
Załącznik nr 1 do Zasad i trybu realizacji programu  
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest  

z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2021”  

 
Zgłoszenie w ramach programu 

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce” 
Dotyczy: demontażu, transportu i unieszkodliwienia 

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

2. Adres zamieszkania: Miejscowość…………………………………………………………….….….  

Ulica……............................................nr................Kod pocztowy............................................. 

Gmina................................................Telefon........................................................................... 

PESEL ………………………………………. NIP ………………………………………….……..…… 

3. Szczegółowy opis przedsięwzięcia (lokalizacja materiałów zawierających azbest: dokładny 

adres nieruchomości z podaniem numeru działki, obręb, zakres prac objętych wnioskiem  

– demontaż    z    unieszkodliwieniem). 

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

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

4. Szacunkowa ilość wyrobów azbestowych  przewidywanych do demontażu [powierzchnia (m
2
)] 

            -  rodzaj wyrobów : …………………………………………….. 

- demontaż     ....................... [m
2
] 

5. Rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek garażowy, wiata, stodoła, budynek 

inwentarski (właściwe podkreślić), inny………………………………….....(wymienić). 

6. Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością ……………………………………………….…..                              

7. Uwagi i informacje dodatkowe .................................................................................................. 

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

8. Oświadczam, że posiadam* / nie posiadam* gospodarstwo rolne (opodatkowane podatkiem 

rolnym) o łącznej powierzchni powyżej 1 ha.  

 

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

 
 

9. Potwierdzenie złożenia informacji o wyrobach zawierających azbest i potwierdzenie wpisania 

podmiotu do wojewódzkiej bazy danych o wyrobach i odpadach zawierających azbest (WBDA) 

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

 
 

 

Załączniki: 
1. Oświadczenie określające tytuł prawny do nieruchomości – w przypadku osób fizycznych. 
2. Kopię uchwały wspólnoty powołującej zarząd, odpis z Księgi Wieczystej dla nieruchomości gruntowej – w przypadku 

wspólnot mieszkaniowych.   
3. Uchwała PZD ustanawiająca na rzecz członka bezpłatne i bezterminowe prawo użytkowania działki i pobierania z niej 

pożytków lub umowa cywilno-prawna zawarta w formie aktu notarialnego ustanawiająca na rzecz członka prawo 
użytkowania działki - w przypadku członka Polskiego Związku Działkowców, lub umowa dzierżawy działkowej bądź inny 
dokument.  

4. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie. 
5. Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę.  
6. Kopię złożonego wniosku o zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę (wymiana pokrycia dachu lub 

rozbiórka) bądź kopię pozwolenia na budowę lub rozbiórkę wydanych przez Starostę Ostrowskiego.  
Uwagi! 

1. W przypadku rezygnacji z realizacji zadania, prosimy o dostarczenie pisma w tej sprawie do Urzędu Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce. 

2. Zgłoszenie winno być podpisane przez wszystkich właścicieli nieruchomości, gdy nie jest to możliwe wymagana jest ich 
pisemna zgoda. 



 

Klauzula informacyjna 

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

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce z siedzibą w Skalmierzycach, przy ul. Ostrowskiej 8, 63-460 Nowe 
Skalmierzyce, NIP: 622-238-19-39, REGON: 250855423.  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można 
kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych 
poprzez e-mail: d.tomczak.iod@noweskalmierzyce.pl  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO  
w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub  
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku  
z realizacją Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 uchwalonego 
uchwałą Rady Ministrów nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009 roku, zmienionego uchwałą 
Rady Ministrów nr 39/2010 z dnia 15 marca 2010 roku stosownie do postanowień 
Zarządzenia nr ROiSP.0050.85.2021 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce  
z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu realizacji programu „Usuwanie 
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w roku 
2021”. 

4. Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana będą przekazywane do instytucji 
upoważnionych z mocy prawa.  

5. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych  
do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów 
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji  
i zakresu działania archiwum zakładowych (Dz. U z 2011, nr 14, poz. 67 ze zm.)  

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, 
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi  
do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.  

9. Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 
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