
Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 

Miejscowość , dnia.............
Wnioskodawca
......................................................................
.......................................................................
(imię i nazwisko właściciela nieruchomości)
Adres/siedziba ..............................................
.......................................................................
Telefon ..........................................................

Wójt Gminy Sędziejowice

WNIOSEK
O DEMONTAŻ I USUNIĘCIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 
Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ SFINANSOWANIE TEJ USŁUGI

1. Określenie nieruchomości, na której ma być wykonane wnioskowane przedsięwzięcie:
Adres: .............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

Numer ewidencyjny działki:..............................................................., obręb:....................................................

Tytuł prawa do nieruchomości (właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty, współużytkownik 
wieczysty)..........................................................................................................................................................

2. Rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach dofinansowania: (właściwe zaznaczyć znakiem
X)

□ Demontaż:

□ budynek mieszkalny: □ budynek gospodarczy/inny*

- ilość azbestu:...........m2 - ilość azbestu:................m2

- rodzaj azbestu: płyty faliste/płyty płaskie* - rodzaj azbestu: płyty faliste/płyty płaskie*

- planowany termin demontażu**: - planowany termin demontażu**:

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

□ Usunięcie odpadów wcześniej zdjętych z obiektów i składowanych na nieruchomości (odpady luzem):-

- ilość azbestu: .............................. m2

- rodzaj azbestu: płyty faliste/płyty płaskie*

* niepotrzebne skreślić

** nie może być później niż do dnia z uwagi na dofinansowanie zadania ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Oświadczenia:

1. Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
2. Zobowiązuję się do umożliwienia upoważnionym pracownikom Urzędu Gminy Sędziejowice oraz firmie 

działającej na zlecenie Gminy wstępu na przedmiotową nieruchomość w celu podjęcia działań związanych 
z realizacją wnioskowanych prac.

..................................................................
(podpis wnioskodawcy)
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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia  2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani /Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Sędziejowice z siedzibą ul. Wieluńska 6,
98-160 Sędziejowice, NIP 8311576640, tel.: 43 677 10 02, e-mail: sedziejowice@zgwrp.org.pl.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji przedsięwzięcia związanego z demontażem, transportem
i utylizacją wyrobów zawierających azbest.

3. Dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  okres  5  lat  tj.  okres  niezbędny  do  realizacji  ww.  celu  z
uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

5. Dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom - podmiotowi wyłonionemu przez Gminę Sędziejowice
do wykonania zadania obejmującepo demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest.

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

-dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania
oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia
danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

-wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem
przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem wynikajacym z aktu prawa miejscowego. Jest
Pan/Pani  zobowiązana  do  ich  podania  a  konsekwencją  niepodania  danych osobowych będzie  brak możliwości
skorzystania ze środków przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z demontażem, transportem
i utylizacją wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sędziejowice.

........................................... ...............................................
     (miejscowość i data)         (czytelny podpis)
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