Wójt Gminy Sarnaki
Ul. Berka Joselewicza 3
08-220 Sarnaki

WNIOSEK
o odebranie odpadów zawierających azbest
1. Wnioskodawca (właściciel nieruchomości):
…………………………………………………………………………………………………...
/imię i nazwisko/

………………………………………………………………………………………………..….
/adres, tel. kontaktowy/

2. Miejsce występowania i rodzaj odpadów zawierających azbest:
.…………………………………………………………………… ……………...……………..
/adres posesji/ /nr ew. działki/

a)…………………………………………………………………………………………..……..
/rodzaj budynku – (mieszkalny, gospodarczy, garaż. inne) /

…………………………………………………………………………………………………...
/rodzaj odpadów – (płyty azbestowo-cementowe faliste, płaskie) i ich powierzchnia w m2/
b)….……………………………………………………………………………………….…….
/rodzaj budynku – (mieszkalny, gospodarczy, garaż, inne)/

…………………………………………………………………………………………………..
/rodzaj odpadów – (płyty azbestowo-cementowe faliste, płaskie) i ich powierzchnia w m2/

c)…………………………………………………………………………………………………
/płyty luzem – rodzaj budynku, z którego zostały zdjęte i ich powierzchnia w m2/

3.

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję ,,Regulaminu dofinansowania ze środków
budżetu Gminy Sarnaki zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Sarnaki przy udziale
funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie”. Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych i informacji
podanych we wniosku.

4.

Oświadczam, że płyty azbestowo-cementowe w ilości ……………... m2 zdemontowałem/am z
budynku …………………………………. zgodnie z obowiązującym przepisami prawa.
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5.

Wyrażam zgodę na prawo do dysponowania nieruchomością na czas demontażu, odbioru
materiałów zawierających azbest.

………………………………………………
/data i czytelny podpis /

Wniosek należy złożyć w pok. nr 103 w Urzędzie Gminy Sarnaki, ul. Berka Joselewicza 3, 08-220 Sarnaki
Załączniki:
1. Akt własności do wglądu
2. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych (ze Starostwa Powiatowego)
Dodatkowe załączniki wymagane przez WFOŚiGW:
1. Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące pomocy publicznej
2. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
3. Informacja o wyrobach zawierających azbest

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
(zgodnie z art. 13 RODO)
odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest
1)
Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Sarnaki posiadający siedzibę w Sarnakach, ul. Berka
Joselewicza 3, 08-220 Sarnaki, e-mail: gmina@sarnaki.pl, tel. 83 3599198.
2)
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, dane kontaktowe (IOD): Urząd Gminy Sarnaki, ul. Berka
Joselewicza 3, 08-220 Sarnaki,
e-mail: ochronadanych@sarnaki.pl, tel. 83 3599198.
3)
Dane są przetwarzane w celu odebrania transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest na podstawie
zarządzenie Wójta Gminy Sarnaki w sprawie Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Sarnaki zadań z
zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Sarnaki przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr 0050.1.2014 z dnia 20 stycznia 2014r., zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c
(RODO)
4)
Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom wyłącznie upoważnionym na podstawie przepisów prawa
oraz firmie odbierającej i utylizującej wyroby zawierające azbest.
5)
Nie planuje się przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych.
6)
Dane będą przechowywane przez okres ustalony rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych dla
organów gmin.
7)
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do własnych danych, ich sprostowania lub
ograniczenia przetwarzania.
8)
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9)
Podanie danych oraz ich przetwarzanie jest wymogiem prawa w związku zarządzeniem Wójta Gminy Sarnaki w
sprawie Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Sarnaki zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu
Gminy Sarnaki przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie. Nie podanie danych uniemożliwi złożenie prawidłowego wniosku i może skutkować nie uzyskaniem
dofinansowania na odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest.
10)
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
i nie będą podlegać profilowaniu.
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