
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 758/2020 
Wójta Gminy Lubin z dnia 29.06. 2020r.

Wójt Gminy Lubin
ul. Księcia Ludwika I  nr 3
59-300 Lubin

W N I O S E K
o wykonanie usługi usuwania wyrobów zawierających azbest

Data złożenia wstępnej deklaracji przystąpienia do Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy
Lubin na 2020 rok (wypełnia wnioskodawca): ………...…….………… znak sprawy ……………………...……... (wypełnia
pracownik UG): 

I. DANE WNIOSKODAWCY
1. Imię i nazwisko/nazwa1): ………………...…………….…….………….………….…........…
2. Telefon/mail …………………………………………...........................……….…....………...
3. Adres zamieszkania/siedziby1):

miejscowość: ……………………….…….....…… kod pocztowy: …………......….......……
ulica: ………………………………......….....…… nr domu/nr lokalu: …......……................

4. Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż  podany wyżej):
miejscowość: ……………………….….…....…… kod pocztowy: …….....…….….......……
ulica: ………………………………........…...…… nr domu/nr lokalu: ………..….................

II. ZAKRES, LOKALIZACJA I TERMIN WYKONANIA USŁUGI
Niniejszym wnoszę o2):

demontaż wraz z transportem i unieszkodliwieniem  - w ilości: …………………. m2/Mg

usunięcie wraz z transportem i unieszkodliwieniem  - w ilości …………………. m2/Mg

pokrycia dachowego/elewacyjnego/wyrobów zmagazynowanych, inne1)  …….…………………………………………………

w postaci płyt azbestowo-cementowych płaskich/falistych/inne1) …..…….....……w ilości łącznie ok. ……….…....  m2/ Mg1)

z terenu  nieruchomości/budynku/obiektu/inne1) ………...……………...……...…………  położonej/go  w  miejscowości

………………………przy  ul.  .......…...…...………..…………  nr  posesji  ………….…,  działka  o  numerze  geodezyjnym

……………….…., obręb …..….……………………… w przewidywanym terminie (podać miesiąc) ……....…............. 2020r.

III. OŚWIADCZENIA
1. Oświadczam,  iż nieruchomość,  z  której  usuwane  będą  odpady  stanowi  własność  osoby  fizycznej,

nieprowadzącej działalności gospodarczej.

2. Oświadczam,  iż  posiadam tytuł  prawny do  nieruchomości/budynku/obiektu/inne1)  …............…………..………
określonej/ego w pkt II wniosku jako lokalizacja usługi, który wynika z:

prawa własności (Księga wieczysta nr: ………………………………………………………...)

prawa współwłasności (Księga wieczysta nr …………………………………………………...)

użytkowania wieczystego (Księga wieczysta nr …………………………………………………...)

trwałego zarządu (Księga wieczysta nr …………………………………………………...)

posiadania nieruchomości z innego tytułu ……………………………………………...3)

3. Oświadczam,  iż  wyrażam  zgodę  na  wejście  na  teren  ww.  nieruchomości/budynku/obiektu/  inne1)

……………………… Wykonawcy wyłonionemu przez Gminę Lubin w celu wykonania usługi usuwania wyrobów
zawierających azbest, w tym sporządzenia dokumentacji fotograficznej wyrobów objętych niniejszym wnioskiem
przed i po zakończeniu wykonania usługi.



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

    (miejscowość, data)                                                                                                          (podpis) 

4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (RODO), informujemy że:

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Lubin, ul .Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin, tel. 76 840 31 00.
• W  sprawach  związanych  z  Pani/Pana  danymi  osobowymi  proszę  kontaktować  się  z  Inspektorem  Ochrony  Danych  :  e  -  mail:

iod@ug.lubin.pl 
• Pani/Pana dane osobowe: 

• w zakresie imię, nazwisko oraz adres nieruchomości przetwarzane będą w celu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia
27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001r. nr 62 poz. 627 ze zm.), „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na
lata 2009 – 2032” przyjętego uchwałą Rady Ministrów nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009r. (Monitor Polski 2009r. nr 50 poz. 735)
zmienionej uchwałą nr 39/2010 z dnia 15 marca 2010r. (Monitor Polski 2010r. nr 33 poz. 481) oraz uchwale nr XXVII/157/2015
Rady Gminy Lubin z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Lubin”, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest
oraz ich transportem i unieszkodliwieniem;

• w zakresie numer telefonu i adresu e-mail przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. lit. a RODO, tj. zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu ułatwienia kontaktu 

• Podanie  danych osobowych w zakresie  imienia,  nazwiska i  adresu nieruchomości  jest  wymogiem ustawowym; niepodanie  danych
osobowych  będzie  skutkowało  wezwaniem  do  ich  uzupełnienia,  a  w  przypadku  nieuzupełnienia  –  pozostawieniem  wniosku  bez
rozpoznania; wyjątek stanowią dane dotyczące numeru telefonu oraz adresu e-mail, który jest podawany dobrowolnie w celu ułatwienia
kontaktu 

• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania,  a następnie dla wypełnienia
obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, który
wynosi 5 lat

• Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie firma wykonująca prace obejmujące demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów
azbestowych   oraz  Wojewódzki  Fundusz  Ochrony   Środowiska  i  Gospodarki   Wodnej  we  Wrocławiu  celem  realizacji  „Programu
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubin”

• Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,  a w
przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej  zgody  – prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej
cofnięciem 

• Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

• Administrator  nie  przekazuje  ani  nie  zamierza  przekazywać  danych  osobowych  do  państwa  trzeciego  czy  organizacji
międzynarodowych 

• Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania

• Potwierdzam, że zapoznałem/am się i akceptuję treść klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych 

………………….…………………………………..
data i czytelny podpis Wnioskodawcy

1) zaznaczyć właściwe
2) zaznaczyć właściwą pozycję znakiem „X”
3)  należy wskazać właściciela nieruchomości.
Wymagane załączniki do wniosku:

1) oświadczenie o sposobie wykorzystywania nieruchomości/obiektu na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 1  do wniosku
2) w przypadku  współwłasności  -  dodatkowo przedłożyć  należy zgodę  współwłaścicieli  na wykonanie  usługi  usuwania  azbestu  oraz
upoważnienie do występowania w imieniu wszystkich współwłaścicieli - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2  do wniosku
3) W  przypadku  innego  prawa  niż  własność/współwłasność  -  dodatkowo  przedłożyć  należy zgodę  właściciela  (współwłaścicieli)  na
wykonanie usługi usuwania azbestu,
4) potwierdzenie  zgłoszenia  przez  właściciela,  użytkownika wieczystego lub zarządcę  nieruchomości  prac  polegających na usuwaniu
wyrobów zawierających azbest w Starostwie Powiatowym w Lubinie stanowiące załącznik nr 3 do wniosku,
5) w przypadku, gdy usługa obejmuje demontaż wyrobów zawierających azbest z obiektu, budynku:
a) potwierdzenie zgłoszenia we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanym (tj. w Starostwie Powiatowym w Lubinie)
robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186
t.j. z dnia 2019.06.26) wg  obowiązujących druków zgłoszeń w tym organie (kopia z datą wpływu do organu) lub zaświadczenie o niewniesieniu
sprzeciwu do wykonywania robót budowlanych - w przypadku zadania, którego realizacja wymaga zgłoszenia takich prac 
b) pozwolenia na budowę/rozbiórkę wydane przez Starostę Lubińskiego - w przypadku zadania, którego realizacja wymaga pozwolenia na
budowę/rozbiórkę,



c) potwierdzenia złożenia zawiadomienia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi  Nadzoru Budowlanego w Lubinie o zamierzonym
terminie rozpoczęcia robót budowlanych - w przypadku zadania, którego realizacja wymaga pozwolenia na budowę/rozbiórkę.


