
..............................................
(miejscowość, data)

…............................…….........
(imię i nazwisko)

…....................................…….
(kod pocztowy, miejscowość)

…............................................
(ulica, nr domu)

…............................................
(telefon kontaktowy)

Burmistrz Chełmka
ul. Krakowska 11
32-660 Chełmek

Zwracam  się  o  wywóz  i  unieszkodliwienie  płyt  azbestowo-cementowych  płaskich  /  falistych*
zdemontowanych z budynku mieszkalnego / gospodarczego* w ilości …................................. m2, położonego
na  terenie  nieruchomości  oznaczonej  w  ewidencji  gruntów  numerem:  ………………,  położonej
w…......................................., przy ul…........................................

Świadoma/y odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań zgodnie z art. 233 § 1-6 Kodeksu
karnego  oraz  na  podstawie  art.  75  §  2  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  -  Kodeks  postępowania
administracyjnego (t.j.Dz.U. z 2018 r., poz.2096 z późn. zm.), oświadczam, że:
1. posiadam tytuł prawny do budynku/ów znajdujących się na nieruchomości oznaczonej 
    w ewidencji gruntów nr …................................................., obręb …...................................
2. obiekty i grunty, na których znajdują się materiały zawierające azbest nie są wykorzystywane
    na cele działalności gospodarczej,
3. dokonałem zgłoszenia wymiany pokrycia dachu w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu/ uzyskałem     
     pozwolenie na zmianę konstrukcji dachu*.

Jednocześnie:
Wyrażam  zgodę  na  wejście  na  teren  mojej  posesji  wykonawcy  odbierającego  odpady  azbestowe,
działającego na zlecenie gminy Chełmek.

............................................
          Podpis Wnioskodawcy

* niepotrzebne skreślić

O Ś W I A D C Z E N I E

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  
27 kwietnia 2016 r., wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym
wniosku w celu realizacji  odbioru i  utylizacji  wyrobów zawierających azbest,  w tym przekazanie  danych
takich  jak:  imię  i  nazwisko,  adres,  numer  telefonu,  ilość  i  rodzaj  wyrobów  zawierających  azbest
przekazywanych do utylizacji firmie realizującej odbiór azbestu na zlecenie gminy Chełmek. Administratorem
danych osobowych jest Burmistrz Chełmka z siedzibą: 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11, tel. 33 844-90-00,
fax  33  944-90-19,  e-mail:  urzadmiejski@chelmek.pl. Jednocześnie  oświadczam,  że  zostałem
poinformowany/a, iż zgoda może być wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 …………………………………
Podpis Wnioskodawcy

mailto:urzadmiejski@chelmek.pl

