Iława, dnia ...................................
WNIOSEK
o usunięcie azbestowego pokrycia dachowego z obiektu, położonego na terenie miasta Iława,
w ramach konkursu ogłoszonego przez WFOŚiGW w Olsztynie

1. Dane wnioskodawcy:
Imię i nazwisko: ......................................................................................................................
Adres zamieszkania: ................................................................................................................
Telefon kontaktowy: ..............................................................................................................
2. Demontaż, transport i unieszkodliwienie

Transport, unieszkodliwienie

3. Dokładna lokalizacja obiektu, gdzie przeprowadzony będzie demontaż i transport
pokrycia dachowego, zawierającego azbest (dokładny adres, numer działki ewidencyjnej
i obręb): ................................................................................................................................

4. Opis demontowanego pokrycia dachowego:
• wielkość powierzchni dachu przeznaczona do demontażu i transportu:.................(m2)
• rodzaj zastosowanych płyt (faliste, płaskie): ..................................................................
• przewidywana waga demontowanych odpadów zawierających azbest: ................. (kg)
(należy przyjąć, że 1 m2 płyty azbestowej falistej waży ok. 17 kg, płaskiej ok. 11 kg)
5. Planowany termin rozpoczęcia inwestycji: ..……………………………….…………………………………..
6. Pochodzenie odpadu azbestowego: (właściwe podkreślić)
a) pokrycie dachowe budynku mieszkalnego
b) pokrycie dachowe budynku gospodarczego
c) elewacja budynku mieszkalnego lub gospodarczego
7. Przeznaczenie budynku, z którego ma być usunięty azbest: (właściwe podkreślić)
a) budynek niezwiązany z prowadzoną działalnością gospodarczą lub rolniczą
b) budynek związany z prowadzoną działalnością gospodarczą lub rolniczą
ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława
tel. 89 649 01 01, fax. 89 649 26 31
e-mail: um@umilawa.pl www.ilawa.pl

8. OŚWIADCZENIA
I.

Oświadczenia WNIOSKODAWCY

a) Oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością, z której będą usuwane
wyroby zawierające azbest (akt własności lub inny tytuł prawny)
b) Oświadczam, że zostałem poinformowany, że zadanie związane z usuwaniem wyrobów
zawierających azbest z terenu miasta Iławy nie obejmuje zakupu i wykonania nowego
pokrycia dachowego
c) Wyrażam zgodę na wykonanie przez Wykonawcę wskazanego przez Gminę Miejską Iława
zakresu wnioskowanych prac
d) Pouczony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań z art. 233 § 1 Kodeksu
Karnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2345 z późn. zm.), potwierdzam własnoręcznym podpisem
prawdziwość przedłożonych danych.

……………………………
(miejscowość, data)

II.

....................................................................
(podpis właściciela nieruchomości)

Oświadczenie WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI

Jako współwłaściciel nieruchomości wymienionej w niniejszym wniosku wyrażam zgodę
na wykonanie prac związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest.

……………………………
(miejscowość, data)

....................................................................
(podpis współwłaściciela nieruchomości)

..…..................................................
(Podpis wnioskodawcy)

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 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
(Dz. U. UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1)

2)

3)
4)

5)

6)
7)
8)

9)
10)

11)

Administratorem Państwa danych jest Gmina Miejska Iława reprezentowana przez Burmistrza
Miasta Iławy z siedzibą pod adresem: Urząd Miasta Iławy, 14- 200 Iława , Niepodległości 13,
tel. 89 649 01 01, e-mail: um@umilawa.pl.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem
adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji wniosków dotyczących
bezpiecznego usuwania oraz transportu wyrobów zawierających azbest.
Podstawę przetwarzania Państwa danych osobnych stanowi art. 6 ust. 1 lit c) RODO w związku
z wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na Administratorze określonych w przepisach
ustawy z dnia 8.03.1990 roku o samorządzie gminnym, a także ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia
2014 r. w sprawie katalogu odpadów.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu
wskazanego w pkt 3 z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach
szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą
podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące
prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych
skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. podmioty świadczące usługi w zakresie
odbioru i wywozu nieczystości), a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie
przepisów prawa tj. jednostki samorządu terytorialnego.
W przypadku, gdy Administrator będzie planował dalej przetwarzać Państwa dane osobowe w
celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym
przetwarzaniem zostanie Pan/Pani poinformowany/a, o tym innym celu oraz udzielimy
Panu/Pani wszelkich innych stosownych informacji.

…..........................................................................
miejscowość, data, czytelny podpis wnioskodawcy

