........................................., dnia ...........................
..............................................................
(Imię i Nazwisko wnioskodawcy )

..............................................................
( Adres )

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

Wójt Gminy Pokrzywnica

……………………………………………….
(nr telefonu)

WNIOSEK
o dofinansowanie usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych
położonych na terenie gminy Pokrzywnica
1. Lokalizacja przedsięwzięcia:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
2. Obręb i numer działki: ...............................................................................................................
3. Rodzaj dofinansowania obejmuje następujący zakres prac:
a) odbiór składowanych wyrobów zawierających azbest, transport na składowisko odpadów
niebezpiecznych i unieszkodliwienie
- przewidywane ilości odpadów zawierających azbest [m2, kg lub tony]:........................................
- rodzaj odpadów (płyty faliste/płaskie) ………………………………………………………..…
b) demontaż wyrobów zawierających azbest, transport na składowisko odpadów niebezpiecznych i
unieszkodliwienie
- prace związane z usuwaniem azbestu obejmują budynek (mieszkalny, gospodarczy, garażowy,
inne)………………………………………………………………………………………………...
- przewidywane ilości odpadów zawierających azbest [m2, kg lub tony]:........................................
- rodzaj odpadów (płyty faliste/płaskie) ………………………………………………………..…
- planowany termin realizacji prac: od dnia ...........................................do dnia .............................
Oświadczam, że jestem osobą fizyczną, a w obiekcie objętym w/w pracami nie jest prowadzona żadna
działalność gospodarcza.
Oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością wymienioną w pkt. 2 wynikającą z
tytułu (wpisać tytuł prawny) .......................................................................................
Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
Wojewódzki
Fundusz
Ochrony
Środowiska
i
Gospodarki
Wodnej
w Warszawie.
Świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy – zgodnie z art. 233 K.K. potwierdzam własnoręcznym podpisem
prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.
Art. 233 § 1 Kodeksu karnego – kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do
lat 3.

................................................
(podpis wnioskodawcy)
Wymagane załączniki:
1. Akt własności nieruchomości (np. akt notarialny, wyciąg z ksiąg wieczystych lub aktualny wypis z rejestru gruntów)
2. W przypadku obiektów budowlanych będących przedmiotem współwłasności - zgoda wszystkich współwłaścicieli na
przeprowadzenie prac związanych z demontażem pokrycia dachowego.
3. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę (w zależności od
zakresu wykonywania prac) wydane przez Wydział Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Pułtusku
4. “Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania”, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub
urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).

Klauzula informacyjna RODO – utylizacja wyrobów zawierających azbest
1. W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)
2016/679 z dnia 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. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem
Państwa danych osobowych jest:
Wójt Gminy Pokrzywnica, Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica, tel.: 23 691 87 21
2. Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD),
który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod
adresem mail: iod@pokrzywnica.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia spraw związanych z utylizacją wyrobów
azbestowych na wniosek mieszkańców.
4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w celu
wypełnienia obowiązku prawnego Administratora Danych, zgodnie z Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o
zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest.
5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędnych do realizacji zadań o których mowa powyżej jest
obowiązkowe (wymagane na podstawie wyżej wymienionych przepisów prawa), podanie danych dodatkowych
(kontaktowych) jest dobrowolne.
6. Administrator Danych przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie; tj. Imię,
nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, numer działki; niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa
powyżej.
7. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym
instytucjom/podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub umowy powierzenia
danych do przetwarzania zawarte z podmiotami świadczących usługi na rzecz Administratora. Odbiorcą danych
osobowych będą uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi
Administratorowi na podstawie odrębnych umów.
8. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji
celu dla jakiego zostały zebrane (2 lata) oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i
zakresu działania archiwów zakładowych. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody dane będą
przechowywane do chwili ustania celu w jakim została zebrana lub do wycofania zgody.
9. Przysługuje Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, możliwość:
 dostępu do danych osobowych jej/jego dotyczących oraz otrzymania ich kopii,


żądania sprostowania danych osobowych,



usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,



wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

10. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, kierując korespondencję na adres
Administratora lub drogą elektroniczną pisząc na adres: iod@pokrzywnica.pl.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie
Państwa danych osobowych. Organem właściwym dla ww. skargi jest:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
12. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
13. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
14. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych, obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz
potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez merytoryczną
komórkę Administratora danych prowadzącą przetwarzanie.

