Głuchołazy, dnia ………………………...

Burmistrz Głuchołaz
ul. Rynek 15
48-340 Głuchołazy

WNIOSEK
O DOFINANSOWANIE USUNIĘCIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH
AZBEST Z TERENU GMINY GŁUCHOŁAZY 2020r.
1. Wnioskodawca:
Imię i nazwisko: ….................................................................................................................
Adres zamieszkania: .....................................................................…………………………
(nazwa miejscowości, ulica, nr domu, nr lokalu)

Telefon: ..................................................................................................................................
2. Miejsce planowanego usunięcia wyrobów zawierających azbest:
Adres nieruchomości …………..............................................................................................
(na której został przeprowadzony lub będzie przeprowadzony demontaż wyrobów zawierających azbest)

Nr obrębu i nr działki ewidencyjnej .......................................................................................
Tytuł prawny do nieruchomości .............................................................................................
(własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste)

3. Rodzaj obiektu, z którego będą usuwane wyroby zawierające azbest
………………………………………………………………………………………................
(np. budynek mieszkalny, budynek gospodarczy (jaki? np. garaż, stodoła, obora, wiata), bud. mieszkalno-gosp., altana,
bud. użyt. publ., wyroby zdeponowane na terenie nieruchomości, itp.)

4. Forma własności nieruchomości:
(proszę zaznaczyć X właściwą kratkę)

osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej
osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
rolnik
przedsiębiorca

□
□
□
□

inny (jaki)
……………………………………………………………………………………………….

5. Rodzaj zabudowy, na którym znajdują się wyroby azbestowe:
(proszę zaznaczyć X właściwą kratkę)
budynek niezwiązany z prowadzoną działalnością gospodarczą lub rolniczą
budynek związany z prowadzoną działalnością gospodarczą lub rolniczą

□
□

6. Rodzaj wyrobów zawierających azbest:
a) płyty faliste azbestowo – cementowe stosowane w budownictwie
b) płyty azbestowo – cementowe płaskie stosowane w budownictwie
c) inne jakie? ………………………………………………………….

7. Ilość wyrobów zawierających azbest, które zostaną unieszkodliwione:
Dla celów obliczeniowych należy przyjąć, że szacunkowa waga 1m 2 pokrycia dachowego z płyty azbestowo –
cementowej wynosi 17 kg (0,017 Mg); w przypadku pomiaru pokryć dachowych należy uwzględnić powierzchnię
zakładów płyt

Lp.

Rodzaj wyrobów zawierających azbest

1

Płyty eternitowe faliste

2

Płyty płaskie

3

Inne (podać jakie)

Ilość w m2

Ilość w Mg
(tonach)

Razem:

8. Planowana ilość wyrobów zawierających azbest, które zostaną unieszkodliwione wg
źródła ich pochodzenia
Lp.
1

2

Źródło pochodzenia wyrobów zawierających
azbest

Ilość w m2

Ilość w Mg
(tonach)

Pokrycia dachowe i inne elementy budowlane
zawierające azbest planowane do demontażu i
unieszkodliwienia z obiektów należących do osób
fizycznych
Materiały
budowlane
zawierające
azbest
zgromadzone na działkach gruntowych należących do
osób fizycznych

Razem:

9. Miejsce tymczasowego składowania/zalegania wyrobów zawierających azbest na
terenie nieruchomości ...…………..........………………………..………..………………
10. Planowany termin realizacji zadania od dnia ..………………. do dnia ..…….…………
(okres od 10.08.2020r.. do 18.09.2020r.)

11. Rodzaj prac przewidzianych w ramach dofinansowania (określenie zakresu
pomocy)*:
a) wnioskuję o pomoc w pełnym zakresie – demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów
zawierających azbest;
b) wnioskuję o pomoc w zakresie transportu i unieszkodliwiania zdemontowanych odpadów
zawierających azbest zgromadzonych/zalegających na mojej posesji.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że:
1) Warunkiem realizacji przez Gminę Głuchołazy zadania związanego z usuwaniem azbestu i wyrobów
zawierających azbest jest uzyskanie dofinansowania z WFOŚiGW w Opolu na wniosek złożony przez
Burmistrza Głuchołaz.
2) Zadanie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Głuchołazy nie
obejmuje zakupu i wykonania nowego pokrycia.
3) Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi do 100 % jego kosztów kwalifikowanych lecz nie
więcej niż 700 zł za 1 Mg (tonę) unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających
azbest.

Głuchołazy, dnia……………………….

……………………………………
(podpis właściciela/ współwłaścicieli)

Załączniki:
1. Kopia decyzji o pozwoleniu na budowę /lub kopia zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych nie
wymagających
pozwolenia
na
budowę
do
z potwierdzeniem braku sprzeciwu - w przypadku demontażu azbestu;

Starostwa

Powiatowego

2. Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania zgodnie z załącznikiem
Nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie
wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub
urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r. Nr 8,
poz. 31);
3. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, o której mowa w
rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie
sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z
2004r. Nr 71, poz. 649), zmienionego rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania
wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2010r. Nr 162, poz. 1089);

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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, (zwanego dalej
RODO), informuję iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Głuchołaz z siedzibą w Głuchołazach, ul.
Rynek 15, 48-340 Głuchołazy, umig@glucholazy.pl, tel.(77) 409-21-00.

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach jest Pan Zdzisław
Orzeł – dane kontaktowe; tel. 77 409-21-42, adres email oc@glucholazy.pl;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o udzielenie pomocy w
usuwaniu wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Głuchołazy – na podstawie art. 6 ust.1 pkt c
i e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20I6/679 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.

4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów
prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej oraz
podmiotom przetwarzającym:

•

Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, w
celu realizacji i rozliczenia programu dofinansowania do usuwania azbestu,

•

firmie, z którą Gmina Głuchołazy zawrze umowę na usługę zbiórki, transportu i
unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeśli będzie to konieczne, dane będą udostępniane innym
administratorom oraz osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych oraz innym stronom
postępowania, które muszą mieć dostęp dodanych, aby wykonywać swoje obowiązki. Wymienieni odbiorcy
danych zostaną zobowiązani do zachowania danych osobowych w poufności w procesie ich przetwarzania.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa oraz zgodnie
z rozporządzeniem 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 (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.). Ze względu na inne, szczególne
przepisy prawa okres ten może ulec wydłużeniu.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
7. Ma Pani/Pan prawo 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.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Wnioskodawca
zobowiązany jest do ich podania, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia
wniosku.

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.

10. Inne niezbędne informacje.
Pani/Pana numer telefonu (jeśli podano), może zostać wykorzystany do kontaktu w służbowych
celach informacyjnych lub wyjaśniających.
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z informacją o sposobie przetwarzania danych osobowych przez
Burmistrza Głuchołaz z siedzibą w Głuchołazach ul. Rynek 15.

……………………………………………….
(data, podpis)

