WNIOSEK
dotyczący wywozu i utylizacji wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pn.
„Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu krakowskiego”
finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020
1. Dane Wnioskodawcy
1) Imię i Nazwisko: ……….......…………………………………………………………………..………………………
2) Adres zamieszkania
Ulica: ……………………………………….………………………………………………………
Nr domu: ……………………………………..…………………
Miejscowość: …………………………………………………………………….……….……
Kod pocztowy: ....................................................
Poczta: ……………………………………………………………
Tel. kontaktowy: …………………………………………………
2. Adres realizacji przedsięwzięcia (lokalizacja odpadów z azbestem)
Ulica:……………….……………………………………………………………………………....
Nr domu: ............................................................................
Miejscowość: …..……………………………………………………………………………..
Numer ewidencyjny działki: ……………………………………………………………..
Obręb: ………………………………………………………………………………………………
3. Własność
1) Tytuł prawny do nieruchomości
..........................................................................................................
2) Nazwa dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości
………………………………………………………………………………………………………………………………
3) Numer księgi wieczystej
………………………………………………………………………………………………………………………………
4) Oświadczam, iż posiadam zgodę wszystkich współwłaścicieli na wywóz i utylizację
wyrobów zawierających azbest – w przypadku współwłasności.
Współwłaścicielami są:
………………………………………………………………………….................……….……………
……………………………..……………………….....................................................…….
4. Rodzaj zabudowy
1) Mieszkalny
2) Gospodarczy
3) Inne

5.
1)
2)
3)

Nazwa, rodzaj wyrobów azbestowych (zaznaczyć właściwe)
Płyty azbestowo – cementowe faliste
Płyty azbestowo – cementowe płaskie
Rury azbestowo – cementowe

6. Ilość wyrobów zawierających azbest (m2) ………………………. / masa (Mg) ………………………
(szacunkowa waga 1 m2 pokrycia dachowego – płyta falista 17 kg)
7. Oświadczam, że wyroby zawierające azbest są zdemontowane i przygotowane do
odbioru:
1) Odpady zawierające azbest zalegające na terenie ww. nieruchomości powstały przez
usunięcie wyrobów budowlanych zawierających azbest po dniu 06.05.2004 r. tj. po dniu
wejścia w życie przepisów 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.
2) Wyroby zawierające azbest zostały zdemontowane przez uprawniony podmiot
z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.

…………………………………………………………………………………………………………
/podpis Wnioskodawcy/

8. Jeśli wyroby zawierające azbest nie były wykorzystywane na
nieruchomości, a są przygotowane do odbioru, niniejszym oświadczam, iż:

terenie

Odpady zawierające azbest zalegające na terenie ww. nieruchomości powstały przed dniem
06.05.2004 r. tj. przed dniem wejścia w życie przepisów 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.

………………………………………………………………………………………………………
/podpis Wnioskodawcy/

Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na:
1.
2.

3.

Kontrolę prac objętych wnioskiem,
Przetwarzanie danych osobowych wraz z numerem telefonu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U z 2014 r. poz. 1182) na potrzeby realizacji
projektu,
Wejście/ wjazd na teren posesji celem odbioru odpadów azbestowych w ramach realizacji projektu.

Ponadto, oświadczam, że zapoznałem/łam się z zasadami odbioru i przekazania do unieszkodliwienia wyrobów
azbestowych w ramach projektu „Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu krakowskiego”.
Pouczony/na o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań z art. 233 § 1 KK (Dz.U z 1997 r., nr 88
poz. 553), potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość przedłożonych danych

…………………………………………………………………………………………………………
/data i czytelny podpis Wnioskodawcy/

Informuje się, że:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016):
1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Krzeszowice z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 4, 32-065
Krzeszowice reprezentowana przez Burmistrza Gminy.
2. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych możliwy jest poprzez adres e-mailowy iod@um.krzeszowice.pl oraz telefonicznie – (12) 252 08 97 oraz korespondencję kierowaną na adres siedziby.
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez komórki Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach w zakresie niezbędnym
do realizacji wywozu i utylizacji wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pn. „Likwidacja
wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu krakowskiego” finansowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c
Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016) zwanego RODO.
4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów, a po
tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec
takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
8. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów
prawa.

Do wniosku należy dołączyć:
Kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, z której pochodzą odpady
zawierające azbest – np. odpis z ksiąg wieczystych, wydruk z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych.

