WNIOSEK
o przyznanie usługi usunięcia odpadów zawierających azbest
z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Ustronie
Morskie

(imię i nazwisko / nazwa wnioskodawcy )

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

wnioskodawcy – prawidłowe zakreślić) osoba fizyczna , jednostka sektora finansów
publicznych , fundacja , kościół , związek wyznaniowy , wspólnota mieszkaniowa ,
spółdzielnia mieszkaniowa , Rodzinne Ogrody Działkowe 
(rodzaj

(adres mieszkania / siedziby )

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

(Osoba do kontaktu i nr tel. kontakt.) ............................................................................................................................................

Adresat:
Wójt Gminy Ustronie Morskie
Ul. Rolna 2
78-111 Ustronie Morskie

1. Wnoszę o przyznanie usługi usunięcia odpadów zawierających azbest w ilościach i z terenu
określonego w załączniku.
2. Oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością wymienioną
w załączniku do wniosku (Podaję nr księgi wieczystej do weryfikacji
…………………………………………………………………………….)
3. Oświadczam, iż zgłoszony do projektu azbest znajdował się we wskazanej ilości na
przedmiotowej posesji i został zdemontowany na podstawie wymaganych prawem
pozwoleń / decyzji w …………..…………. roku.

................................................
(podpis wnioskodawcy)
W przypadku podmiotów prawnych, podpisuje się wnioskodawca zgodnie z reprezentacją.
W przypadku obiektów budowlanych będących przedmiotem współwłasności wymagana jest
zgoda wszystkich współwłaścicieli.
UWAGA: Po zakwalifikowaniu do projektu wnioskodawca będzie zobowiązany do uzupełnienia
niniejszego wniosku o pozwolenie na budowę / rozbiórkę / zgłoszenie prac budowlanych
z adnotacją, że Starosta Powiatu Kołobrzeskiego nie wnosi zastrzeżeń (w przypadku
demontażu) oraz kolorowe zdjęcie posesji z których zdejmowany będzie azbest wraz z opisem
zawierającym
lokalizację
(na
odwrocie
zdjęcia).

Załącznik do wniosku
Adres / nr działki

Rodzaj wyrobów zawierających azbest

Możliwie najdokładniejsza lokalizacja

Ilość

(eternit)

m2

W03.1 | Rury i złącza azbestowo-cementowe do usunięcia
W03.2 | Rury i złącza azbestowo-cementowe do pozostawienia w ziemi
W04 | Izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest
W05 | Wyroby cierne azbestowo-kauczukowe
W06 | Przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione (tkaniny i odzież ochronna)
W07 | Szczeliwa azbestowe
W08 | Taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki
W09 | Wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych
W10 | Papier, tektura
W11.1 | Otuliny azbestowo-cementowe
W11.2 | Kształtki azbestowo-cementowe budowlane
W11.3 | Płytki PCV
W11.4 | Płyty ogniochronne
W11.5 | Papy, kity, i masy hydroizolacyjne
W11.6 | Sprzęt gospodarstwa domowego
W11.7 | Ubrania robocze, maski, filtry zanieczyszczone azbestem
W11.8 | Inne wyżej nie wymienione
Przykład wypełnienia

m
m
m3
kg
kg
kg
kg
kg
m2
m
m2
m2
m2
kg
kg
kg
kg

W02 | Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa (eternit)

Transport
utylizacja

x

x

m2

W01 | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie
W02 | Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa

Demontaż
(zaznaczenie)

ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie
lub jeśli nie ma adresu:
Altana, działka nr 125 obręb Ustronie
Morskie

20 m2

GMINA i URZĄD GMINY USTRONIE MORSKIE
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ
ADMINISTRATORA W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz.Urz. z 04.05.2016 r.
UE L119, s.1 do 88), dalej RODO, informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Ustronie Morskie z siedzibą
w Ustroniu Morskim, ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie, e-mail: sekretariat@ustroniemorskie.pl, nr telefonu: +48 94 35 15 597;
dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych Sławomir Kozieł, Urząd Gminy w Ustroniu
Morskim, 78-111 Ustronie Morskie, e-mail: iod@ustronie-morskie.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: utworzenia inwentaryzacji wyrobów
zawierających azbest zlokalizowanych na obszarze gminy Ustronie Morskie; przygotowania i
realizacji projektu związanego z utylizacją azbestu, w tym przekazanie danych
przedsiębiorstwu wyłonionemu do technicznej realizacji zadania – tj. demontażu, transportu i
utylizacji azbestu ze zgłoszonej lokalizacji.
Ma Pan/Pani prawo do:
-

-

dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania)
swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji,
gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, prawo do ograniczenia
lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), na
adres:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej zamieszczonej na BIP i tablicach
informacyjnych Urzędu Gminy Biesiekierz, w tym z informacją o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich
poprawiania.
……………………………………………………….
(Podpis wnioskodawcy)

