
 

W N I O S E K 
 

O ZAKWALIFIKOWANIE NIERUCHOMOŚCI DO KONKURSU PN. 

„USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST  

Z TERENU GMINY STUDZIENICE” 

 

I.   Szczegółowy opis przedsięwzięcia: 

1. Adres nieruchomości (ulica, kod pocztowy, miejscowość, gmina): 

……………………………………………………………………………………………………… 

2. Numer działki ewidencyjnej: ……………….., obręb: ……………………………………………...  

3. Rodzaj obiektu/miejsca*:   

      budynek mieszkalny     budynek gospodarczy   

      budynek związany z prowadzeniem działalności gospodarczej     

      wyroby zdemontowane z budynku (podać rodzaj obiektu): ……………………………………. 

 inne (opisać): ................................................................................................................................. 

4. Zakres wnioskowanych prac oraz ilość wyrobów zawierających azbest*: 

      demontaż, transport i unieszkodliwienie - ilość płyt: …… szt., o wymiarach: …..... x ......... cm 

      transport i unieszkodliwienie - ilość płyt: …… szt., o wymiarach: …..... x ......... cm  

Uwagi: ..................................................................................................................................................... 

5. Planowany termin przeprowadzenia prac: ………………………………………………………… 

II.  Właściciel (w przypadku współwłasności załączyć wykaz współwłaścicieli wraz z podpisami): 

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

2. Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………….... 

3. Nr telefonu kontaktowego do uzgodnienia terminu prac: .................................................................. 

4. Tytuł prawny do nieruchomości*:   własność   współwłasność   użytkowanie wieczyste  

      inne (wymienić) ………………………………………………………………………………….  

   

III. Załączniki wymagane: 
1. „Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” – sporządzona dla 

każdego obiektu według wzoru z Rozporządzenia z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów                 

i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2010 r. Nr 

162, poz. 1089). UWAGA: NIE DOTYCZY WYROBÓW ZDEMONTOWANYCH. 

2. Dokumentacja fotograficzna obiektu/miejsca, w którym znajdują się wyroby zawierające azbest, 

przedstawiająca aktualny stan (przed rozpoczęciem prac)  - np. min. 1 zdjęcie każdej z połaci dachu wraz           

z elewacją obiektu lub zdjęcie zdemontowanych wyrobów azbestowych przygotowanych do transportu. 

              

IV. Oświadczenie Wnioskodawcy: 
1. Wyrażam zgodę na wejście na teren mojej nieruchomości wykonawcy wyłonionego w drodze przetargu,   

w celu realizacji wyżej opisanych prac. 

2. Zobowiązuję się do dokonania zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych, o którym mowa       

w art. 30 ust. 1 pkt. 2 a) i art. 29 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U.            

z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) – o ile jest wymagane.  

3. Zobowiązuję się do pokrycia kosztu usunięcia wyrobów zawierających azbest znajdujących się na 

nieruchomości wskazanej w punkcie I, w terminie 14 dni od daty wystawienia przez Gminę Studzienice 

noty księgowej.   

 

 

 

 

 

      ...............................................................                   ................................................................... 
                             miejscowość, data    podpis wnioskodawcy/wnioskodawców 

 

*  zaznaczyć właściwe wstawiając „x” 



 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Na podstawie 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:  

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Studzienice (ul. Kaszubska 9, 77-143 

Studzienice). 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów 

przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.  

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.  

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane 

osobowe w imieniu Administratora.  

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem 

przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa. 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani 

decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym 

stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  
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