Wniosek należy wypełnić czytelnie – we wszystkich punktach!

Urząd Gminy Zambrów
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
Wniosek
o nieodpłatny odbiór (transport i unieszkodliwienie) odpadów zawierających azbest pochodzących z
wymiany pokrycia dachowego domu mieszkalnego lub pokrycia dachowego budynku gospodarczego
zlokalizowanego na terenie gminy Zambrów.
1. Dane Wnioskodawcy:
Imię i nazwisko/nazwa
Ulica i numer domu/
lokalu
Miejscowość
Kod pocztowy i poczta
Nr telefonu oraz e-mail

2. Szczegółowy opis nieruchomości zgłaszanej do programu:
Adres nieruchomości, na której znajdują
się wyroby zawierające azbest
Numer ewidencyjny działki, obręb,
gmina
Rodzaj budynku, z którego pochodzą
wyroby zawierające azbest
(zaznaczyć właściwe)

□ mieszkalny
□ gospodarczy
□ inny - jaki ………………………………………………………………

3. Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością (np. własność, współwłasność, użytkowanie
wieczyste, trwały zarząd, inne- jakie): ……………………………………………………….…………………………………....
...............................................................................................................................................................
4. Rodzaj i ilość wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do likwidacji:
Zakres prac objętych wnioskiem

Rodzaj wyrobu zawierającego azbest
(płyta falista/ płaska lub inny)

Odbiór wcześniej zdemontowanych
wyrobów, zapakowanie, transport
i unieszkodliwienie
* Szacunkowa waga płyty cementowo-azbestowej o wymiarze 1 m2 wynosi 15 kg

Ilość w kg*

5. Oświadczam, że prowadzę działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem
produktami rolnymi oraz jestem beneficjentem pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
(właściwe zakreślić)
TAK

NIE

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK”, proszę podać numer NIP…………………………………………………
oraz rodzaj prowadzonej działalności (PKD) ………………………………………….……………………………………………….
6. Uwagi i informacje dodatkowe.............................................................................................................
...............................................................................................................................................................
7. Oświadczam, że posiadam zgodę właściciela, współwłaściciela nieruchomości (w zależności od
indywidualnej sytuacji prawnej nieruchomości), na prowadzenie prac objętych niniejszym
wnioskiem.
8. Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

...................................................................
(data i podpis wnioskodawcy)

Poświadczenie gminy przyjmującej wniosek o jego weryfikacji, poprawności i kompletności oraz ujęciu
przedmiotowej nieruchomości w rejestrze wyrobów zawierających azbest - Bazie Azbestowej.

...................................................................
(data i podpis przedstawiciela gminy)

Uwagi_gminy.......................................................................................................................................................................
Załączniki do wniosku:
1. dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajdują się wyroby
zawierające azbest: akt notarialny lub odpis z księgi wieczystej albo inny,
2. pełnomocnictwo w sytuacji działania przez pełnomocnika,
3. ksero zgłoszenia prac polegających na wymianie poszycia dachowego,
4. wypełniony formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę w odniesieniu do pomocy de minimis
(jeżeli wnioskodawca zakreślił „tak” w pkt 5 wniosku),
5. wypełnione oświadczenie o pomocy de minimis (jeżeli wnioskodawca zakreślił „tak” w pkt 5 wniosku).
6. Zdjęcia w wersji elektronicznej (tj. zdjęcie z widokiem nr posesji, zdjęcie budynku którego dotyczy wniosek oraz
zdjęcie miejsca składowania wyrobów azbestowych).
Uwaga!
W przypadku rezygnacji z realizacji zadania, wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia pisma w tej sprawie
do właściwego urzędu gminy.

Klauzula RODO
Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Zgodnie z art. 13 i 14 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 2016 r.), zwanego
RODO, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Zambrów, Urząd Gminy
Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów
2) dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Urząd Gminy Zambrów, ul. Fabryczna 3,
18-300 Zambrów, tel. 85 271 46 16, e-mail: iodo@ugzambrow.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz c RODO w
celu w celu związanym z realizacją na zlecenie gminy usługi nieodpłatnego odbioru od
mieszkańca (transportu i unieszkodliwienia) odpadów zawierających azbest pochodzących z
wymiany pokrycia dachowego domu mieszkalnego lub pokrycia dachowego budynku
gospodarczego zlokalizowanego na terenie gminy Zambrów.
4) dane osobowe mogą być ujawniane wykonawcom oraz osobom zainteresowanym (np. dostęp
do informacji publicznej), a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych
umów powiązanych z przedmiotem niniejszego postępowania; administrator w granicach
przepisów prawa zapewni poszanowanie prywatności dla osób, których dane zostały zawarte w
ofercie;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa, przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy;
6) podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkować może uznaniem oferty za
nieważną, może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału
w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co
spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania lub odrzucenie jego oferty;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania danych (co nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania oraz zmianą postanowień umowy), sprzeciwu wobec
przetwarzania, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

…………………………………….………………………..

(data i czytelny podpis)

