
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/7112013 

 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 12 grudnia 2013 r. 

 

Wielgomłyny, dnia……………………….r. 

Wnioskodawca:                                                                                                                               

………………………………………………….. 

(imię i nazwisko właściciela nieruchomości) 

Adres/siedziba …………………………………. 

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

Wójt Gminy 
 

Wielgomłyny 
 

WNIOSEK O DEMONTAŻ I USUNIĘCIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z 
TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ SFINANSOWANIE TEJ USŁUGI 

 

1. Określenie nieruchomości, na której ma być wykonane wnioskowane przedsięwzięcie: 
 

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

Numer ewidencyjny działki:……..........………………, obręb:……………….........………………………. 

Tytuł prawny do nieruchomości (właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty, współużytkownik 

wieczysty) …………………………………………………………………………………………………... 
 

2. Rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach dofinansowania: (właściwe zaznaczyć 
znakiem X): 
 Demontaż:  

 budynek mieszkalny:  

- ilość azbestu: ………… m
2
,  

 
- rodzaj azbestu: płyty faliste/płyty płaskie*,  

- planowany termin demontażu**: ………………………….,  

 budynek gospodarczy/inny*,  

     - ilość azbestu: ………… m
2
,  

 
     - rodzaj azbestu: płyty faliste/płyty płaskie*,  

 
- planowany termin demontażu**: ………………………….,  

 usunięcie odpadów wcześniej zdjętych z obiektów i składowanych na nieruchomości (odpady luzem):  

        - ilość azbestu: ………… m
2
,  

 
    - rodzaj azbestu: płyty faliste/płyty płaskie*  

 
 

* niepotrzebne skreślić.  
 

** nie może być później niż do dnia 31.08.201… r. z uwagi na dofinansowanie zadania ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 

 
 

Oświadczenia: 
 

1. Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.  
 

2. Zobowiązuję się do umożliwienia upoważnionym pracownikom Urzędu Gminy w Wielgomłynach oraz 
firmie działającej na zlecenie Gminy wstępu na przedmiotową nieruchomość w celu podjęcia działań 
związanych z realizacją wnioskowanych prac.  

 
 

………………………………………………. 

                                                                                                                                          podpis wnioskodawcy 



…………………………………………………………… 
Imię i Nazwisko 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY W 

WIELGOMŁYNACH 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 

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 osobowych (RODO), informujemy o zasadach 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym 

związanych. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy w Wielgomłynach jest 

Wójt Gminy Wielgomłyny, Wielgomłyny , 97-525 Wielgomłyny, ul. Rynek 1.  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - w Urzędzie Gminy w Wielgomłynach pod adresem 

e-mail: iod@wielgomlyny.pl 

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana  dane osobowe na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.  

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach: 

a) wypełnienia obowiązków  prawnych ciążących na Gminie Wielgomłyny - art. 6 ust.1 lit. c 

RODO: ustawa z dnia 19 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

– Dz.U. z 2018 r. poz. 1454, rodzaj przetwarzanych przez administratora danych osobowych 

obejmuje: 

imię/imiona, nazwisko, adres, nr PESEL, nr telefonu, REGON, NIP. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami 

Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

a) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla 

których Administratorem jest Wójt Gminy Wielgomłyny. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres  niezbędny do realizacji celów 

określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa.   

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa 

dostępu do danych osobowych, prawa do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych,  prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawa 

do przenoszenia danych, za wyjątkiem gdy przepisy prawa wyłączają możliwość skorzystania 

z przysługujących praw. 

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach 

ochrony danych osobowych 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, 

której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma 

charakter dobrowolny. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę 

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami 

umowa. 

 

……………………………………. 

                                                                                                /czytelny podpis/ 


