Kodrąb, dn. ……………….
Wnioskodawca:
……………………………………………..
…………………………………………......
(imię i nazwisko właściciela nieruchomości)
Adres/ siedziba…………………………….
…………………………………………….
telefon …………………………………....

Wójt Gminy Kodrąb

WNIOSEK O DEMONTAŻ I USUNIĘCIE AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH
AZBEST Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ SFINANSOWANIE TEJ USŁUGI

1. Określenie nieruchomości, na której ma być wykonane wnioskowane przedsięwzięcie:
Adres: ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………...
Numer ewidencyjny działki: ……………, obręb: ……………………………………….
Tytuł prawny do nieruchomości (właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty,
współużytkownik wieczysty) ………………………………………………………………
2. Rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach dofinansowania: (właściwe
zaznaczyć znakiem X):
□ Demontaż:
□ budynek mieszkalny:
- ilość azbestu: ………… m²
- rodzaj azbestu: płyty faliste / płyty płaskie*
- planowany termin demontażu**: ………………………….
□ budynek gospodarczy / inny*
- ilość azbestu: ………… m²
- rodzaj azbestu: płyty faliste / płyty płaskie*
- planowany termin demontażu**: ………………………….
□ Usunięcie odpadów wcześniej zdjętych
na nieruchomości (odpady luzem):
- ilość azbestu: ………… m²
- rodzaj azbestu: płyty faliste / płyty płaskie*

z

obiektów

i

składowanych

* Niepotrzebne skreślić
** Nie może być później niż do dnia 30.09.2021 r. z uwagi na dofinansowanie zadania
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
lub z innych źródeł.
...………………………………………
(podpis wnioskodawcy)

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowychi w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) dalej RODO, informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kodrąb z siedzibą
w Kodrębie,
ul. Niepodległości 7, tel. 44 681 93 25, adres email: sekretariat@gminakodrab.pl;
2. Z inspektorem ochrony danych Pawłem Trajdos Pani/Pan można się skontaktować pisząc na
adres email iod@gminakodrab.pl ;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego na
podstawie:
 art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze;
w szczególności wynikającego z § 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia
2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są
wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2010 r., poz. 31).
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe
mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pana
danych osobowych.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
w pkt 3, a po tym czasie przez 5 lat po zakończeniu oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy powszechnie obowiązującego prawa tj. ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach, rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia
2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
6. Posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do udostępnionych przezeń danych osobowych;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania udostępnionych przezeń danych
osobowych;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna że
przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym profilowaniu, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do
organizacji międzynarodowych.

