Załącznik nr 1
do „Regulaminu przyznawania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć
dachowych budynków położonych na terenie Gminy Strzyżewice na 2020 rok”

URZĄD GMINY STRZYŻEWICE
STRZYŻEWICE 109
23-107 STRZYŻEWICE

WYPEŁNIA URZĄD GMINY:
Data rejestracji ......................................................
Wpisano do rejestru wniosków pod nr ................

Załącznik nr 1

WNIOSEK
o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest
pochodzących z pokryć dachowych budynków położonych na terenie Gminy Strzyżewice w roku 2020
CZĘŚĆ I – WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA
1. Dane wnioskodawcy:
a) imię i nazwisko: .............................................................................................................................................
b) Adres zamieszkania:
ulica .................................................................................... nr domu .................. nr mieszkania ........................
miejscowość ........................................................................ kod pocztowy ........................................................
poczta ………………………………………………tel. kontaktowy ...........................................................
c) dowód osobisty numer .......................................... wydany w dniu ..........................................................
przez ................................................................................................................................................................
2. Adres realizacji przedsięwzięcia (lokalizacja eternitu):
miejscowość.............................................................................................. nr domu .............................................
numer

ewidencyjny

działki

............................

numer

i

nazwa

obrębu

..........................................................................................................., na której zlokalizowany jest azbest.
3.

Opis przedsięwzięcia:

Miejsce występowania:
budynek mieszkalny, ilość budynków ………,
budynek gospodarczy, ilość budynków ………
eternit zdeponowany na działce gruntowej przed 6.05.2004r.
eternit zdeponowany na działce gruntowej po 6.05.2004r.

Rodzaj eternitu i jego ilość:
falisty na budynku ……………… m2,

falisty na działce gruntowej ……………… m2,

płaski na budynku ……………… m2,

płaski na działce gruntowej ……………… m2.
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Pozostałe ustalenia (planowany termin realizacji prac)
……………………………………………………………………………………………………..
....................................................................................................
(data i podpis Wnioskodawcy)

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………..oświadczam, że:
1) Jestem uprawniony/a do złożenia niniejszego wniosku oraz posiadam prawo do dysponowania nieruchomością,
której dotyczy wniosek na cele związane z realizacją zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Strzyżewice”.
2) Zapoznałem/am się z treścią Regulaminu przyznawania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest
pochodzących z pokryć dachowych budynków położonych na terenie Gminy Strzyżewice na 2020 rok i akceptuję
wszystkie postanowienia w nim zawarte.
3) Nie przystąpiłem/am do innego projektu finansowanego ze środków publicznych w zakresie zbieżnym ze złożonym
wnioskiem.
4) Na terenie nieruchomości, której dotyczy wniosek nie jest prowadzona działalność gospodarcza.

....................................................................................................
(data i podpis Wnioskodawcy)

Wykaz niezbędnych załączników do wniosku:
 kserokopia zgłoszenia robót dotyczących wymiany pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych na inny
rodzaj pokrycia bez zmiany konstrukcji dachu złożonego do Starostwa Powiatowego lub pozwolenia na rozbiórkę bądź
przebudowę dachu (zmianę konstrukcji więźby dachowej) ze Starostwa Powiatowego (nie dotyczy przypadku odbioru
wyrobów już zdemontowanych),
 oświadczenie wykonawcy demontażu zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów
zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.) lub właściciela, że azbest został zdjęty
z zachowaniem w/w przepisów (dotyczy przypadku demontażu pokryć dachowych po 06.05.2004r.).

CZĘŚĆ II – WYPEŁNIA KOMISJA GMINNA
Opinia Komisji Gminnej po formalnej weryfikacji wniosku oraz po merytorycznej ocenie wniosku
o dofinansowanie:
wniosek kompletny, opiniujemy pozytywnie
wniosek opiniujemy negatywnie
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
(uzasadnienie)

Data i podpis Komisji Gminnej:
1. ................................................................ - ............................................. - .............................................
(imię i nazwisko)

(funkcja)

(data i podpis)

2. ................................................................ - ............................................. - .............................................
(imię i nazwisko)

(funkcja)

(data i podpis)

3. .................................................................. - ............................................. - .............................................
(imię i nazwisko)

(funkcja)
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(data i podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W REFERACIE ROZWOJU, INWESTYCJI I INFRASTRUKTURY URZĘDU GMINY STRZYŻEWICE

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych
w Referacie Rozwoju, Inwestycji i Infrastruktury Urzędu Gminy Strzyżewice – w sprawach z zakresu ochrony
środowiska.
Kto jest administratorem Państwa danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Strzyżewice, Strzyżewice 109, 23-107 Strzyżewice.
Z kim możecie się Państwo skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych
Szczegółowych odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych udzieli Inspektor Ochrony
Danych. Kontakt z IOD jest możliwy pod adresem e-mail: iod@pcat.pl lub: Strzyżewice 109, 23-107 Strzyżewice.
Jakie są cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji usług demontażu i odbioru azbestu, w tym:
przyjmowania wniosków, wyboru wykonawców, rozliczenia projektu, wpisu do Bazy Azbestowej 1.
Komu możemy udostępnić Państwa dane
Państwa dane osobowe możemy przekazać: podmiotom trzecim wykonującym usługi z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki odpadami w imieniu i na rzecz Urzędu, na podstawie zawartych z nimi umów powierzenia przetwarzania
danych, WIOŚ, podmiotom wspierającym w zakresie obsługi i konserwacji systemów informatycznych, w tym
właścicielom programów: Baza Azbestowa, a także podmiotom świadczącym usługi w zakresie dostarczania
korespondencji.
Przez jaki czas będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe
Państwa dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do realizacji wymienionego wyżej celu, a po
tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa, w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną. Po zakończeniu
realizacji celów, w których pozyskaliśmy Państwa dane osobowe możemy je dalej przechowywać w celach
statystycznych i archiwizacyjnych.
Czy musicie Państwo podać nam swoje dane osobowe
Przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne aby pozyskać dofinansowanie do usługi
demontażu i odbioru azbestu.
Jakie przysługują Państwu prawa
Ponieważ przetwarzamy Państwa dane osobowe, macie prawo do: dostępu do tych danych oraz otrzymania ich kopii,
sprostowania danych jeśli są błędne, uzupełnienia danych jeśli zauważycie Państwo, że są niekompletne,
ograniczenia przetwarzania danych np. na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość Państwa danych,
usunięcia danych np.: kiedy nie będą już potrzebne do celu, dla którego zostały zebrane, sprzeciwu wobec dalszego
przetwarzania danych w przypadkach, gdy macie do tego prawo.
Prawo wniesienia skargi
Jeśli uznacie, że przetwarzamy Wasze dane osobowe niezgodnie z prawem, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas automatycznie, ale nie będziemy ich profilować.

....................................................................................................
(data i podpis osoby, której dane dotyczą)
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Podstawą prawną przetwarzania jest zatem wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
władzy publicznej powierzonej administratorowi
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