
Wierzchlas, dnia ….…/…….. / 2022 r.   

Wnioskodawca: 
 
…………………………………….. 
Imię i nazwisko: 
 
…………………………………….. 
Adres zamieszkania 
 

…………………………………….. 
 
…………………………………….. 
Telefon do kontaktu, e-mail 

 
Wójt Gminy Wierzchlas 

 

Wniosek 

o nieodpłatny odbiór odpadów zawierających azbest  

 

 

1. Miejsce wytworzenia odpadów zawierających azbest: 

Numer ewidencyjny działki: ……………… 

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

        budynek mieszkalny             budynek gospodarczy           inny obiekt ……………………. 

 

2. Źródło powstania:  

        pokrycie dachowe                elewacja budynku                  inne  …………………………… 

 

 

3. Miejsce składowania  odpadów zawierających azbest1 :  

Numer ewidencyjny działki: ……………… 

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

 

4. Rodzaj odpadów i ilość: 

Płyty faliste: ………..… szt.  

Płyty płaskie: …………….. szt. 

Inne odpady zawierające azbest (jakie? …………………………………..): …………… szt. 

 

5. Oświadczam, że jestem właścicielem w/w nieruchomości. 

6. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą. 

7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku 

o nieodpłatne odebranie i utylizację odpadów zawierających azbest, przez Gminę 

Wierzchlas, ul. Szkolna 7, 98-324 Wierzchlas, w celu realizacji Programu usuwania 

wyrobów zawierających azbest dla Gminy Wierzchlas na lata 2014-2032. 

 

 

        ……………………………………… 

                                                                                    Czytelny podpis 

 

Wniosek należy złożyć do dnia 31 marca 2022 r. w Urzędzie Gminy Wierzchlas,, w godzinach: 
poniedziałek 8.00 – 16.00, wtorek – piątek 7.00 - 15.00,  bądź listownie na adres: Urząd Gminy 
Wierzchlas, ul. Szkolna 7,  98-324 Wierzchlas (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy).  

 
1 Nie wypełniać jeżeli adres jest taki sam jak w pkt. 1 



 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

w celu związanym z postępowaniem dla osób 

wnioskujących o dofinansowanie na usunięcie azbestu 

 

W związku z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 
r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 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, dalej 
RODO): 

ADMINISTRATOR 
DANYCH  

 

Gmina Wierzchlas z siedzibą w Urzędzie Gminy przy ul. Szkolnej 7, 98-324 Wierzchlas - 
reprezentowana przez Wójta Gminy. 

 

WSPÓŁADMINISTRATOR Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ul. 
Dubois 118, 93-465 Łódź dla zakresu danych osobowych Wnioskodawców, Beneficjentów i 
Partnerów oraz ich pracowników, którzy aplikują  o środki i realizują zadania polegające na 
unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest. 

INSPEKTOR OCHRONY 
DANYCH OSOBOWYCH u 
ADO 

iodo@wierzchlas.pl  lub pisemnie na adres administratora. 

CELE PRZETWARZANIA I 
PODSTAWA PRAWNA 

Aministrator i Współadministrator prowadzą operacje przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych w celu realizacji zadania polegającego na unieszkodliwieniu wyrobów 
zawierających azbest współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na podstawie: Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. 
Prawo ochrony środowiska ( Dz.U.2020.1219 t.j.) i dane nie będą udostępniane podmiotom 
innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa 

Podanie danych Pani/Pana jest niezbędne do realizacji zadania polegającego na 
unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest oraz zawarcia umowy w szczególności 
potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, 
kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych. 

 
 ODBIORCY DANYCH  Odbiorcami  Pana/i  danych  osobowych  mogą  być  tylko strony  oraz  uczestnicy  

postępowania administracyjnego, prowadzonego w celu scalenia i podziału nieruchomości 
,podmioty uprawnione do odbioru Pana/i danych w uzasadnionych przypadkach i na 
podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz inne podmioty, które na podstawie 
stosownych umów podpisanych z Gminą Wierzchlas przetwarzają dane osobowe, dla 
których Administratorem jest Gmina Wierzchlas  

 

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, z 
wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:  

a. dostępu do danych osobowych jej dotyczących, 

b. żądania ich sprostowania, 

c. ograniczenia przetwarzania, 

d. usunięcia danych po zakończeniu okresu archiwizacji.  

e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

PRAWO WNIESIENIA 
SKARGI DO ORGANU 
NADZORCZEGO 

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w 
sprawach ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych 
osobowych przez Administratora. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
 

PRZEKAZANIE DANYCH  Pani/Pana dane nie są przekazywane do Państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej, 
nie będą  profilowane 

 

ZAUTOMATYZOWANE 
PODEJMOWANIE 

W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji ani do profilowania 



 

 

DECYZJI, PROFILOWANIE  

OKRES ARCHIWIZACJI  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia zadania w 
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz 
zakończenia archiwizowania dokumentacji  

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w instrukcji 
kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia  
18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt 
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.   

 

INNE  Podanie Pani/ Pana danych jest dobrowolne, jednak nie podanie ich będzie skutkowałao nie 
zawraciem umowy oraz brakiem możliwości uzyskania wsparcia w ramach zadania. 


