
GO Nr.  ..……..……../2022 
Wypełnia Urząd Gminy 

 

 
Wniosek 

o udział w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Jordanów Śląski 
 

1. Dane Wnioskodawcy: 

Imię i nazwisko/nazwa  

Ulica i numer domu/ 
lokalu 

 

Miejscowość  

Kod pocztowy i poczta  

Nr telefonu oraz e-mail  

 

2. Szczegółowy opis nieruchomości zgłaszanej do programu:  

Adres nieruchomości, na której znajdują 
się wyroby zawierające azbest 

 

Numer ewidencyjny działki, obręb, 
gmina 

 

Rodzaj budynku, z którego pochodzą 
wyroby zawierające azbest  
(zaznaczyć właściwe) 

□ mieszkalny 

□ gospodarczy 

□ inny - jaki ……………………………………………………………… 
 

3. Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością  (np. własność, współwłasność, użytkowanie 

wieczyste, trwały zarząd, inne- jakie): ……………………………………………………….………………………………….......... 

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

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

Zakres prac objętych wnioskiem 
Rodzaj wyrobu zawierającego azbest 

(płyta falista/ płaska lub inny) 
Ilość w kg* 

Demontaż, zapakowanie, transport  
i unieszkodliwienie 

  

Odbiór wcześniej zdemontowanych 
wyrobów, zapakowanie, transport  
i unieszkodliwienie 

  

 * Szacunkowa waga płyty cementowo-azbestowej o wymiarze 1 m2 wynosi 15 kg 
 

5. Oświadczam, że prowadzę działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami 
rolnymi oraz jestem beneficjentem pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (właściwe 
zakreślić) 

TAK      NIE 

 

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK”, proszę podać numer NIP………………………………………………… 

oraz rodzaj prowadzonej działalności (PKD) ………………………………………….………………………………………………. 

  



6. Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. 
Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na: 
1) wejście/wjazd na teren posesji celem odbioru odpadów azbestowych w ramach realizacji wniosku,  
2)  kontrolę prac objętych wnioskiem. 

 
 
................................................................... 
    (data i podpis wnioskodawcy) 

 
Załączniki do wniosku: 

1) dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajdują się wyroby 
zawierające azbest: akt notarialny lub odpis z księgi wieczystej albo inny; 

2) zgoda właściciela/ współwłaścicieli (w zależności od indywidualnej sytuacji prawnej nieruchomości); 
3) pełnomocnictwo w sytuacji działania przez pełnomocnika; 
4) Oświadczenie właściciela, posiadacza nieruchomości; 
5) wypełniony formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę w odniesieniu do pomocy de 

minimis (jeżeli wnioskodawca zakreślił „tak” w pkt 5 wniosku); 
6) zaświadczenia  o pomocy de minimis (jeżeli wnioskodawca zakreślił „tak” w pkt 5 wniosku) z ostatnich trzech 

lat kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku . 
 

Uwaga! 
Z uwagi na ograniczoną pulę środków przeznaczonych na program usuwania azbestu, o kolejności realizacji będzie 
decydować data złożenia wniosku. 
W przypadku rezygnacji z realizacji zadania, wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia pisma w tej sprawie 
do Urzędu Gminy Jordanów Śląski.      
 
                                           
W związku z realizacją wymogów 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 „RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

Poniższe zasady stosuje się od 25 maja 2018 r. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Gminie Jordanów Śląski,  jest Urząd Gminy Jordanów Śląski 55-065 Jordanów Śląski, tel. 71-

3911582, reprezentowana przez Wójta Gminy Jordanów Śląski (zwanego dalej jako „Administrator”). Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie 

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

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy, a także przysługujących Pani/Panu 

uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem danych osobowych w Urzędzie Gminy za pomocą adresu elektronicznego iod@huczynski.pl 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach: 

1) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Gminie Jordanów Śląski,  

2) realizacji umów, 

3) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na  podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści 

zgody. 

3. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 2 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

1) upoważnieni pracownicy Administratora, 

2) usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, ich upoważnieni 

pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług, 

3) podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w szczególności: Policja, prokurator, 

4) podmioty współpracujące z Administratorem, którym dane osobowe są udostępniane na podstawie zgody osoby, której te dane dotyczą i w celach w niej wskazanych. 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w ust. 2, a po tym czasie w zakresie wymaganym przez przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego. 

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu następujące uprawnienia: 

1) prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania, 

2) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia 

zapomnianym”), 

3) prawa do przeniesienia danych osobowych zgodnie z art. 20 RODO, 

4) prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jej danych osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność 

przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody, 

5) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO z przyczyn związanych z 

jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO, 

6) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym 

wobec jej profilowania w celach marketingowych, w zakresie, w jakim przetwarzanie danych tej osoby jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. 

6. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody (art.6 ust.1 lit. a RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z 

obowiązującym prawem. W sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody – podanie Administratorowi przez Panią/Pana 

Danych Osobowych ma charakter dobrowolny. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta 

między stronami umowa. 

8. Każdy, którego dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

 


