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Wierzchosławice, dnia …………………… 

 

Urząd Gminy Wierzchosławice 

33-122 Wierzchosławice 550 

     

Wniosek o demontaż i usunięcie wyrobów zawierających azbest(zaznaczyć X) 

           demontaż  i usunięcie wyrobów zawierających azbest stanowiących pokrycie dachowe 

           usunięcie wyrobów zawierających azbest  

 

1. Dane Wnioskodawcy: 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………… 

Adres: ……………………………………………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………………………… 

(podawany dobrowolnie) 

2. Położenie nieruchomości (obiektu budowlanego) : 

 

Adres nieruchomości: ……………………………………………………………………………………. 

 

Nr działki: ………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Prawo do dysponowania nieruchomością: (zaznaczyć X) 

- własność:  

- współwłasność:    (należy wymienić wszystkich współwłaścicieli) 

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

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

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

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

         - użytkowanie wieczyste 

         - inne                                                (należy podać jakie)  

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

 

4. Rodzaj obiektu: (zaznaczyć X)  

- budynek mieszkalny 

- budynek gospodarczy 
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- budynek mieszkalno – gospodarczy 

- inny                                                                                        (należy podać jaki?) 

 

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

5. Rodzaj i ilość wyrobów azbestowych: 

 

Rodzaj: Ilość: 

  

 

Planowany termin wykonania pokrycia dachowego: …………………………………………………….  

( jeżeli dotyczy) 

 

……………………………………………………. 

            (czytelny podpis Wnioskodawcy) 

Załączniki:  

1. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie kontroli ww. nieruchomości/obiektu budowlanego w 

celu weryfikacji danych zawartych we wniosku.  

 

2. Oświadczenie dotyczące występowania w obiekcie budowlanym lub jego bezpośrednim sąsiedztwie ostoi 

lub siedlisk gatunków zwierząt podlegających ochronie prawnej (ptaków  

i nietoperzy).  

 

3. Oświadczenie potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości/obiektu budowlanego, potwierdzona za 

zgodność z oryginałem (oryginał do wglądu na prośbę zespołu weryfikującego wniosek). 

 

4. Dokument stanowiący podstawę rozpoczęcia robót budowlanych objętych wnioskiem (kserokopia 

zaświadczenia organu architektoniczno-budowlanego o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych 

związanych z wymianą pokrycia dachowego i usunięciem wyrobów zawierających azbest – jeżeli jest 

wymagana. 

 

Informacja o ochronie danych osobowych dla osób ubiegających się w Urzędzie Gminy 

 w Wierzchosławicach o odbiór i unieszkodliwienie azbestu  

Realizując obowiązek informacyjny określony w art. 13 ust.1 i ust 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 

str. 1), zwanego dalej „RODO” Administrator danych przekazuje następujące informację: 
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1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Wierzchosławic. Siedziba i dane kontaktowe: 

Wierzchosławice 550. tel.14 6319030. 

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem 

Ochrony Danych pod adresem email: iod@wierzchoslawice.pl lub listownie pod adresem Administratora. 

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze (art.6 ust.1 lit. c RODO) oraz wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym 

lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art.6 ust.1 lit e RODO) na 

podstawie uchwały nr XXII/129/2012 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 26 listopada 2012 roku w 

sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 

Wierzchosławice na lata 2012-2032”. Dane dotyczące numeru kontaktowego są przetwarzane na podstawie 

art.6 ust.1 lit a RODO czyli Państwa zgody.  

4. Odbiorcą Państwa danych będzie firma z którą zostanie zawarta umowa na usuwanie azbestu. Firmie tej 

przekażemy następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer kontaktowy (na podstawie 

Państwa zgody), adres posesji na której jest azbest, rodzaj wyrobu, szacunkową ilość, informacje o 

potrzebie demontażu wyrobów lub sposób ich składowania na posesji. Odbiorcą jest również firma 

Madkom, świadcząca na podstawie umowy i umowy powierzenia usługę elektronicznego obiegu 

dokumentów w Urzędzie Gminy w Wierzchosławicach. 

5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane 

a także przez okres ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Po zrealizowaniu celu, dla 

którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych a szczególnie zgodnie z 

Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane zgodnie z w/w okresem lub do 

czasu jej odwołania. 

6. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych (na podstawie art. 15 RODO), prawo do 

żądania sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO), prawo do żądania usunięcia danych (na 

podstawie art. 17 RODO), prawo żądania ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 RODO). 

7. Ponieważ przetwarzanie części danych osobowych (numeru kontaktowego) odbywa się na podstawie 

zgody (art. 6 ust.1 lit a RODO) mają Państwo prawo do cofnięcia zgody  w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 

8. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem. Są Państwo zobowiązani do ich podania a 

konsekwencją niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku/zgłoszenia. Konsekwencją braku 

zgody na przetwarzanie numeru kontaktowego będzie utrudniony kontakt z Państwem ze strony firmy 

wykonującej usługę. 

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą profilowane. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego numeru kontaktowego przez Wójta Wierzchosławic oraz na 

przekazanie go firmie świadczącej dla Urzędu usługę usuwania azbestu 

 

□  TAK                                 □  NIE 

 

 

Wierzchosławice, data …… - ……. – 20 ……..        ………………………………………………………… 

czytelny podpis 

 

mailto:iod@wierzchoslawice.pl
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OŚWIADCZENIE 
 

 
Zgodnie ze złożonym wnioskiem o odbiór/demontaż wyrobów azbestowych z mojej posesji 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli ww. nieruchomości/obiektu 

budowlanego w celu weryfikacji danych zawartych we wniosku. 
 
 
 
 

                                                                    ……………………………………………. 
                                                               (czytelny podpis) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 
Oświadczam, że jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych (art. 

233 kodeksu karnego), oraz że posiadam tytuł prawny władania przedmiotową nieruchomością 

(własność, współwłasność, wieczyste użytkowanie, współużytkowanie, dzierżawa, zarząd, trwały 

zarząd, administracja oraz inne, dające się udokumentować). 

 

 

 

 

                                                                    ……………………………………………. 
                                                               (czytelny podpis) 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, że w obiekcie budowlanym objętym niniejszym wnioskiem lub w jego bezpośrednim 

sąsiedztwie nie występują  ostoje lub siedliska gatunków zwierząt podlegających ochronie prawnej 

(ptaków i nietoperzy). 
 

 

 

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

                                                               (czytelny podpis) 

 
 


