
 

 

 

 

…………………, dnia ........................... 

          (Miejscowość) 

Wnioskodawca 

 

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

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

(imię i nazwisko właściciela nieruchomości)       Wójt Gminy  

Łanięta 

Adres/siedziba .............................................. 

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

 

Telefon .......................................................... 

 
 

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 prawa do nieruchomości (właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty, współużytkownik wieczysty) 

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

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

      □ Demontaż 

□ budynek mieszkalny: □ budynek gospodarczy/inny* 

  - ilość azbestu: .............. m2    - ilość azbestu: ................ m2 

  - rodzaj azbestu: płyty faliste/płyty płaskie*   - rodzaj azbestu: płyty faliste/płyty płaskie 

  - planowany termin demontażu**:   - planowany termin demontażu**: 

 

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

  - ilość azbestu: .............. m2    - ilość azbestu: ................ m2 

  - rodzaj azbestu: płyty faliste/płyty płaskie*   - rodzaj azbestu: płyty faliste/płyty płaskie 
—————————— 

* niepotrzebne skreślić 

** nie może być później niż do dnia……….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 Łaniętach oraz firmie działającej na 

zlecenie Gminy wstępu na przedmiotową nieruchomość w celu podjęcia działań związanych z realizacją 

wnioskowanych prac. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku w celu realizacji zadania usuwania 

wyrobów zawierających azbest, zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2016 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  

z 2016 r. poz. 922).   

 

 

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

 (podpis wnioskodawcy) 

 

 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA INTERESANTÓW URZĘDU GMINY ŁANIĘTA DOTYCZĄCA OCHRONY 

DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (dalej  

Rozporządzenie) informujemy, że: 

I. Administratorem Pani/Pana danych w Urzędzie Gminy Łanięta jest Wójt Gminy Łanięta z siedzibą w Łaniętach, 

Łanięta 16, 99-306 Łanięta  

II. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Paweł Modrzejewski,  kontakt: inspektor@kiodo.pl,   

tel.: 544 544 001. 

III. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z realizowaniem zadań przez 

Urząd Gminy Łanięta na podstawie art. 6 ust. 1. lit. a, b c, d i e Rozporządzenia, 

IV. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane 

innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być: 

a. inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów 

prawa; 

b. inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej 

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). 

V. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt III celu 

przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 

VI. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu: 

a. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia; 

b. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia; 

c. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia, 

d. prawo ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia; 

e. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia; 

f. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia; 

g. w przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a 

Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawi zgody przed jej cofnięciem. 

VII. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

narusza przepisy Rozporządzenia. 

VIII. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest 

obligatoryjne. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny i wymaga 

wyrażenia zgody. 

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej 

ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, 

nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

Zapoznałem/ zapoznałam się z powyższą klauzulą ………………………………………………………………….. 

 


