Załącznik do Zarządzenia Nr 447/XXXI/2021 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 19 lutego 2021 r.

……………………………………………………

……………….…….………………………

(imię i nazwisko Wnioskodawcy)

(miejscowość, data)

……………………………………………..…….
(adres, siedziba)

…………………………………………….…….
(Numer Identyfikacji Podatkowej, REGON)

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

WNIOSEK
o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Zawadzkie na dofinansowanie
inwestycji służących ochronie środowiska, polegających na usuwaniu odpadów niebezpiecznych
zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie gminy Zawadzkie

Proszę o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Zawadzkie na dofinansowanie inwestycji służącej
ochronie środowiska, polegającej na:
1) usunięciu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, obejmującej demontaż wyrobów
zawierających azbest, zbieranie, pakowanie, załadunek i transport odpadów zawierających azbest na
składowisko odpadów niebezpiecznych posiadające zezwolenie na przyjmowanie tego rodzaju
odpadów oraz ich umieszczenie na składowisku*;
2) zbieraniu, pakowaniu, załadunku, transporcie opadów zawierających azbest i przekazaniu do
zagospodarowania w miejscu unieszkodliwienia materiałów zalegających w postaci odpadów
azbestowych uprzednio zdemontowanych*.
Inwestycja realizowana będzie na terenie nieruchomości oznaczonej jako działka Nr ………...
z mapy ………, obręb ……………..……….., położonej przy ul. ……..……….…….…….………….
w …….………………………………, stanowiącej własność …………………………………………
zam. przy ul. ………………………………………………..... w …………..…………………………...
Zamierzona inwestycja polegać będzie w szczególności na usunięciu: …………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(nazwa i rodzaj usuwanego materiału, np. płyta falista azbestowo – cementowa**)

w ilości : ……………………… z ……………….………………………………………………………
(m2)

(miejsce usytuowania azbestu na obiekcie, np. dach, elewacja itp.)

Prace związane z usuwaniem azbestu obejmują*:
1) budynek mieszkalny;
2) budynek gospodarczy;
3) budynek garażowy;
4) altanę;
5) inne ……………………………………………………………….
Przewidywany termin usunięcia wyrobów: …………………………………………………………….

Oświadczam, że:
1) nie prowadzę działalności gospodarczej/prowadzę działalność gospodarczą;*
2) obiekt objęty inwestycją związany/niezwiązany jest z prowadzeniem
gospodarczej/rolniczej;*
3) wszystkie dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą.

działalności

Wyrażam zgodę na wejście firmy zajmującej się demontażem, zbieraniem, pakowaniem, załadunkiem
i transportem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, na teren nieruchomości objętej
wnioskiem, do której posiadam tytuł prawny.
Do wniosku załączam:
1) …………………………………………………………………………………….
2) …………………………………………………………………………………….
3) …………………………………………………………………………………….
4) …………………………………………………………………………………….

..................................................................
(podpis Wnioskodawcy)
* niewłaściwe skreślić
** przy określaniu rodzaju wyroby zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
−
płyty azbestowo – cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
−
płyty faliste azbestowo – cementowe stosowane w budownictwie,
−
rury i złącza azbestowo – cementowe,
−
rury i złącza azbestowo – cementowe pozostawione w ziemi,
−
izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
−
wyroby cierne azbestowo – kauczukowe,
−
przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
−
szczeliwa azbestowe,
−
taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
−
wyroby azbestowo – kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
−
papier, tektura,
−
- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura (podać jakie).

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Burmistrza Zawadzkiego, ul. Dębowa 13,
47 – 120 Zawadzkie w celu realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem procedury zawarcia
i realizacji umowy w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Zawadzkie na dofinansowanie
inwestycji służących ochronie środowiska, polegających na usuwaniu odpadów zawierających azbest
z terenu nieruchomości położonej na terenie gminy Zawadzkie.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się/zapoznałam się z klauzulą informacyjną RODO.

Zawadzkie, dnia …………….

Podpis……………………….

Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z wymogami 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) tzw. „RODO”), przedstawiamy zasady, na jakich odbywa się przetwarzanie danych
osobowych w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem oraz prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą.
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem jest
Burmistrz Zawadzkiego, ul. Dębowa 13, 47 – 120 Zawadzkie, adres e-mail: umig@zawadzkie.pl
2. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się pod numerem telefonu 77 4623 117,
e -mail:iod@zawadzkie.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z rozpatrzeniem wniosku
o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Zawadzkie, zawarcia i realizacji umowy, a także
dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z przepisów prawa, jeśli takie się
pojawią, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tzn. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę) oraz
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której
Pani/Pan jest stroną), w przypadku uzyskania dotacji art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na administratorze danych, jak np.
obowiązek archiwizacyjny).
4. Przetwarzamy tylko te Państwa dane osobowe, które są konieczne do realizacji celu przetwarzania.
5. Odbiorcami danych mogą być tylko i wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa
oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora danych osobowych, w związku
z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, np. dostawcy IT.
6. Państwa dane będą przechowywane przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego
prawa.
7. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do jej danych oraz prawo do żądania sprostowania
(poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne.
8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania usunięcia danych osobowych („bycia zapomnianym”)
w przypadku, gdy:
− wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
− wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się
wyłącznie w oparciu o zgodę),
− dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
− przepisy prawa nakazują usunięcie danych osobowych,
− ustały cele, dla których dane zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.
9. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
w przypadku, gdy:
− kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
− przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a ona sprzeciwia się usunięciu danych, żądając
w zamian ich ograniczenia,
− ustał cel przetwarzania, ale ona potrzebuje danych do ustalenia obrony lub dochodzenia
roszczeń,
− wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych;
10. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody, osoba, której dane
dotyczą ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na
zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym
prawem.
11. W przypadku powzięcia informacji, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, każdemu
przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. W sytuacji, kiedy podstawą przetwarzanie danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą,
podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, ale niezbędne w celu realizacji
zadań związanych z rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie oraz zawarcia i realizacji umowy.

Administrator Danych Osobowych
Burmistrz Zawadzkiego

