..........................., dnia ...........................
Wnioskodawca
.........................................................................…
(imię i nazwisko właściciela nieruchomości)
………………………………………………….
(numer telefonu)
Burmistrz Błaszek
Plac Niepodległości 13
98-235 Błaszki
WNIOSEK O DEMONTAŻ I USUNIĘCIE 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 prawa do nieruchomości (właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty,
współużytkownik wieczysty …………………………………………………………………………..
2. Rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach dofinansowania: (właściwe zaznaczyć
znakiem X)
□ Zabranie odpadów wcześniej zdjętych z obiektów i składowanych na nieruchomości (odpady
luzem):
- ilość azbestu:.................. m2
- rodzaj azbestu: płyty faliste/ płaskie*
□ Demontaż wraz z odbiorem
□ budynek mieszkalny:
- ilość azbestu:.............. m2
- rodzaj azbestu: płyty faliste/ płaskie*

□ budynek gospodarczy/inny*
-ilość azbestu:................ m2
-rodzaj azbestu: płyty faliste/ płaskie*

- planowany termin demontażu**:
...............................

-planowany termin demontażu**:
................................

——————————
* niepotrzebne skreślić
** nie może być później niż do dnia 15.10.2023 r. z uwagi na dofinansowanie zadania ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Oświadczenia:
1.Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
2.Zobowiązuję się do umożliwienia upoważnionym pracownikom Urzędu Miejskiego w Błaszkach
oraz firmie działającej na zlecenie Gminy Błaszki wstępu na przedmiotową nieruchomość w celu
podjęcia działań związanych z realizacją wnioskowanych prac.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku w celu
realizacji zadania usuwania wyrobów zawierających azbest, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018
r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
.................................................
(podpis wnioskodawcy)

Klauzula informacyjna
do wniosku na usunięcie wyrobów zawierających azbest
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
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, zwane dalej RODO)
informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Błaszki z siedzibą: Plac Niepodległości 13, 98-235
Błaszki, tel. 43 829 09 31, e-mail: urzad@blaszki.pl
2)

Na podstawie obowiązujących przepisów wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych: Pani Magdalena
Kuszmider, z którym kontaktować się można w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych:
pisemnie na adres naszej siedziby lub poprzez e-mail: iod@blaszki.pl

3)

Pani/Pana dane osobowe:
a)

w zakresie imię, nazwisko oraz adres nieruchomości przetwarzane będą w celu realizacji zadań
określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001r. nr 62 poz. 627 ze
zm.), „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032” przyjętego uchwałą Rady Ministrów nr
122/2009 z dnia 14 lipca 2009r. (Monitor Polski 2009 r. nr 50 poz. 735) zmienionej uchwałą nr 39/2010 z
dnia 15 marca 2010r. (Monitor Polski 2010 r. nr 33 poz. 481) oraz uchwale Nr XXXVIII/224/17 Rady Miejskiej
w Błaszkach z dnia 6 września 2017 r. w sprawie przyjęcia ‘’Programu usuwania wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Błaszki na lata 2017-2032”, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. wykonania
zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
Administratorowi, związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest oraz ich transportem i
unieszkodliwieniem;

b) w zakresie numer telefonu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. lit. a RODO, tj. zgody
na przetwarzanie danych osobowych w celu ułatwienia kontaktu
4)

Podanie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska i adresu nieruchomości jest wymogiem ustawowym;
niepodanie danych osobowych będzie skutkowało wezwaniem do ich uzupełnienia, a w przypadku
nieuzupełnienia – pozostawieniem wniosku bez rozpoznania; wyjątek stanowią dane dotyczące numeru
telefonu, który jest podawany dobrowolnie w celu ułatwienia kontaktu

5)

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania,
a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, który wynosi 5 lat

6)

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie firma wykonująca prace obejmujące demontaż, transport
i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych, która zostanie wyłoniona w drodze przetargu ogłoszonego przez
Urząd Miejski w Błaszkach

7)

Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania, a w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody – prawo
do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem

8)

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony
danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

9)

Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy
organizacji międzynarodowych

10) Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje
profilowania
Potwierdzam, że zapoznałem/am się i akceptuję treść klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych
………………….…………………………………..…..
data i czytelny podpis Wnioskodawcy

