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Załącznik nr 1 do Regulaminu realizacji i finansowania projektu pn. „Usuwanie azbestu z gospodarstw domowych z terenu Gminy Żegocina”  

 

WÓJT GMINY ŻEGOCINA 

32-731 Żegocina 316  

 

WNIOSEK 
o sfinansowanie zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających  azbest  

z terenu gminy Żegocina w ramach projektu 

pn. „Usuwanie azbestu z gospodarstw domowych z terenu Gminy Żegocina” 
 

1.    Wnioskodawca/y: 

1) imię i nazwisko……………….....……………………………………….……………… 

2) adres zamieszkania ……………………………...……….………………….………….. 

……………………………………………………………...…………………………… 

3) adres do korespondencji…………………………...…….…………………………..….. 

……………………………………………………………...…………………………… 

4) tel. kontaktowy  …………………….…………………………… 

2. Miejsce planowanego usunięcia wyrobów zawierających azbest:  
 

Adres nieruchomości  …………............................................................................................ 
             (na której został przeprowadzony lub będzie przeprowadzony demontaż wyrobów zawierających azbest) 

 

nr ewidencyjny działki: ................................., miejscowość: ……………………………… 

Rodzaj zabudowy:………….……………………………………………………………… 

(np. budynek mieszkalny, budynek gospodarczy (jaki? np. garaż, stodoła, obora, wiata), bud. mieszkalno-gosp., altana , inny, itp.) 

 

3. Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością: …………………………...………… 
                                                                                                                                (własność, współwłasność) 

Oświadczam, iż posiadam zgodę wszystkich współwłaścicieli na usunięcie odpadów 

zawierających azbest- w przypadku współwłasności nieruchomości. Współwłaścicielami są: 
 

1) ........................................................................................................................................... 

2) ........................................................................................................................................... 
                                                                 (wskazanie współwłaścicieli oraz ich adresów) 
4. Informacja o wyrobach zawierających azbest 

Rodzaj pokrycia dachowego: szacowana ilość 

 

Płyty azbestowo-cementowe płaskie 

 

……..….. m2 

 

……….. Mg (tony) 

 

Płyty azbestowo-cementowe faliste 

 

……..….. m2 

 

……….. Mg (tony) 

 

inne jakie? ………………………………………. 

 

……….... m2 

 

….……. Mg (tony) 

* Dla celów obliczeniowych należy przyjąć, że szacunkowa waga 1m2 pokrycia dachowego z płyty azbestowo – cementowej wynosi 14 kg 

(0,014 Mg);  
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5. Oświadczam, że: 

1) zapoznałem/-am się z treścią „Regulaminu realizacji i finansowania projektu   pn. „Usuwanie 

azbestu z  gospodarstw domowych z terenu Gminy Żegocina”. 

2) znana mi treść art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 Kodeks karny,                                                           

o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych lub zatajenie prawdy. 

3) obiekty, z których pochodzą wyroby zawierające azbest nie są wykorzystywane na cele 

działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. 

4) Zapoznałem się z zamieszczoną poniżej z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych 

osobowych dla osób ubiegających się w Urzędzie Gminy w Żegocinie o odbiór                                                

i unieszkodliwienie azbestu. 

5) w związku z realizacją wymogów 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), 

wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych w związku z realizacją 

projektu pn. „Usuwanie azbestu z gospodarstw domowych z terenu Gminy Żegocina” w ramach 

naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 

6) Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego numeru kontaktowego przez Wójta Gminy Żegocina 

oraz na przekazanie go firmie świadczącej dla Urzędu Gminy usługę usuwania azbestu. 
 

………………………………………………………………… 
 (data i czytelny podpis Wnioskodawcy/Wnioskodawców) 

 

6. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób ubiegających                          

się w Urzędzie Gminy w Żegocinie o odbiór i unieszkodliwienie azbestu 

Realizując obowiązek informacyjny określony w art. 13 ust.1 i ust 2 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 (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO” Administrator danych przekazuje następujące informację: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Żegocina, reprezentowana przez Wójta 

Gminy Żegocina, z siedzibą 32-731 Żegocina 316; 

2) Z Administratorem można skontaktować się pisząc na adres: gmina@zegocina.pl, telefonując pod 

numer: (+48) 14/648-45-20; lub listownie pod adresem Administratora. 

3) Ponadto z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem powołanego przez niego 

inspektora ochrony danych pisząc na adres: skarbnik.audyt@onet.pl  

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia i realizacji przedsięwzięcia pn. 

„Usuwanie azbestu z gospodarstw domowych z terenu Gminy Żegocina” dla potrzeb naboru wniosków, 

jego oceny i realizacji umowy o dofinansowanie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie 

Pani/Pana zgody.  

5) Odbiorcą Pani/Pana danych będzie firma z którą zostanie zawarta umowa na usuwanie azbestu. Firmie 

tej przekażemy następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer kontaktowy (na podstawie 

Państwa zgody), numer działki, adres posesji na której znajdują się odpady zawierające azbest, rodzaj 

wyrobu, szacunkową ilość.  

6) Odbiorcą Pani/Pana danych będzie również Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. 

Racławicka 56, 30-017 Kraków w celu rozliczenia projektu realizowanego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, 

7) Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane 

a także przez okres ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.  Po zrealizowaniu celu, 

dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych a szczególnie zgodnie z 

mailto:gmina@zegocina.pl
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Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.  w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane zgodnie z w/w okresem lub do 

czasu jej odwołania. 

8) Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych (na podstawie art. 15 RODO), prawo do 

żądania sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO), prawo do żądania usunięcia danych (na 

podstawie art. 17 RODO), prawo żądania ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 RODO). 

9) Ponieważ przetwarzanie części danych osobowych (numeru kontaktowego) odbywa się na podstawie 

zgody (art. 6 ust.1 lit a RODO) mają Państwo prawo do cofnięcia zgody                                   w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

10) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy 

uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

Rozporządzenia. 

11)  moje dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów 

prawa; 

12) Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem. Są Państwo zobowiązani do ich podania                            

a konsekwencją niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku/zgłoszenia. Konsekwencją 

braku zgody na przetwarzanie numeru kontaktowego będzie utrudniony kontakt  z Państwem ze strony 

firmy wykonującej usługę.  

13) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania.  
 

7. Oświadczenie: 

Jeśli wyroby zawierające azbest zostały zdemontowane i przygotowane do odbioru, po dniu 

06.05.2004  niniejszym oświadczam, iż1: Odpady  zawierające  azbest  zalegające  na  terenie  

nieruchomości  zlokalizowanej  w   miejscowości …………………………..………….………, 

działka nr. …………..……….. powstały w wyniku demontażu wyrobów budowlanych 

zawierających azbest po dniu 06.05.2004 r. tj. po dniu wejścia w życie przepisów 

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. Nr 71, poz. 649 ze zm.). W/w odpady zostały usunięte i zabezpieczone przez 

uprawnionego przedsiębiorcę z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i 

sanitarnych. 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, 

zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość 

danych zamieszczonych powyżej. 

 

………………………………………………………………… 
 (data i czytelny podpis Wnioskodawcy/Wnioskodawców) 

Jeśli wyroby zawierające azbest zostały zdemontowane i przygotowane do odbioru, przed 

dniem 06.05.2004r. niniejszym oświadczam, iż1: Odpady zawierające azbest zalegające na 

terenie ww. nieruchomości powstały przed dniem 06.05.2004 r. tj. przed dniem wejścia w życie 

przepisów 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. 
 

………………………………………………………………… 
 (data i czytelny podpis Wnioskodawcy/Wnioskodawców) 

 

1) niepotrzebne skreślić 
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Wykaz dokumentów, których złożenie jest wymagane wraz z niniejszym wnioskiem: 

1) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością, 
2) Pisemną zgodę pozostałych współwłaścicieli nieruchomości na wykonywanie prac 

związanych z demontażem wyrobów zawierających/usunięciem odpadów zawierających 

azbest (w przypadku złożenia wniosku przez jednego ze współwłaścicieli), 
3) Informację o wyrobach zawierających azbest. 


