ANKIETA
dla posiadacza azbestu

1. Imię i nazwisko .................................................................................................................
2. Adres zamieszkania …………………..…………………………….......................................
3. Rodzaj wyrobu ..................................................................................................................
(Patrz na odwrocie)

................................................................................................................................................
4. Lokalizacja wyrobu ..........................................................................................................
(wpisać miejscowość i nr domu)

5. Czy wyrób jest użytkowany ...............................................................................................
( Wpisać tak lub nie. Jeśli tak to do czego?)

6. Rok zaprzestania użytkowania wyrobu .............................................................................
(wpisać rok)

7. Szacunkowa ilość wyrobów azbestowych ........................................................................
(kg, m2, m3, mb)

8. Planuję podjęcie działań zmierzających do usunięcia ze swojej nieruchomości wyrobów
zawierających azbest w ......................... roku.
(wpisać rok)

9. Ocena stanu technicznego wg stopnia pilności ................................................................
(wpisać stopień : I – wymaga natychmiastowego usunięcia, II – posiada małe uszkodzenia, III – nie stwarza zagrożenia)

10. Inne istotne informacje .....................................................................................................
11. Wyrażam zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie powyższych danych przez Urząd
Miejski w Wojniczu, dla potrzeb związanych z inwentaryzacją i utylizacją wyrobów
azbestowych.
12. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w ankiecie wypełniłem(am) zgodnie
z prawdą.
13. Data sporządzenia: ……/……/200.... r.

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

Kontakt telefoniczny .......................................................
Pouczenie
• Ankietę należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Wojniczu, 32-830 Wojnicz ul. Rynek 1
(pierwsze piętro) lub oddać sołtysowi wsi,
• Wypełnienie i złożenie ankiety jest warunkiem uzyskania wsparcia finansowego na utylizację odpadów
azbestowych.
Pamiętaj: Inwentaryzacja wyrobów azbestowych jest Twoim obowiązkiem!
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie
wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest
wykorzystywany azbest (Dz.U. z 2003 r., Nr 192, poz. 1876).

Kody i nazwy wyrobów azbestowych
Kod
wyrobu

Rodzaj wyrobu zawierającego azbest

W1

Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie

W2

Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa

W3

Rury i złącza azbestowo-cementowe

W4

Izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest

W5

Wyroby cierne azbestowo-kauczukowe

W6

Przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione (tkaniny i odzież ochronna)

W7

Szczeliwa azbestowe

W8

Taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki

W9

Wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych

W10

Papier, tektura

W11

Inne wyroby zawierające azbest, osobno niewymienione:

W11.1

Otuliny azbestowo-cementowe

W11.2

Kształtki azbestowo-cementowe budowlane (przewody wentylacyjne, podokienniki, osłony
kanałów spalin)

W11.3

Kształtki azbestowo-cementowe elektroizolacyjne

W11.4

Płytki PCV

W11.5

Płyty ogniochronne

W11.6

Papy, kity, i masy hydroizolacyjne

W11.7

Sprzęt gospodarstwa domowego

W11.8

Ubrania robocze, maski, filtry zanieczyszczone azbestem

