Lgota Wielka, dnia………………
Wnioskodawca:
……………………………………………
……………………………………………
(imię i nazwisko właściciela nieruchomości)

Adres/siedziba…………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
Telefon…………………………………....
Wójt Gminy Lgota Wielka
WNIOSEK O ZAINWENTARYZOWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH
AZBEST, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI
1. Określenie nieruchomości, na której dokonana ma być inwentaryzacja:
Adres:……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...
Numer ewidencyjny działki:………………, obręb:…………………………………….
Tytuł prawny do nieruchomości (właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty,
współużytkownik wieczysty)………………………………………................................
2. Rodzaj zabudowy:

□ budynek mieszkalny:
- ilość azbestu: ………… m2
- rodzaj azbestu: płyty faliste / płyty płaskie*
- stopień pilności**:…………………..

□ budynek gospodarczy:
- ilość azbestu: ………… m2
- rodzaj azbestu: płyty faliste / płyty płaskie*
- stopień pilności**:…………………..

□ odpad luzem:
- ilość azbestu: ………… m2
- rodzaj azbestu: płyty faliste / płyty płaskie*
- stopień pilności**:…………………..
3. Inne istotne informacje:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
* niepotrzebne skreślić
**I stopień - wymiana lub naprawa wymagana bezzwłocznie
II stopień - ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku
III stopień - ponowna ocena w terminie do 5 lat

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, dalej jako RODO) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy w Lgocie Wielkiej z
siedzibą w Urzędzie Gminy w Lgocie Wielkiej ul. Radomszczańska 60, 97-565 Lgota
Wielka. Mogą się państwo skontaktować Z Administratorem za pośrednictwem e-mail :
lgota@i-bip.pl.
2) Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, e RODO.
3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby fizyczne lub prawne, organy
publiczne lub inne podmioty, którym administrator je ujawnia do celów wynikających w
związku z prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez administratora.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z przepisami prawa lub
wewnętrznymi dokumentami funkcjonującymi u Administratora, w pozostałych przypadkach
do ustania przyczyn przetwarzania.
5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przetwarzane
dane nie będą profilowane i przekazywane do państw trzecich.

Oświadczenia:
1. Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i
prawnym.
2. Zobowiązuję się do umożliwienia upoważnionym pracownikom Urzędu Gminy w
Lgocie Wielkiej wstępu na przedmiotową nieruchomość w celu podjęcia działań
związanych z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku w
celu realizacji zadania, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.).

……...………………………………………
(podpis wnioskodawcy)

