
………………………………….      Istebna, dnia………………….. 

(Imię i Nazwisko) 

 

…………………………………. 

(Adres zamieszkania) 

 

………………………………….. 

(Nr telefonu kontaktowego) 
Do Wójta Gminy Istebna 

 

 

Zwracam się z prośbą o objęcie dofinansowaniem utylizacji płyt azbestowo-cementowych 

z terenu mojej nieruchomości, znajdującej się na działce nr………. w miejscowości …………. 

Zobowiązuję się dostarczyć we własnym zakresie zabezpieczone płyty azbestowe na miejsce ich 

odbioru. Zobowiązuję się odpowiednio dostarczyć przygotowane odpady tzn. całe płyty, większe 

ich fragmenty i odpady o dużych gabarytach ułożyć na palecie, drobne fragmenty płyt i odpady  

o małych gabarytach, których nie ma możliwości ułożyć na palecie – w workach typu big-bag.  

 

Zgłaszam konieczność utylizacji azbestu znajdującego się na:  

 

        budynku mieszkalnym (adres budynku ……………………………..……) 

        budynku gospodarczym 

        azbestu składowanego 

        inny ……………………………………………………….. 

      *zaznaczyć właściwe 

 

Z azbestu wykonane jest:  

 

        pokrycie dachu 

        elewacja budynku    

      *zaznaczyć właściwe 

 

Ilość zdemontowanych płyt azbestowych wynosi: 
 

• Eternit falisty  …………………… m2 

 

• Eternit mały    …………………… m2 

 

Planowany rok unieszkodliwienia odpadu – 20…. 

 

 

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

 

    (podpis wnioskodawcy) 

 



Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  

ADMINISTRATOR DANYCH 

Administratorem danych jest Wójt Gminy Istebna z siedzibą 43-470 Istebna, Istebna 1000. 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się: 

• pisemnie na adres Urząd Gminy Istebna; 

• na adres poczty elektronicznej: iod@istebna.eu. 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH  

Dane będą przetwarzane w celu odbioru niebezpiecznych odpadów azbestowych w ramach „Programu usuwania 

azbestu z terenu Gminy Istebna” 

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH 

Dane są przetwarzane na podstawie: 

• Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 przyjęty Uchwałą Rady Ministrów w dniu 14 

lipca 2009 r.; 

• Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska; 

ODBIORCY DANYCH  

Państwa dane nie będę udostępniane innym podmiotom. 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów, 

wymagany przepisami prawa. 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ 

Każda osoba, której dane są przetwarzane w Urzędzie Gminy ma prawo żądania od Administratora dostępu do 

danych, które jej dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; ma prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia skargi do organu 

nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH 

NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest objęte obowiązkiem, jednak odmowa ich podania spowoduje, 

że odbiór azbestu może być utrudniony lub niemożliwy. 

INFORAMCJE O ZAUMOTYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI 

Państwa nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany; administrator nie przewiduje ich profilowania. 

 

Wniosek będzie uwzględniony przez Urząd Gminy Istebna w kolejności złożenia oraz w zależności od 

przeznaczonych środków na ten cel. Do czasu realizacji, eternit może wymagać oczekiwania na wywóz. 

Należy niezwłocznie powiadomić o zdemontowaniu eternitu z budynku i jego zabezpieczeniu Urząd Gminy 

Istebna, Referat Rozwoju Infrastruktury i Ochrony Środowiska tel. 33 855 65 00 wew. 48 w godzinach 

urzędowania.  

mailto:iod@istebna.eu

