
do Wniosku o udzielenie dofinansowania 
na usuwanie wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Nysa  

 

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM TYTULE PRAWNYM  
DO WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ 

 

................................................................ 
                          (imię i nazwisko) 
 
................................................................ 

(nazwa)1 
 

................................................................ 
                        (adres zamieszkania) 
 
................................................................ 
                        (adres siedziby)1 
 
 
Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do władania nieruchomością, oznaczoną w ewidencji 

gruntów i budynków jako działka nr ………………… obręb ……………………położoną  

w ………………...…………. przy ulicy…………………………………………………, 

wynikający z tytułu 2: 

☐ własności 

☐ współwłasności 

☐ użytkowania wieczystego  

☐ trwałego zarządu  

☐ ograniczonego prawa rzeczowego   

☐ innego (określenie formy prawnej) ........................................................................ 

 
Kto, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny 
dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu 
dla uzyskania wsparcia finansowego, zgodnie z ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, 
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

                              
 

 

……………….………………………………………………………. 
                                                                                                     Data i czytelny podpis Wnioskodawcy 

 
1 Dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą 
2 Właściwe zaznaczyć 



 
 
Załącznik nr 2  
do Wniosku o udzielenie dofinansowania 
na usuwanie wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Nysa  

 
OŚWIADCZENIE  

(Dotyczy demontażu wyrobów zawierających azbest) 
 
 
 
 
................................................................ 
                          (imię i nazwisko) 
 
................................................................ 

(nazwa)* 
 

................................................................ 
                        (adres zamieszkania) 
 
................................................................ 
                        (adres siedziby)* 
 
 
 

       Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane prowadzone 

prace budowlane nie wymagają zgłoszenia budowy lub wykonania innych robót budowlanych 

lub uzyskania pozwolenia na budowę.  

 

Kto, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny 
dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu 
dla uzyskania wsparcia finansowego, zgodnie z ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, 
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

 
 
 

……………….………………………………………………………. 
                                                                                                     Data i czytelny podpis Wnioskodawcy 

 
 

 
W pozostałych przypadkach proszę dołączyć (do wglądu) dokument potwierdzający 
zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych lub pozwolenie na budowę.  

 
 

               
                                                       
*Dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą 
 
 



 
 
Załącznik nr 3  
do Wniosku o udzielenie dofinansowania 
na usuwanie wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Nysa  

 

OŚWIADCZENIE O ZOBOWIĄZANIU DO WPŁATY  
WKŁADU WŁASNEGO 

 

................................................................ 
                          (imię i nazwisko) 
 
................................................................ 

(nazwa)* 
 

................................................................ 
                        (adres zamieszkania) 
 
................................................................ 
                        (adres siedziby)* 
 
 
 

         W związku z ubieganiem się o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Nysa, zobowiązuję się, jeżeli będzie taka konieczność, 

do wpłacenia w wyznaczonym terminie, na wskazany rachunek bankowy Gminy Nysa 

wkładu własnego, wynoszącego ok 30% wymaganej wartości udziału kosztów realizacji 

zadania, związanego z usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości 

określonej we Wniosku. 

   

    
 
 
 

……………….………………………………………………………. 
                                                                                                     Data i czytelny podpis Wnioskodawcy 

 
 

 

 

*Dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą 

 
 
 



 
Załącznik nr 4  
do Wniosku o udzielenie dofinansowania 
na usuwanie wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Nysa  

 
 

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 posiadanychwyrobów6):............................................................................................ 
 
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):         

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

 

                                                                                                               ............................. 
                                              (podpis) 

data ................................................... 

 

 
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 

dnia19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, po trwałym zabezpieczeniu przed 
emisją włókien 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 ostatniej aktualizacji, w którym zostały oznaczone miejsca występowania wyrobów zawierających azbest, 
w szczególności planu sytuacyjnego terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest, dokumentacji 
technicznej. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik nr 5  
do Wniosku o udzielenie dofinansowania 
na usuwanie wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Nysa  

 
 

OCENA 
stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest 

 
 
Nazwa miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej: 

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

Adres miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej: 

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

Rodzaj zabudowy1):  

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

Numer działki ewidencyjnej2):  

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

Numer obrębu ewidencyjnego2):  

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

Nazwa, rodzaj wyrobu3):  

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

Ilość wyrobów4):  

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

Data sporządzenia poprzedniej oceny5):  

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

 
 

Grupa/ 
nr 

Rodzaj i stan wyrobu Punkty Ocena 

1 2 3 4 
I Sposób zastosowania azbestu   
1 Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret) 30  
2 Tynk zawierający azbest 30  
3 Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1 000 kg/m3) 25  
4 Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne) 10  
II Struktura powierzchni wyrobu z azbestem   
5 Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien 60  
6 Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), 

naruszona struktura włókien 
30  

7 Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej 
dużych ubytkach 

15  

8 Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń 0  
III Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem   
9 Wyrób jest przedmiotem jakichś prac 30  
10 Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m) 15  
11 Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne 10  
12 Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne 10  
13 Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne   
IV Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń 

użytkowych 
  

14 Bezpośrednio w pomieszczeniu 30  
15 Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem 25  
16 W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne) 25  
17 Na zewnątrz obiektu (np. tynk) 20  
18 Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne) 10  
19 Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad 

pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem 
5  



wentylacyjnym 

20 Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od 
pomieszczeń mieszkalnych) 

  

1 2 3 4 
V Wykorzystanie miejsca /obiektu /urządzenia 

budowlanego/instalacji przemysłowej 
  

21 Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców 40  
22 Stałe lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy) 30  
23 Czasowe (np. domki rekreacyjne) 15  
24 Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki) 5  
25 Nieużytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub  

gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub 
instalacje) 

0  

SUMA PUNKTÓW OCENY  
STOPIEŃ PILNOŚCI  

 
UWAGA: W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie 
zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup, należy 
uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala 
określić stopień pilności: 
Stopień pilności I od 120 punktów 
wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie 
Stopień pilności II  od 95 do 115 punktów 
wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku 
Stopień pilności III  do 90 punktów 
wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat 
 
 
 
 
 
..........................................     .......................................... 

  Oceniający        Właściciel/Zarządca 
            (nazwisko i imię)                  (podpis) 
 
 
 
 
..........................................     .......................................... 

(miejscowość, data)             (adres lub pieczęć z adresem) 
 
 
 
Objaśnienia: 
1) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny. 
2) Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania 
azbestu. 
3) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację: 
— płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie, 
— płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa, 
— rury i złącza azbestowo-cementowe, 
— 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. 
4) Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego 
wyrobu (m2, m3, mb). 
5) Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać „pierwsza 
ocena”. 
 
 
 

 


