
 Mierzęcice, dnia …........................ 
 

DEKLARACJA 
przystąpienia do programu unieszkodliwiania odpadów 

zawierających azbest w 2022/2023 r.* 
 

 

1.Imię i nazwisko właściciela/li nieruchomości ……………………………………………………… 

 

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

 

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

 

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

 

3. Nr telefonu kontaktowego................................................................................................................ 

 

4. Adres nieruchomości, na której znajdują się wyroby zwierające azbest …………………………. 

 

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

 

5. Rodzaj obiektu, na którym znajduje się  lub znajdował się zdemontowany azbest:  

 budynek mieszkalny 

 budynek gospodarczy  

 inny (jaki)……………………………………………………. 

6. Rodzaj wyrobu zawierającego azbest  

 płaski  

 falisty  

7. Powierzchnia np. dachu, ścian w [m2] (dot. tylko demontażu) 

 

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

 

8. Masa zdementowanych wyrobów zawierającego azbest [w tonach] ..........…….……………… 

 

9. Usunięcie wyrobów zawierających azbest planowane jest w roku:  

 

 2022  

 2023 

 

Do deklaracji należy dołączyć:  

Zdjęcia obiektów, z których planowany jest demontaż azbestu / miejsc składowania azbestu            

(w przypadku zbierania), umożliwiające identyfikację ich położenia.  

 

Niniejszym deklaruję chęć przystąpienia do programu demontażu i/lub zbierania, transportu                               

i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest współfinansowanego ze środków WFOŚiGW 

(przy udziale środków z NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program 

finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”) oraz ze środków własnych Gminy 

Mierzęcice. Wyłącznie w przypadku uzyskania dofinansowania uczestnicy projektu otrzymają 

informacje o jego realizacji.  

 
• - właściwe zaznaczyć  

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

(podpis właściciela/li nieruchomości) 

 



 

 

 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

 

W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) (Dz. Urz. 

UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) (dalej RODO) informujemy, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Mierzęcice  ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Marka Woźniaka, z którym można się skontaktować 

w następujący sposób: adres poczty elektronicznej:iodo@mierzecice.pl   

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja postępowania administracyjnego zgodnie art. 6 ust. 1 lit a), 

lit c) lub lit. e)  RODO. 

4. Dane mogą być przekazywane lub udostępniane podmiotom upoważnionym 

na podstawie i w granicach prawa w celu prawidłowej realizacji zadań określonych  

w przepisach prawa. 

5. Dane nie będą przekazane do państwa trzeciego - poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji 

międzynarodowej. 

6. Dane będą przechowywane przez okres zgodny z terminami archiwizacji określonymi przez ustawę o Narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach. 

7. Informuję o prawie do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

8. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, istnieje prawo do cofnięcia zgody. Wyco-

fanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania. 

9. Informujemy o prawie  do wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 

11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
 

mailto:iodo@mierzecice.pl

