Urząd Gminy Sobienie-Jeziory
ul. Garwolińska 16, 08-443 Sobienie-Jeziory

___________________________________________________________________________
………………………………………..

Sobienie-Jeziory, dnia ...............................

(imię i nazwisko)

………………………………………..
(adres zamieszkania)

……………………………………….
……………………………………….

Wójt Gminy Sobienie-Jeziory
ul. Garwolińska 16
08-443 Sobienie-Jeziory

(nr telefonu)

WNIOSEK
o przyznanie dofinansowania
na realizacje przedsięwzięć związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Sobienie-Jeziory
1.

Miejsce wytworzenia i zdeponowania wyrobów zawierających azbest:

……………………………………………………………………………………………………………….
(adres posesji, nr ew. działki)

2.

Rodzaj zabudowy: ……………………………………………………………………………………...
(mieszkalny/gospodarczy/inny)

3.

Rodzaj odpadów: ……………………………………………………………………………………….
(płyty azbestowo- cementowe płaskie/ płyty azbestowo-cementowe faliste /inne)

4.
5.

Ilość odpadów [m2/kg]: ……………………………………………………………………….................
Tytuł prawny władania nieruchomością: ………………………………………………….....................
(własność, współwłasność, najem, użyczenie, inny)

Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
Oświadczam, że demontaż pokrycia dachowego z mojej posesji zawierającego azbest został wykonany
zgodnie z obowiązującym prawem, tj. zgodnie z Rozporządzeniem ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania
wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649).
8. Informuję, że zdemontowane odpady zawierające azbest są przygotowane do odbioru, tj. opakowane szczelna
folią i ułożone na paletach.
9. Wyrażam zgodę na odbiór wyrobów zawierających azbest z terenu mojej nieruchomości.
10. Załącznik do wniosku: Nr 1 Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania –
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra gospodarki (Dz. U. z 2011 r., poz. 31) oraz Nr 2 Klauzula informacyjna.
6.
7.

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

Uwaga!
1) Załączniki do wniosku muszą być podpisane przez osoby wnioskujące.
2) Prawidłowe wypełnienie wszystkich rubryk wniosku jest warunkiem jego rozpatrzenia.
3) Wypełniony wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Sobienie-Jeziory, ul. Garwolińska 16, 08-443
Sobienie-Jeziory I p. pokój nr 5. Wnioski złożone po dacie złożenia wniosku o dofinasowanie przez Gminę
przechodzą na następny rok.
5) Warunkiem realizacji zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest jest uzyskanie przez
Gminę Sobienie-Jeziory dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie.
6) Dofinansowanie obejmuje koszty odbioru, transportu i utylizacji.
Osoba do kontaktu:
Iwona Liszewska inspektor ds. gospodarki komunalnej tel. 25 685 80 90 w. 42
e-mail: iliszewska@gminasj.pl www.sobieniejeziory.pl

Urząd Gminy Sobienie-Jeziory
ul. Garwolińska 16, 08-443 Sobienie-Jeziory
__________________________________________________________________________________________
ZAŁACZNIK Nr 2
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 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 (dalej RODO), informuję,
że:
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy Sobienie-Jeziory, ul. Garwolińska 16, 08-443
Sobienie-Jeziory, reprezentowany przez Wójta Gminy Sobienie-Jeziory, e-mail: gminasj@gminasj.pl,
tel. (22) 780-65-16.
Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony
Danych (IOD) – Pana Krzysztofa Mikulskiego, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania
danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem e-mail: iod-km@tbdsiedlce.pl.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze, zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. c RODO i będzie się odbywać szczególnie w celu
realizacji wniosku o przyznanie dofinansowania na realizacje przedsięwzięć związanych z odbiorem,
transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sobienie-Jeziory.
W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być
udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
a) organy administracji publicznej – na mocy odrębnych przepisów prawa,
b) podmioty zewnętrzne współpracujące z Administratorem na mocy stosownych umów powierzenia
przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty
adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji
międzynarodowych.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji odpowiedniego celu
przetwarzania wskazanego w pkt 2, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego
z przepisów prawa.
Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi złożenie wniosku
o przyznanie dofinansowania na realizacje przedsięwzięć związanych z odbiorem, transportem
i utylizacją wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sobienie-Jeziory.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania
danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do danych osobowych w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe
lub niekompletne;
c) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
 dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w innych sposób przetwarzane,
 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest
podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 dane osobowe przetwarzane są niezgodne z prawem,
 dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązywania się z obowiązku wynikającego
z przepisów prawa;
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
 osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się
usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą,
potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia
czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy
sprzeciwu;
Osoba do kontaktu:
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e) przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą
lub na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę,
 przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące
przesłanki:
 zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania
danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
władzy publicznej przez Administratora,
 przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których
nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności
osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy
osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy SobienieJeziory Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
11. Pani/Pana dane nie będą przekazywane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.

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

Osoba do kontaktu:
Iwona Liszewska inspektor ds. gospodarki komunalnej tel. 25 685 80 90 w. 42
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Urząd Gminy Sobienie-Jeziory
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ZAŁĄCZNIK Nr 1
INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1)
1. Nazwa miejsca/urządzenia/instalacji, adres2):
.............................................................................................................................................................
2. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest - imię i nazwisko lub nazwa i adres:
.............................................................................................................................................................
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rodzaj zabudowy3):
..............................................................................................................................................................
Numer działki ewidencyjnej4):
..............................................................................................................................................................
Numer obrębu ewidencyjnego4):
..............................................................................................................................................................
Nazwa, rodzaj wyrobu5):
..............................................................................................................................................................
Ilość posiadanych wyrobów6): ......................................................................................................................
Stopień pilności7): ..........................................................................................................................................
Zaznaczenie miejsca występowania wyrobów8):
a) nazwa i numer dokumentu: ......................................................................................................................
b) data ostatniej aktualizacji: .......................................................................................................................

10. Przewidywany termin usunięcia wyrobów: ..................................................................................................
11. Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia6):
.............................................................................................................................................................
............................................
(data, podpis)

____
1) Za wyrób zawierający azbest uznaje się każdy wyrób zawierający wagowo 0,1 % lub więcej azbestu.
2) Adres faktycznego miejsca występowania azbestu należy uzupełnić w następującym formacie: województwo,
powiat, gmina, miejscowość, ulica, numer nieruchomości.
3) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, budynek
mieszkalno-gospodarczy, inny.
4) Należy podać numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania
azbestu.
5) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
 płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
 płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie,
 rury i złącza azbestowo-cementowe,
 rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,
 izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
 wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
 przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
 szczeliwa azbestowe,
 taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
 wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
 papier, tektura,
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 drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy
z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, po trwałym
zabezpieczeniu przed emisją włókien azbestu),
 drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca
1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisją
włókien azbestu,
 inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; podać jakie.
6) Ilość wyrobów zawierających azbest należy podać w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (kg, m2,
m3, m.b., km).
7) Według "Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" określonej w
załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.
w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.
U. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010 r. Nr 162, poz. 1089).
8) Nie dotyczy osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Należy podać nazwę i numer dokumentu oraz
datę jego ostatniej aktualizacji, w którym zostały oznaczone miejsca występowania wyrobów zawierających
azbest, w szczególności planu sytuacyjnego terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest,
dokumentacji technicznej.
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