Miłoradz, dnia ……………... 2020 r.

Urząd Gminy w Miłoradzu
ul. Żuławska 9
82-213 Miłoradz

WNIOSEK
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Miłoradz 2020”

I. NAZWA ZADANIA

Proszę o dofinansowanie prac planowanych do realizacji w 2020 roku, związanych
z usuwaniem materiałów zawierających azbest i utylizacją odpadów azbestowych
z nieruchomości/budynku/obiektu budowlanego*, zlokalizowanej/-ego na terenie Gminy
Miłoradz, tj. budynku mieszkalnego/budynku gospodarczego/lokalu mieszkalnego/inne*
(jakie): ........................................................................................................., położonego na
działce o numerze ewidencyjnym …………........ obręb ……………………...., gm. Miłoradz,
stanowiącej własność/współwłasność* osób fizycznych.
•

Charakterystyka materiałów: płyty dachowe/płyty elewacyjne/inne*..…………………
...........................................................................................................................................

•

Planowana ilość wyrobów zawierających azbest [m2 lub kg] ……..……………...……
…………………………………………………………………………………………..

•

Planowana data:
1. rozpoczęcia zadania: ………………………………………
2. zakończenia zadania: ……………………..…….………....

•

Planowane koszty zadania: ……………………………………

II. DANE WNIOSKODAWCY

1. Imię: .................................................................................................................................
2. Nazwisko: .........................................................................................................................
3. Adres zamieszkania: ........................................................................................................
............................................................................................................................................
4. Telefon do kontaktu: ........................................................................................................
5. Adres e-mail: ....................................................................................................................
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III. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
1) Oświadczam, że jestem właścicielem/współwłaścicielem* ww. budynku mieszkalnego
jednorodzinnego/wielorodzinnego/obiektu budowlanego/nieruchomości*;
2) Wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin w moim budynku/na terenie mojej
nieruchomości przez przedstawicieli tut. Urzędu, na każdym etapie realizacji wniosku;
3) Oświadczam, że wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez tut. Urząd zdjęć
(po ich anonimizacji pod kątem treści widocznych na zdjęciu, jeżeli okaże się to
niezbędne), przedstawiających azbest, dach budynku, budynek itp.,
4) Oświadczam, że ww. prace budowlane zostaną wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego

(zgłoszenie

wykonywania

robót

do

organu

administracji

architektoniczno-budowlanej lub pozwolenie na budowę wydane przez właściwy
organ).
5) Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami naboru wniosków w konkursie
ogłoszonym przez Wójta Gminy w Miłoradzu w dniu 22 maja 2020 r. pn. „Usuwanie
wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Miłoradz 2020”
……………………………………………………
(czytelny podpis wnioskodawcy)

IV. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH WNIOSKODAWCY
Na podstawie art. 7 ust. 1 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1)
- dalej RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminę Miłoradz
moich danych osobowych, zawartych w przedmiotowym wniosku, w celu związanym
z realizacją prac związanych z usuwaniem materiałów zawierających azbest i utylizacją
odpadów azbestowych z nieruchomości/budynku/obiektu budowlanego.
Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.
Informacja o prawie cofnięcia zgody
W każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych
osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
..................................................................

(data i podpis wnioskodawcy)
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V. KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przet warzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Miłoradz, z
siedzibą: ul. Żuławska 9, 82-213 Miłoradz, reprezentowany przez Wójta Gminy
Miłoradz.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Miłoradz jest Pani
Małgorzata Olszewska, tel. 55 271 15 31 wew. 26, e-mail: iod@miloradz.malbork.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe zbierane są w celu rozpatrzenia wniosku pn.: „Usuwanie
wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Miłoradz 2020”
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą tylko organy władzy publicznej oraz
podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy
publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji
zadania oraz okres wynikający z regulacji prawnych: Uchwały z dnia 14 lipca 1983 r.
o Narodowym Zasobie Archiwalnym i Archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 z późn.
zm.) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. Nr 14, poz. 67).
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, a także w przypadkach przewidzianych prawem – prawo
do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana
danych. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych
Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących
Pani/Pana, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r.
Potwierdzam, iż zapoznałam/em się z powyższą klauzulą
…..……………………………………………….
(data i czytelny podpis)

VI. ZAŁĄCZNIKI
Do wniosku dołączam:
1. Dokumentację fotograficzną stanu istniejącego (dokumentacja fotograficzna może zostać
przesłana w wersji elektronicznej na e-mail: komunalna@miloradz.malbork.pl,
otrzymanie dokumentacji zostanie potwierdzone mailem)
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