
…………………, dnia……………….   

 

WNIOSEK 

o dofinansowanie transportu i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na terenie 

Gminy Łochów 

1. Dane osobowe: 

a) imię  ............................................................................................................................................... 

b) nazwisko ....................................................................................................................................... 

c) adres zamieszkania: 

ulica .................................................................. nr domu ……………… 

miejscowość .................................................................. kod pocztowy ....................... 

d) adres realizacji zadania: 

ulica .................................................................. nr domu ..........  

miejscowość .................................................................. kod pocztowy ....................... 

numer ewid. działki ....................... 

e) telefon kontaktowy.................................................................. 

2. Opis wymiany - likwidacji pokrycia dachowego 

a) rodzaj płyt eternitowych (falisty/płaski) ...................................... 

b) ilość odpadów zawierających azbest.........................m² 

3. Rodzaj prac przewidzianych w ramach dofinansowania (zaznaczyć właściwe - X): 

a) transport 

b) utylizacja 

4. Zobowiązanie 

Zobowiązuje się do  pokrycia kosztów związanych z zakupem i montażem nowego pokrycia 

dachowego. 

Zobowiązuje się do udostępnienia działki i budynku  niezbędnym do prowadzenia  prac 

związanych z  likwidacją  pokryć dachowych  zawierających azbest.    

 

                                                                                                                 PODPIS   

                                              

                                                                             ................................. 

 
Załączniki: 

 - kopię pisemnego przyjęcia zgłoszenia remontu obiektu budowlanego od Starosty Powiatowego w Węgrowie, o zamiarze 

przystąpienia do robót polegających na zmianie poszycia dachu pokrytym materiałem zawierającym azbest, lub kopia pozwolenia na 
budowę lub rozbiórkę (oryginał do wglądu). 

 - tytuł prawny do władania nieruchomością (aktualny wypis z rejestru gruntów).W przypadku nieruchomości, do którego tytuł prawny 

posiada kilka właścicieli należy dołączyć zgodę współwłaścicieli. 
- kopia mapy ewidencyjnej 



Klauzula informacyjna RODO – utylizacja wyrobów zawierających azbest 
 

1. W związku z treścią art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
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. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych 
osobowych jest Gmina Łochów, reprezentowana przez Burmistrza Łochowa, mająca swoją siedzibę przy Al. 
Pokoju 75, 07-130 Łochów, tel. (25) 64 37 806. 

2. Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), 
który w jego imieniu nadzoruje operacje przetwarzania danych osobowych. Jest nim Pan Marek Cendrowski,  
z którym można kontaktować się pod adresem mail: iod@gminalochow.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu  prowadzenia spraw związanych z utylizacją wyrobów 
azbestowych na Pani/Pana wniosek. 

4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w celu 
wypełnienia obowiązku prawnego Administratora, na podstawie Ustawy  z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie 
stosowania wyrobów zawierających azbest jak również 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. 

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędnych do realizacji przyjętego celu jest obowiązkowe, 
ponieważ wynika z przepisów prawa, podanie dodatkowych danych np. kontaktowych jest dobrowolne. 

6. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, niezbędnym zakresie, obejmujące imię, 
nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, serię i nr dowodu osobistego, nr telefonu. 

7. W szczególnych sytuacjach przewidzianych prawem Państwa dane osobowe będą przekazywane uprawnionym 
instytucjom, dane te otrzymają również na podstawie umowy powierzenia uprawnione podmioty świadczące 
usługi na rzecz Administratora np. w zakresie odbioru takich wyrobów, transportu itp. 

8. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu 
dla jakiego zostały zebrane (2 lata) oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 
działania archiwów zakładowych. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, 
przetwarzanie odbywa się do czasu osiągnięcia przyjętego celu lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.  

9. Przysługuje Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi w przepisach prawa, możliwość: 

 dostępu do danych osobowych jej/jego dotyczących oraz otrzymania ich kopii, 

 żądania sprostowania danych osobowych, 

 usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 
10. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, kierując korespondencję na adres 

Administratora lub drogą elektroniczną pisząc na adres: iod@gminalochow.pl 
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie 

Państwa danych osobowych. Organem właściwym do jej rozpatrzenia jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

12. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu. 
13. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 
14. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych, obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz 

potencjalnych konsekwencjach ich niepodania, uzyskacie Państwo informację w komórce merytorycznej 
Administratora danych prowadzącej przetwarzanie danych oraz u inspektora ochrony danych. 

 


