
 

  

..........................................................................                                     Wiśniew, dn. ...............................r. 

            (imię i nazwisko) 

 

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

(adres) 

 

             Wójt Gminy Wiśniew 
                                                                                         
 

W N I O S E K 

o udział w programie usuwania wyrobów zawierających azbest 
 

  
1. Dane wnioskodawcy  

Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania (kod pocztowy, miejscowość, 

ulica, numer domu 

 

Nr telefonu / e-mail  

 

2. Informacje o wyrobach zawierających azbest 

Lokalizacja wyrobów azbestowych: 

adres, nr ewidencyjny działki, nr obrębu 

 

Rodzaj budynku, z którego zdjęto wyroby azbestowe  budynek gospodarczy (np. garaż, stodoła) 

 budynek mieszkalny 

 budynek mieszkalno-gospodarczy 

 inny 

Rodzaj wyrobów azbestowych  płyty azbestowo-cementowe faliste (eternit) 

 płyty azbestowo-cementowe płaskie 

Ilość wyrobów zawierających azbest  m2 ……….. 

 Mg ………. 

Stopień pilności  azbest zdjęty nieużytkowany 

 
3. Oświadczenie o przestrzeganiu przepisów Prawo Budowlane 

Oświadczam, że wyroby zawierające azbest objęte niniejszym wnioskiem zostały zdemontowane zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie 

sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 

r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 

zawierających azbest (Dz. U. z 2010 r. Nr 162 poz. 1089).  
                                                                                                              

 ……...…….............................................. 

                                                                                                         (podpis) 

 
4. Oświadczenie dotyczące pomocy publicznej 

Oświadczam, że dofinansowanie nie będzie stanowiło pomocy publicznej o której mowa w art. 107 ust. 1 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.1 

 

 
……...…….............................................. 

                                                                                                         (podpis) 



 

  

 

Klauzula informacyjna RODO 

W związku z zapisami 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) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 

119, poz. 1) informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Wiśniew, reprezentowana przez Wójta Gminy Wiśniew,  

z siedzibą: ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew, tel. (25) 641 73 13.  

2. Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) – Pana 

Stefana Książka, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod 

adresem mail: iod-sk@tbdsiedlce.pl.  

3. Gmina Wiśniew przetwarza Państwa dane w celu rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających 

azbest z Państwa nieruchomości.  

4. Administrator przetwarza Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, a w szczególności z Ustawy 

z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest.  

5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia 

celów, o których mowa powyżej.  

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędnych do realizacji zadań o których mowa powyżej jest dobrowolne, lecz 

niezbędne do rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie. Nie podanie danych będzie skutkować nierozpatrzeniem wniosku.  

7. Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są 

przepisy prawa (np. inne jednostki gminne, wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą 

szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – m.in. ZUS, PFRON, GOPS/MOPS) lub 

umowy powierzenia danych do przetwarzania z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Administratora. Odbiorcą danych 

osobowych będą uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi Administratorowi na 

podstawie odrębnych umów.  

8. Dane osobowe przetwarzane przez Gminę Wiśniew przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego 

zostały zebrane, zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym 

Rozporządzenie 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. W przypadku przetwarzania na 

podstawie zgody dane będą przechowywane do chwili ustania celu w jakim została zebrana lub do wycofania zgody.  

9. Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:  

 dostępu do danych osobowych jej dotyczących oraz otrzymania ich kopii,  

 żądania ich sprostowania,  

 usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.  

10. Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody  

w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem.  

11. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, kierując korespondencję na adres Administratora: 

Urząd Gminy Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew lub drogą elektroniczną pisząc na adres: iod-sk@tbdsiedlce.pl.  

12. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych 

osobowych przez Gminę Wiśniew. Organem właściwym dla ww. skargi jest:  

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

13. W zależności od czynności przetwarzania, której poddawane są Państwa dane osobowe u Administratora Danych, podanie 

danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędne do realizacji umowy lub jest dobrowolne.  

14. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.  

15. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych z wyjątkiem przypadków przekazywania 

danych na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.  

16. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych informowani Państwo będziecie przez merytoryczną komórkę 

Administratora Danych prowadzącą przetwarzanie oraz przez inspektora ochrony danych.  

 
 

……...…….............................................. 

                                                                                                          (podpis) 

  

 
1 Zgodnie z art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dawny art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską) pomoc udzielana przez 
Państwo przedsiębiorcy podlega przepisom dotyczącym pomocy publicznej, o ile jednocześnie spełnione są następujące przesłanki:  
• jest przyznawane przez Państwo lub pochodzi ze środków państwowych,  
• udzielane jest na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku,  
• ma charakter selektywny (uprzywilejowuje określone przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa albo produkcję określonych towarów),  
• grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi UE.  
W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych warunków nie jest spełniony, nie mamy do czynienia z pomocą publiczną w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE.   


