Załącznik nr 1
do Regulaminu wykonywania i finansowania
przedsięwzięcia usuwania azbestu oraz wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Kłodawa

WNIOSEK
(odbiór, transport i unieszkodliwianie azbestu oraz wyrobów zawierajacych azbest)
1. Dane wnioskodawcy:
1) Imię i nazwisko/nazwa przedsiębiorcy:
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
2) Adres zamieszkania/adres przedsiębiorcy:
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
3) Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………………………..…….
4) NIP ……………….………..….. (jeśli dotyczy),

REGON ……………………….…... (jeśli dotyczy),

nr KRS ………………………………………………. (jeśli dotyczy)
5) Rodzaj prowadzonej działalności (zaznaczyć właściwe):
a) brak
b) rolnicza
c) gospodarcza
d) inna (napisać jaka): ……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..
2. Adres realizacji zadania związanego z usuwaniem azbestu/wyrobów zawierajacych azbest:
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa miejscowości, ulica, nr domu, kod pocztowy)

1) Numer ewidencyjny działki: …………………………………………………………………………………
2) Tytuł prawny do władania nieruchomością: …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
(własność, współwłasność, dzierżawca, posiadacz)

3. Informacje o zadaniu:
1) Rodzaj budynku, z którego pochodzi odpad zawierający azbest (zaznaczyć właściwe):
a) budynek mieszkalny,
b) budynek gospodarczy,
c) inny (napisać jaki): ……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..
2) Rodzaj wyrobu (napisać jaki, np. płyty azbestowo-cementowe faliste):
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
3) Przewidywana ilość odpadów zawierających azbest [m 2 i kg]:
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
4. Oświadczenia wnioskodawcy:
1) Zapoznałam/em się z treścią Regulaminu wykonywania i finansowania przedsięwzięcia usuwania azbestu
oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kłodawa.
2) Wyrażam zgodę na umożliwienie upoważnionym pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie oraz
firmie działającej na zlecenie Gminy wstępu na przedmiotową nieruchomość w celu realizacji
przedsięwzięcia określonym we wniosku.
3) Wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia polegającego
na usuwaniu odpadów zawierających azbest.

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

…………………………………………..…
(podpis/y właściciela/i nieruchomości,
zarządcy nieruchomości)

Uwaga !
W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie należy
dołączyć do wniosku formularz oraz zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, zgodnie
z § 8 ust. 2 i 3 Regulaminu wykonywania i finansowania przedsięwzięcia usuwania azbestu oraz wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Kłodawa.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 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
(Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że Państwa dane osobowe są zgodnie z prawem gromadzone i przetwarzane dla
celów urzędowych. W szczególności, informuję, iż:
1) Administratorem Państwa danych jest Burmistrz Kłodawy, z siedzibą: Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie, ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa.

2)
3)
4)
5)
6)
7)
a)
b)
c)
d)

8)
9)

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowego i zgodnego z odrębnymi przepisami rozpoznania sprawy, której Państwo są
stroną przez Gminę Kłodawa, jej jednostki i organy, w granicach niezbędnych dla wykonania ustawowych celów i zadań tych podmiotów jak
również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. Celu z uwzględnieniem okresów przechowywania
określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów określających zakres i tryb działania archiwum
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię,
Liechtenstein i Islandię).
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu:
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (gdy są przetwarzane poza niezbędnym zakresem);
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych może skutkować brakiem realizacji celu, o którym
mowa w punkcie 3, a w szczególności brakiem możliwości rozpoznania Państwa sprawy lub wniosku.
Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Podmioty te będą chroniły Państwa dane tak jak Gmina
Kłodawa i jej organy.

…………………………………...
podpis

