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 elewacji 1)
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 / płaskie 1)
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)
2)

właściwe podkreślić
załącznik: kserokopia tytułu prawnego lub oświadczenie

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

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku
z wnioskiem o usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. 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 – zwane dalej: RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomska, z siedzibą 97-500
Radomsko, ul. Tysiąclecia 5, tel. 44 685 45 00, e-mail: um@radomsko.pl.
2. Na podstawie obowiązujących przepisów Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych oraz
zastępcę inspektora ochrony danych, z którymi może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem
danych: pisemnie na adres naszej siedziby, telefonicznie; 44 685 44 72, 44 685 45 10 lub poprzez pocztę
elektroniczną: abi@radomsko.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego
na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z Uchwałą Nr XXIII/176/12 Rady Miejskiej
w Radomsku z dnia 21 marca 2012 roku oraz Uchwałą Nr 122/2009 Rady Ministrów z dnia 14 lipca
2009 roku w sprawie ustanowienie programu wieloletniego pod nazwą „Program Oczyszczania Kraju z
Azbestu na lata 2009-2032” w celu odbioru i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania,
a następnie przez okres wynikający z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach, który wynosi 5 lat.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym do ich
otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa bądź stosownych umów zawartych z
Administratorem lub innych instrumentów prawnych przetwarzają dane osobowe np. podmiotom
wykonującym usługę usunięcia i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.
6. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa
trzeciego czy organizacji międzynarodowych.
7. Przysługują Pani/Panu następujące prawa, których realizacja musi być zgodna z przepisami prawa
na podstawie, którego odbywa się przetwarzanie danych:

prawo dostępu do treści swoich danych, w tym do uzyskania ich kopii (art. 15 RODO),

prawo do żądania sprostowania danych osobowych – w przypadku, gdy dane są
nieprawidłowe lub niekompletne (na zasadach i trybie art. 16 RODO),

prawo do żądania usunięcia danych osobowych (na zasadach i trybie art. 17 RODO),

prawo do żądania ograniczenia przetwarzania (na zasadach i trybie art. 18 RODO).
1. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie
przepisów ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą
00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem
przepisów RODO (art. 77 RODO).
2. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania
na podstawie Pani/Pana danych osobowych.

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

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. 2020 r. poz. 1333 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)

