
                                                                                              Radomsko, dnia ..............................

PREZYDENT MIASTA
RADOMSKO
ul. Tysiąclecia 5
97-500 RADOMSKO

Wniosek  o  przyznanie  i  sfinansowanie  usługi  usunięcia  i  unieszkodliwienia  odpadów
zawierających  azbest  pochodzących  z  wymiany  pokrycia  dachu/elementów  elewacji1)

budynku na nieruchomości zlokalizowanej w mieście Radomsku

Proszę o nieodpłatne wykonanie usługi polegającej na usunięciu i unieszkodliwieniu odpadów zawierających

azbest,  pochodzących  z  pokrycia  dachu/elementów  elewacji  1) budynku  mieszkalnego/gospodarczego1)  

z nieruchomości położonej w Radomsku przy ul. ...............................................................................................

1) Wnioskodawca:

     Imię i nazwisko ...........................................................................

     Adres zamieszkania .....................................................................

     Adres korespondencyjny .............................................................

     Telefon kontaktowy .....................................................................

2) Miejsce wytworzenia i zdeponowania odpadów zawierających azbest:

    Adres posesji, nr obrębu i nr ewidencyjny działki ...........................................................................................

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

3) Tytuł prawny do nieruchomości (KW lub oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na    

     cele budowlane zgodnie z ustawą Prawo budowlane)2) ..................................................................................

4) Odpad zawierający azbest pochodzi:
    z demontażu dachu/ elewacji1)   budynku mieszkalnego/ gospodarczego1)

5) Planowany termin demontażu dachu/ elewacji ...........................................................................................

6) Ilość odpadów zawierających azbest przewidzianych do usunięcia i unieszkodliwienia:

     Ilość w m2  lub Mg ..........................................................................................................................................

     Rodzaj odpadów : płyty azbestowo - cementowe faliste / płaskie1)

7) Oświadczenia:

a) Oświadczam, że informacje zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
b) Upoważniam do przetwarzania wszystkich danych zawartych we wniosku przez Urząd Miasta w Radomsku do

celów związanych z uzyskaniem i rozliczeniem dotacji.
c) Zobowiązuję  się  do  umożliwienia  upoważnionym pracownikom Urzędu  Miasta  w  Radomsku oraz  firmie

działającej  na  zlecenie  Urzędu  Miasta  wstępu  na  przedmiotową  nieruchomość  w  celu  podjęcia  działań
związanych z realizacją wnioskowanych prac.

1) właściwe podkreślić
2) załącznik: kserokopia tytułu prawnego lub oświadczenie

                                                                                                                                          .......................................................
                                                                                                                                                                podpis



Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016
roku 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) (DzUrz.UE L 119,s.1) dalej RODO informuję, iż:

1) administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Gmina  Miasto  Radomsko,  z  siedzibą
w Radomsku  ul.  Tysiąclecia  5,  tel.  44 685  44  72,  adres  email  um@radomsko.pl reprezentowaną  przez
Prezydenta Miasta Radomska;

2) z  inspektorem  ochrony  danych  osobowych  można  kontaktować  się  pod  adresem  e-mail
abi@radomsko.pl;

3) Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą  w celu związanym z procedurą odbioru, transportu i
unieszkodliwiania  wyrobów zawierających azbest, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz e) RODO; 

4) podanie Pani/ Pana danych osobowych  jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie
wskazanym we wniosku równoznaczne jest  z  brakiem możliwości  uruchomienia  procedury związanej  z
odbiorem wyrobów zawierających azbest;

5) administrator  przekaże  Pani/Pana  dane  osobowe  odbiorcom upoważnionym na  mocy przepisów
prawa,  którymi  mogą  być  organy władzy publicznej  oraz  podmioty wykonujące  zadania  publiczne  lub
działające na zlecenie organów publicznych, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;

6) Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  celów
określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa;

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania;

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

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

                                                                                                       podpis                                                             

                                                                                                    

mailto:um@radomsko.pl


Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Ja niżej podpisany(a) ….........................................................................................................................
                                          (imię i nazwisko osoby ubiegającej się o przyznanie i sfinansowanie usługi usunięcia i

                                                               unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest)

legitymujący(a) się …............................................................................................................................
                                          (numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość i nazwa organu
                                                                                          wydającego)

urodzony(a) …................................................ w …...............................................................................
                                            (data)                                                                     (miejsce)

zamieszkały(a)........................................................................................................................................
                                                                                              (adres)

po  zapoznaniu  się  z  art.  32  ust.  4  pkt  2  ustawy z  dnia  7  lipca  1994  r.  -  Prawo  budowlane

(t.j.  Dz. U. 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania

nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków

jako działka nr…............................. w obrębie ewidencyjnym ….........................................................

w jednostce ewidencyjnej.......................................................................................................................

na cele budowlane, wynikające z tytułu:

1) własności

2) współwłasności .....................................................................................................................,...........
                                                      (wskazanie współwłaścicieli - imię i nazwisko lub nazwa oraz adres)

oraz  zgodę  wszystkich  współwłaścicieli  na  wykonanie  usługi  usunięcia  i  unieszkodliwienia

odpadów zawierających azbest

3) użytkowania wieczystego...................................................................................................................

4) trwałego zarządu................................................................................................................................

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie

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

zamieszczonych powyżej.

….....................................................                                         ..............................................................
                (miejscowość, data)                                                                                          (podpis)


