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Urząd Gminy w Kijach
Referat Infrastruktury, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska 
ul. Szkolna 19, 28-404 Kije

WNIOSEK 
o zakwalifikowanie do udziału w zadaniu pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów

zawierających azbest z terenu gminy Kije”

1. Zakres Wniosku

Wniosek dotyczy (proszę wpisać znak x w odpowiedni kwadrat):

 ⃞ usunięcia (demontażu, transportu i utylizacji) wyrobów azbestowych stanowiących pokrycie dachowe

 ⃞ usunięcia  (odbioru,  transportu  i  utylizacji)  odpadów  azbestowych  zalegających  na  terenie

nieruchomości 

2. Nieruchomość.

Adres  nieruchomości:  gmina,  miejscowość  ,  nr  budynku:  ……………………………………

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

nr ewidencyjny działki: …………………………………………………………………………………………………………………

3.  Określenie  wyrobów/odpadów  (np.  płyty  azbestowo-cementowe  faliste  stanowiące  istniejące  pokrycie

dachowe lub płyty azbestowo – cementowe powstałe po usunięciu pokrycia dachowego)

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

Ilość wyrobów/odpadów [m2 ] …………………………………………………………………..……………………..

Uwaga (!) W przypadku wyrobów zawierających azbest  stanowiących istniejące pokrycie  dachowe do wniosku
należy załączyć kserokopię zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia na budowę. 
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4. Odpad zawierający azbest (wypełnić w przypadku wniosku o usunięcie odpadów azbestowych)

Odpad powstał w wyniku (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat):

 ⃞ usunięcia  wyrobów  azbestowych  przed  wejściem  w  życie  przepisów  rozporządzenia  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 ze
zm.)  (należy załączyć oświadczenie stanowiące załącznik 3 ),

 ⃞ demontażu pokrycia dachowego zawierającego azbest przez uprawnionego przedsiębiorcę

(należy załączyć fakturę VAT za wykonanie usługę przez uprawnionego przedsiębiorcę tzn. posiadającego obowiązującą
decyzję  zatwierdzającą  program  gospodarki  odpadami  zezwalającą  na  wytwarzanie  odpadów  zawierających  azbest
wydaną przez marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania przedsiębiorcy oraz
Kserokopię pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego)

 O Ś W I A D C Z E N I A

1)  Oświadczam,  że  zapoznałam/em  się  z  treścią  zarządzenia  Wójta  Gminy  Kije  w  sprawie  przyjęcia
regulaminu realizacji  zadania pn. „Usuwanie azbestu i  wyrobów zawierających azbest z  terenu gminy
Kije” .

2) Oświadczam, że obiekt budowlany, na którym znajdują się wyroby zawierające azbest stanowi moją 
własność. (W przypadku gdy więcej niż jedna osoba ma uregulowany stosunek prawny do danego obiektu do wniosku 
należy załączyć upoważnienie od współwłaścicieli dla Wnioskodawcy do występowania w ich imieniu).

3) Wyrażam dobrowolną zgodę na wykonanie przez przedsiębiorcę zakresu wnioskowanych prac oraz na 
kontrolę prac objętych wnioskiem przez Komisję.

4) Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym wniosku nieprawdy lub zatajenie prawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych, 
zamieszczonych we wniosku.

…………..………….……………………………….
 

(czytelny podpis wnioskodawcy)
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KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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), informujemy, iż: 

Administratorem  Państwa  danych  osobowych  w  Urzędzie  Gminy  w  Kijach  jest  Wójt
Gminy Kije, ul. Szkolna 19, 28- 404 Kije, adres email: urzad@kije.pl, tel. 41 356 80 09.

Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym  w  przypadku  pytań
dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych można kontaktować się poprzez
adres email: k.lechowska@kije.pl, tel. 41 356 80 09 w.10.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu dopełnienia obowiązków określonych
w przepisach prawa tj. Ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020  
poz. 713) oraz  art. 6 ust.1 lit. c RODO (UE 2016/679), a także akcie prawa miejscowego, jakim jest
Uchwała Rady Gminy w Kijach Nr XIII/104/12 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia
„Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kije na lata 2012-
2032”.

Podanie  przez  Państwa  danych  osobowych  jest  warunkiem  złożenie  i  rozpatrzenia
składanego wniosku.

Państwa  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego  lub  organizacji
międzynarodowej. 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne
do realizacji celów przetwarzania danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa
Rady  Ministrów  dnia  18  stycznia  2011  r.  w  sprawie  instrukcji  kancelaryjnej,  jednolitych
rzeczowych wykazów akt  oraz  instrukcji  w sprawie  organizacji  i  zakresu działania  archiwów
zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67 z późn. zm.) lub innymi szczegółowymi przepisami
prawa.

Przysługuje  Panu/Pani  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także usunięcia danych, przy czym uprawnienie to
zostanie zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych.

W  przypadku  nieprawidłowości  przy  przetwarzaniu  Państwa  danych  osobowych
przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Zapoznałem/am się z klauzulą  informacyjną.

……………………………………………….
(data i podpis)                        
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