
 

Załącznik nr 1 

do Regulamin pomocy mieszkańcom gminy 

w usuwaniu wyrobów zawierających azbest 

 
Urząd Gminy Władysławów 

        ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów 

 

 

WNIOSEK O SFINANSOWANIE USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 

 

1.    Imię i Nazwisko wnioskodawcy ………………………………………………………………….… 

2.    Adres wnioskodawcy ……………………………………………………………...…….………… 

       Kod pocztowy ………………………….  Miejscowość ……………...……………………….…… 

       Gmina……………………………….. Telefon (podanie nie jest obowiązkowe) ……………...…. 

3.  Szczegółowy opis nieruchomości zgłaszanej do programu (dokładne określenie nieruchomości  

z podaniem numeru działki, obręb ewidencyjny, zakres prac objętych wnioskiem, w tym określenie  

rodzaju budynku, określenie czy prace dotyczące transportu i unieszkodliwiania) 

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

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

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

4.    Rodzaj i ilość wyrobów zawierających  azbest przeznaczonych do unieszkodliwienia: 

 

Zakres prac objętych wnioskiem 

Rodzaj wyrobu zawierającego 

azbest (płyta falista/płaska lub inny) 

 

Ilość w m2 
Odbiór wyrobów zdemontowanych, 

zapakowanie, transport i unieszkodli-

wienie 

  

 

5. Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością (np. własność, współwłasność, użytkowanie wie-

czyste, trwały zarząd, inne podać jakie):………………………………………………………... 

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

 

6. Uwagi i informacje dodatkowe…………………………………….….……………..……………….. 

7. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 

2016 roku1 zwanego dalej RODO informuję, iż: 

- Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Władysławów ul. Rynek 43, 62-710 

Władysławów. Może się Pan/Pani z nim skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail: 

ug@wladyslawow.pl, telefonicznie pod numerem 63 279 50 03 lub tradycyjnie pocztą na adres 

wskazany powyżej. 

- Inspektorem danych osobowych jest wyznaczony pracownik gminy dostępny pod nr tel. 

63 280 46 47  lub adresem e-mail: iod@wladyslawow.pl 

                                                 
1Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzania danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE. (Dz. U. UE.L.2016.119.1) 

mailto:ug@wladyslawow.pl
mailto:iod@wladyslawow.pl


- Podane Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu odbioru i unieszkodliwiania odpadów 

zawierających azbest zgodnie z RODO art.6 ust. 1 lit. c, czyli niezbędnym do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze. 

- Pozyskane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie 

przepisów prawa. 

- Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej. 

- Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane według obowiązującej instrukcji kancelaryjnej2 oraz w 

oparciu o obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych. 

- Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowaniu, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania. 

- Ma Pan/ Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku 

uznania, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani naruszają przepisów prawa. 

- Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie określonymi przepisami jest obowiązkowe, ich 

niepodanie może skutkować wezwaniem do usunięcia braków lub pozostawieniem sprawy bez 

rozpatrzenia.   

- Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich 

profilowania.   

 

8. Oświadczam/y, że dane podane we wniosku są zgodne z prawdą i jestem świadoma/y 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań zgodnie z art. 233 1 Kodeksu Karnego. 

 

 

 

 

…………………………………………. 

               Data i podpis 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1) dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajdują się wyroby  

zawierające azbest; 

2)  zgoda właściciela/współwłaścicieli (w zależności od indywidualnej sytuacji prawnej nieruchomości); 

3)  pełnomocnictwo w sytuacji działania przez pełnomocnika; 

 

                                                 
2Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt 

oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011r. 


