WNIOSEK
o odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
1. Wnioskodawca:
……………………………....................................................................................................................
(imię i nazwisko właściciela nieruchomości)

adres do korespondencji:
……………............................................................................................................................................
(kod pocztowy, nazwa miejscowości, ulica, nr. domu, nr. lokalu)

telefon: .....................................
tytuł prawny do nieruchomości: ............................................................................................................
(własność, współwłasność, najem, użyczenie, inny)

2. Miejsce wytworzenia i zdeponowania odpadów zawierających azbest:
...............................................................................................................................................................
(ulica i nr domu/nieruchomości gdzie został przeprowadzony demontaż pokrycia dachowego/elewacji)

nr ewidencyjny działki ...................................
3. Rodzaj odpadów:..............................................................................................................................
(płyty eternitowe płaskie / faliste, inny odpad)

4. Ilość szacunkowa odpadów [m2]: ...................................................................................................
5. Ja niżej podpisany/a oświadczam, że grunty, z których są usuwane i unieszkodliwiane
materiały zawierające azbest nie są/są* przeze mnie wykorzystywane na cele działalności
gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (Dz. U. z
2018r., poz. 646 ze zm.). Powyższe oświadczenie składam świadomy/a iż na podstawie art. 233
§1 k.k. Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.
6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu dofinansowania ww. zadania (zgodnie z Ustawą
z dnia 10.05.2018 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000 ze zm.)

....................................................
(data i podpis wnioskodawcy)

7. Adnotacje urzędowe: (wypełnia Urząd Gminy Sanok)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Załączniki do wniosku!!!
- kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do działki , w przypadku działki do których
prawo własności posiada kilka osób, należy dołączyć zgody wszystkich pozostałych właścicieli na realizację
zadania.

* właściwe podkreślić
Uwagi: Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
OSÓB, KTÓRE UBIEGAJĄ SIĘ O POKRYCIE KOSZTÓW ODBIORU I UNIESZKODLIWIENIA
WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
Stosownie do obowiązku wynikającego z art. 13 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 (w
skrócie: RODO) Wójt Gminy Sanok informuje, że w Urzędzie Gminy Sanok przetwarzane są Pani/Pana dane
osobowe zawarte w niniejszym wniosku.
1. Administratorem przetwarzanych danych jest Gmina Sanok z siedzibą w Sanoku, ul. Kościuszki 23,
38-50 Sanok, w imieniu której działa Wójt Gminy Sanok.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych poprzez e-mail: iod@gminasanok.pl lub telefonicznie
013 46 56 579.
3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji niniejszego wniosku, a więc na podstawie art. 6 lit. b
i e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania umowy, której strona jest osoba, której
dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
oraz przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznych lub
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
4. Podanie wymienionych w niniejszym wniosku danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie
skutkowało brakiem możliwości udziału w zadaniu pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest

z terenu Gminy Sanok.
5. Podane w niniejszym wniosku dane osobowe będą udostępnione Wojewódzkiemu Funduszowi
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach uczestnictwa w realizacji zadania,
o których mowa pkt. 4. Ponadto dane mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym do
odbioru danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Dane
nie będą udostępniane do państw trzecich.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadania pn. Usuwanie wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Sanok, nie krócej jednak niż przez okres wskazany w przepisach
o archiwizacji lub innych przepisach prawa.
7. Osobom, których dane przetwarzane są w Urzędzie Gminy Sanok przysługuje następujące prawa:
- prawo do ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w art. 18 RODO, tj. z wyjątkiem gdy
przetwarzanie ma na celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej oraz ważnych względów interesu publicznego,
- prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania,
- prawo do usunięcia danych po upływie okresu wskazanego w pkt. 5,
8. W przypadku uznania, że Gmina Sanok narusza przepisy RODO, osobie której dane dotyczą
przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca
popełnienia domniemanego naruszenia, tj.: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Zapoznałam/em się z treścią ww. klauzuli informacyjnej.

………………………….
(data)

…………………………….
(podpis)

