
Bielice, dnia ......................2022 

............................................................... 
imię i nazwisko/nazwa inwestora 

adres........................................................ 

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

nr telefonu kontaktowego.................................. 

 

   Wójt Gminy Bielice 

 

WNIOSEK na 2022 

 

o udzielenie pomocy mieszkańcom Gminy Bielice na usuwanie z obiektów budowlanych wyrobów 

zawierających azbest. 

 

Zwracam się z prośbą o demontaż, odbiór i utylizacje wyrobów budowlanych zawierających 

azbest. 

Wyroby znajdują się na posesji (podać adres):..............................................nr geod. ................. 

 

Zwracam się z prośbą o odbiór i utylizacje zdemontowanych wyrobów budowlanych 

zawierających azbest. 

Wyroby znajdują się na posesji (podać adres):...............................................nr geod. ................. 

 

Rodzaj wyrobów................................................................................................................................. 

 

Ilość wyrobów: 

 

budynek mieszkalny.................................... w ilości ........................................... m2, 

 

budynek gospodarczy ................................. w ilości ........................................... m2, 

 

budynek ...................................................... w ilości ........................................... m2. 

 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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. Urz. UE.L Nr 119, str.1), 

informuję, iż: 

•  Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Urząd Gminy Bielice, ul. Niepokalanej 34 74-202 

Bielice. Może Pan/Pani skontaktować się z nami osobiście, poprzez korespondencję tradycyjną lub telefonicznie pod 

numerem: 91 5644220. 

• Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych wynikających z przepisów prawa – odbiór   

i utylizacja wyrobów zawierających azbest. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do prawidłowego i sprawnego 

przebiegu zadań publicznych realizowanych przez UG.  

•  W sytuacjach, gdy podanie lub przekazanie danych osobowych nie jest konieczne, przysługuje Panu/Pani prawo odmowy 

podania swych danych lub prawo niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie (w przypadku zadań innych niż zadania 

publiczne). Niepodanie przez Pana/Panią danych osobowych lub brak zgody na ich przetwarzanie będzie skutkować 

brakiem możliwości realizacji tych zadań.  

• W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych, może Pan/Pani wycofać                  

ją  w dowolnym momencie. W tym celu należy zwrócić się pisemnie do Administratora Danych.  

• Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom w szczególności na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa. W usprawiedliwionych przypadkach dane te mogą być udostępnione, na podstawie umów 

gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych, instytucjom świadczącym usługi serwisowe, gwarancyjne oraz 

wsparcia merytorycznego/organizacyjnego.  

• Pana/ Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zrealizowania zadania lub zadań w związku                     

z którymi zostały zebrane. Po zakończeniu realizacji tych zadań dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w calach 

archiwalnych.  

 

 



•  Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych danych oraz możliwość ich uzupełnienia i aktualizowania. Ma Pan/Pani 

prawo żądać wstrzymania przetwarzania lub usunięcia danych, które zebraliśmy za Pana/Pani zgodą. Równocześnie ma 

Pan/Pani prawo do przeniesienia danych osobowych.  

• Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku przetwarzania zebranych danych 

osobowych w sposób sprzeczny z rozporządzeniem RODO. 

 

 

 

 

 

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

(Czytelny podpis składającego wniosek) 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego własność budynku/działki lub zgody właściciela na 

realizację zadania. 

2. Kserokopia dokumentu potwierdzającego zgłoszenie realizacji zadania, zgodnie z przepisami Prawa 

budowlanego, w przypadku, gdy jest to wymagane. 
 

 

 

                                                               


