…………………………………………………………

Wnioskodawca

miejscowość, data

………………………………………………………………..
imię i nazwisko

………………………………………………………………..
adres zamieszkania

………………………………………………………………..
dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail)

WÓJT GMINY WILCZYCE

Wniosek
Zwracam się z prośbą o nieodpłatne wykonanie usługi usunięcia i unieszkodliwienia
zdemontowanych odpadów zawierających azbest, pochodzących z pokrycia dachu/elewacji z terenu
nieruchomości położonych na terenie Gminy Wilczyce.
Lokalizacja nieruchomości na której
znajdują się wyroby zawierające azbest:
………………………………………………………………………………………………
 miejscowość
 ulica
 nr porządkowy nieruchomości (nr
………………………………………………………………………………………………
domu)
 nr działki/obręb geodezyjny
………………………………………………………………………………………………

Tytuł prawny do nieruchomości:
 właściciel *
 współwłaściciel *
 użytkownik/współużytkownik
wieczysty *
Rodzaj wyrobów azbestowych:
 płyty azbestowo-cementowe faliste *
 płyty azbestowo-cementowe płaskie *
 inne (jakie)*

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

Ilość azbestu:
 pow. ……..m2 x 11 kg=…………….*
………………………………………………………………………………………………
* - wybrać i wpisać w kolumnie obok właściwe

UWAGA: Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem dofinansowania, gdyż realizacja
usługi uzależniona jest od otrzymania wnioskowanej przez Gminę dotacji ze środków WFOŚiGW
w Kielcach. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych
pokryć dachowych.

Oświadczam, iż:
1.

2.
3.













wyrażam zgodę na wejście upoważnionego przedstawiciela Urzędu Gminy Wilczyce oraz
pracowników firmy działającej na zlecenie Gminy, na teren nieruchomości w celu podjęcia
działań związanych z realizacją wnioskowanych prac.
dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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),
dalej „RODO”, poinformowano mnie, iż:
administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy w Wilczycach; Wilczyce 174; 27-612
Wilczyce, telefon kontaktowy: 15 837 72 75
w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl
dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji przez
Gminę Wilczyce projektu z zakresu usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych
z terenu Gminy Wilczyce;
odbiorcami danych osobowych będzie podmiot - Wykonawca, wyłoniony na potrzeby
realizacji przedmiotowego projektu i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Kielcach;
dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji i rozliczenia przedmiotowego
projektu;
posiadam prawo dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia i zaprzestania przetwarzania, a także do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
w dowolnym momencie;
posiadam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uznam, że przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących narusza przepisy RODO;
wyrażam zgodnie z art. 7 ust 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i
zbieranie przez Urząd Gminy Wilczyce; Wilczyce 174; 27-612 Wilczyce, moich danych
osobowych tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu,
email, adres nieruchomości na której wykorzystywane są wyroby azbestowe, celem realizacji
zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest i ubiegania się o dofinansowanie ze
środków WFOŚiGW w Kielcach.

Podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne, ponieważ stanowi warunek wykonania umów
związanych z realizacją projektu. Odmowa podania danych lub brak zgody na ich przetwarzanie
uniemożliwi uczestnictwo w projekcie.

………………………………………………………………………
Podpis wnioskodawcy

