
Wałbrzych, dnia .................................

Prezydent Miasta Wałbrzycha

Biuro Środowiska i Klimatu

 Urząd Miejski w Wałbrzychu

Pl. Magistracki 1

58-300 Wałbrzych

WNIOSEK

o pomoc na realizację prac związanych z usuwaniem

wyrobów zawierających azbest

(wniosek prosimy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami)

Dane wnioskodawcy (właściciela/właścicieli lub posiadacza/posiadaczy):

1. Imię i nazwisko ….............................................................................................................................

2. Adres zamieszkania...........................................................................................................................
(kod pocztowy, nazwa miejscowości, ulica, nr domu, nr lokalu)

3. Nr telefon kontaktowego....................................................................................................................

4. Adres nieruchomości, gdzie przeprowadzane będą prace związane usuwaniem azbestu:

...............................................................................................................................................................
(kod pocztowy, nazwa miejscowości, ulica, nr domu, nr lokalu)

5. Obręb i nr ewidencyjny działki..........................................................................................................

6. Tytuł prawny do nieruchomości.........................................................................................................
(własność, współwłasność, dzierżawa, inny)

Informacje o zadaniu:

1. Przeznaczenie budynku (zaznaczyć właściwe):

a) budynek mieszkalny

b) budynek gospodarczy

c) inny (napisać jaki)..............................................................................................................................

2. Charakterystyka wyrobów zawierających azbest: (zaznaczyć właściwe)

a) płyty azbestowo-cementowe faliste i gąsiory: pokrycia dachowe, balkony;

b) płyty azbestowo-cementowe płaskie, prasowane: ściany osłonowe, ściany działowe, elewacje 

zewnętrzne, osłony ścian, chłodnie wentylatorowe;

c) płyty azbestowo-cementowe płaskie typu „karo”;

d) płyty azbestowo-cementowe suchoformowane;

e) inne (jakie)...........................................................................................................................................



3. Ilość wyrobów zawierających azbest:

a) demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwianie:

- powierzchnia (m2) dachu, elewacji itp. ...............................................................................................

- liczba płyt (szt.)....................................................................................................................................

b) odbiór, transport i unieszkodliwianie:

- powierzchnia (m2) dachu, elewacji itp. ...............................................................................................

- liczba płyt (szt.)....................................................................................................................................

Termin realizacji zadania obejmujący rok........................................................................................

Oświadczenia dodatkowe:

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

Wyrażam zgodę na wejście firmy zajmującej się usuwaniem i transportem odpadów zawierających 

azbest na teren mojej posesji.

Oświadczam, iż prowadzę działalność gospodarczą / nie prowadzę działalności gospodarczej*.

Oświadczam, iż prowadzę gospodarstwo rolne / nie prowadzę gospodarstwa rolnego*.

Wymagane dokumenty:

a.) dokument potwierdzający  tytuł  prawny  do  nieruchomości  :  odpis  z  księgi  wieczystej,  decyzja

o przekazaniu nieruchomości w trwały zarząd, umowa dzierżawy lub inny (załącznik obligatoryjny);

b. zgoda współwłaścicieli terenu na przeprowadzenie inwestycji związanej z demontażem, zbieraniem,

transportem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest -  jeśli posiadacz nieruchomości nie

jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym oraz w przypadku, gdy nieruchomość należy do więcej niż

1 właściciela - należy dołączyć zgodę wszystkich właścicieli wraz z ich adresami (załącznik obligatoryjny);

c. kopię zgłoszenia robót budowlanych (wymagana na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót) lub

kopię pozwolenia na budowę - w przypadku, gdy jest ono wymagane (załącznik obligatoryjny);

d. podpisana informacja o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik obligatoryjny);

e. oświadczenie wnioskodawcy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

(załącznik fakultatywny).

*) właściwe podkreślić

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

(data i podpis wnioskodawcy)

UWAGA!
POMOC  NA  REALIZACJĘ  PRAC  ZWIĄZANYCH  Z  USUWANIEM  WYROBÓW  ZAWIERAJĄCYCH

AZBEST ZOSTANIE UDZIELONA TYLKO WÓWCZAS, GDY GMINA WAŁBRZYCH UZYSKA DOTACJĘ

NA DOFINANSOWANIE PRZEDMIOTOWEGO ZADANIA



Załącznik …….do wniosku

Niniejszą informację otrzymuje Pani/ Pan w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 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)
(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1). 

URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU
PL. MAGISTRACKI 1,  58-300 WAŁBRZYCH

TEL. 074/66 55 100, FAX 074/66 55 118
www.um.walbrzych.pl

www.bip.um.walbrzych.pl  

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z wnioskiem o pomoc na realizację prac
związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest

TOŻSAMOŚĆ I DANE 
KONTAKTOWE 
ADMINISTRATORA 

Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Prezydent  Miasta
Wałbrzycha,  Pl.  Magistracki  1,  58  –  300  Wałbrzych, tel.  74  665  51  00,
um@um.walbrzych.pl

DANE KONTAKTOWE 
INSPEKTORA OCHRONY 
DANYCH

Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym  może  się
Pani/Pan  skontaktować  poprzez  e  -  mail:  iod  o  @um.walbrzych.pl  ,
telefonicznie  pod numerem 74  665  53  59  lub  pisemnie  na  adres  siedziby
administratora.  Z  inspektorem ochrony danych można  się  kontaktować  we
wszystkich  sprawach  dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych  oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu przyjęcia i weryfikacji wniosku
o pomoc na realizację prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierają-
cych azbest.
Pani/ Pana dane osobowe w zakresie numeru telefonu będą przetwarzane w
celu zapewnienia szybkiej komunikacji związanej ze złożonym wnioskiem. 

PODSTAWA PRAWNA 
PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
- art. 6 ust.  1 lit  e 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)  -  przetwarzanie  jest  niezbędne  do
wykonania  zadania  realizowanego  w  interesie  publicznym  w  związku  z
przepisami ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie  gminnym oraz
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
-  art. 6  ust. 1 lit a ww.  Rozporządzenia - dobrowolnej  zgody w przypadku
danych dotyczących numeru telefonu. Zgodę można wycofać w dowolnym
momencie.  Podanie  we  wniosku  danych  w  zakresie  numeru  telefonu
będzie traktowane jako zgoda na ich przetwarzanie.

ODBIORCY DANYCH Pani/Pana  dane  osobowe  mogą  zostać  udostępniane  podmiotom  i  osobom
upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub
kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej.  Dane osobowe
mogą  zostać  również  udostępnione  podmiotom,  z którymi  administrator
zawarł  umowę  na  świadczenie  usług  serwisowych  dla  systemów
informatycznych  wykorzystywanych  przy ich  przetwarzaniu,  w  tym  firmie
Madkom S.A. oraz wybranemu Wykonawcy, który będzie realizował usługę
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu danej nieruchomości. 

OKRES 
PRZECHOWYWANIA 
DANYCH

Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okresy  zgodne  z
kategoriami  archiwalnymi,  o  których  mowa  w  załączniku  Nr  2  do
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

PRAWA PODMIOTÓW 
DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania,  żądania  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,  prawo
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wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 
W przypadku  kiedy  podstawą przetwarzania  Pani/Pana  danych  osobowych
jest  zgoda, przysługuje  Pani/Panu  prawo  do  jej  wycofania  w  dowolnym
momencie.  Wycofanie  zgody nie  wpływa  na  zgodność  z  prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

PRAWO WNIESIENIA 
SKARGI DO ORGANU 
NADZORCZEGO

Ma  Pani/Pan  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  -   Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa. 

INFORMACJA O 
DOWOLNOŚCI LUB 
OBOWIĄZKU PODANIA 
DANYCH

Obowiązek podania Pani/Pana danych osobowych wynika z ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
Podanie danych osobowych w zakresie numeru telefonu jest dobrowolne. Nie
podanie  tych  danych  będzie  skutkowało  brakiem  możliwości  kontaktu
telefonicznego.

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

(data i podpis wnioskodawcy)
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