
1 

 

 ……………………….............. 2019 r. 
                                                                                        (miejscowość i data)          

 

 

Wójt  Gminy Siemyśl 

ul. Kołobrzeska 14 

78-123 Siemyśl 
 
 

WNIOSEK 

O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA NA USUNIĘCIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z 

NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY SIEMYŚL w 2019 r.  
 

 

1. Wnioskodawca(y): ……………………………………………………................…………………… 
(imię i nazwisko właściciela budynku)

 
 

2. Adres zamieszkania: ………………………………………………..............……………………….. 

 

………………………………………………………………………….....………….………………… 
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu) 

 

3. Telefon kontaktowy:……………………………………………………………………………………………. 
 

4. Tytuł prawny do nieruchomości: …………………………………………………...................……… 
 (własność, współwłasność, inny) 

 

5. Miejsce wytworzenia odpadu (adres): ……………………………………..……......................……… 

 

……………………………………………………………………………………….....………..……… 
(adres budynku przeznaczonego do remontu, nr ewidencyjny działki) 

6. Rodzaj odpadów do utylizacji:  

 
 płyty azbestowo-cementowe płaskie 

 

 płyty azbestowo-cementowe faliste 

 
 inne …………………………………………………………… 

 

7. Rodzaj obiektu, z którego usuwane będą wyroby zawierające azbest: 

………………………………………………………………………………………………………………………

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

(budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, stodoła, itp.) 

 

8. Szacunkowa ilość odpadów znajdująca się na nieruchomości (m
2
): …………….….………………. 

 

9. Szacunkowa ilość odpadów przewidziana do odbioru*/demontażu* (m
2
): ………….……………… 

 

10. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku wypełniłem/wypełniłam zgodnie z prawdą. 

 

  

……………………………………… 
                                                                                       (podpis wnioskodawcy) 

 
Do wniosku należy załączyć: 

1. kserokopię  dokumentu potwierdzającego własność budynku / nieruchomości  

2. kserokopię  zgłoszenia zamiaru usunięcia wyrobów zawierających azbest lub pozwolenia na budowę / opcjonalnie 

oświadczenie o demontażu wyrobów azbestowych 

* odpowiednie zakreślić  
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………………………………..     ……………………….............. 2019 r.
                                                                       (miejscowość i data)          

………………………………..  
   
……………………………….. 

(Imię i nazwisko Wnioskodawcy, adres) 

 

 

OŚWIADCZENIE*  

 

 

W związku ze złożeniem wniosku o przyznanie dofinansowania do usuwania wyrobów 

zawierających azbest oświadczam, iż wyroby zawierające azbest, które obecnie są do odbioru i 

utylizacji, zostały zdemontowane zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami. 

 

 

……………………………. 

          (podpis wnioskodawcy) 

 

* dotyczy wyrobów już zdemontowanych  

 

 

 

OŚWIADCZAM  

 

 
Oświadczam, że zostałam/zostałem*  poinformowana/poinformowany*:  

1. warunkiem realizacji zadania związanego z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest jest 

uzyskanie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie na wniosek 

złożony przez  Gminę Siemyśl; 

2. sposób realizacji wniosku będzie uzależniony od wielkości pozyskanego przez Gminę Siemyśl na rok 2019 

dofinansowania  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie; 

3. zadanie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Siemyśl obejmuje wyłącznie 

koszty demontażu, załadunku, odbioru, transportu i unieszkodliwiania powyższych wyrobów, nie obejmuje 

natomiast zakupu i wykonania nowego pokrycia;  

4. o ewentualnej rezygnacji powiadomię Wójta Gminy Siemyśl niezwłocznie w formie pisemnej. 

 

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

        (miejscowość i data)            (czytelny podpis wnioskodawcy) 
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Klauzula informacyjna dotycząca wniosku o przyznanie dofinansowania na usunięcie wyrobów 

zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Siemyśl 

 

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 

(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej "RODO",  przekazuje się poniżej 
informacje dot. przetwarzania danych  osobowych w Urzędzie Gminy Siemyśl.  
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Siemyśl. Siedzibą administratora 

danych jest Urząd Gminy Siemyśl, 78-123 Siemyśl, ul. Kołobrzeska 14 . 

2) Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD). Z IOD można się 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 

korzystania  z   praw    związanych  z    przetwarzaniem  danych. Kontakt ten możliwy jest 

poprzez e-mail: iod@siemysl.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e  RODO, ustawy z 

dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.), 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz uchwały 

Nr 154/XXV/17 Rady Gminy Siemyśl z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie uchwalenia 

Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Siemyśl w celu uzyskania 

dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie na wniosek 

złożony przez  Gminę Siemyśl. 

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą  przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

5) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym  

w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa, a także będą udostępnianie podmiotom 

zewnętrznym, które świadczą wsparcie techniczne i serwisowe dla oprogramowania 

wykorzystywanego w Urzędzie Gminy Siemyśl na podstawie każdorazowo zawieranej umowy 

powierzenia danych osobowych. Tego typu umowa reguluje tryb, zasady, cel przetwarzania, jak  

i środki bezpieczeństwa przetwarzania tych danych oraz odpowiedzialność administratora danych 

jak i podmiotu przetwarzającego.  

6) Pani/Pana dane osobowe zostaną przekazane do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

w Szczecinie w celu uzyskania przez Gminę Siemyśl dofinansowania na realizację usuwania 

azbestu oraz do firmy wyłonionej w trybie zapytania o cenę do wykonania usunięcia azbestu z 

Pani/Pana nieruchomości.   

7) Pani/Pana dane osobowe będą gromadzone i przechowywane zgodnie z 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 (Dz. U. Nr 14, poz. 67, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania  

i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów 

państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 246). 

8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

9) Wobec przysługującego Pani/Panu prawa do usunięcia danych ich przenoszenia oraz wniesienia 

sprzeciwu mają zastosowanie ograniczenia wynikające z art. 17 ust. 3, art. 20, art. 21 

rozporządzenia RODO. 

10) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO. 

11) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konsekwencją 

niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku o przyznanie 

dofinansowania na usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości tym samym 

wykonanie samej usługi usunięcia azbestu z Pani/Pana nieruchomości. 

12) Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany  i  nie  będą 

podlegały profilowaniu.   

 


