Ornontowice, dnia.............................

Imię i nazwisko

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

Adres zamieszkania .......................................................................................
Adres inwestycji

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

(jeżeli jest inny niż zamieszkania)
Nr telefonu

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

Nr PESEL

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

Nr NIP

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

Nr konta bankowego ......................................................................................
WÓJT GMINY ORNONTOWICE
ul. Zwycięstwa 26a, 43-178 Ornontowice
WNIOSEK
o dofinansowanie inwestycji dotyczącej
usunięcia odpadów azbestowych z nieruchomości
Po zapoznaniu się z Zasadami udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji
podmiotów określonych w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska w Gminie Ornontowice, zwracam się
z prośbą o udzielenie dofinansowania do:
1. usunięcia odpadów azbestowych z nieruchomości polegającego na (właściwe zaznaczyć):
a) demontażu

b) transporcie

c) składowaniu odpadów azbestowych

2. liczba i rodzaj budynków (mieszkalny, gospodarczy, inny) objętych wnioskiem ..........................................….
………….…………………………………………....................................................................................................
3. miejsce występowania azbestu – dach, elewacja, inne .............................................................................……...
4. rodzaj materiału (płyty faliste, płyty płaskie, inne) …........................................…....................................…….
5. ilość odpadów [tony lub m2] ..................................................................................................................………..
6. firma usuwającą materiały azbestowe (nazwa, adres) ...............................................................................……..
..........................................................................................................................................................….....…………..
7. miejsce składowania odpadu (adres składowiska) ..................................................................................……….
..................................................................................................................................................................…………...
Oświadczam/-my, że:
1. jestem płatnikiem podatku od nieruchomości (budynku mieszkalnego) i nie zalegam wobec Gminy z jego
płatnościami,
2. posiadam prawo do dysponowania nieruchomością, objętą księgą wieczystą nr …...................................…
3. nie zalegam wobec Gminy z opłatami za wodę, ścieki (w przypadku przyłączenia do sieci kanalizacyjnej)*
oraz opłatami za odbiór odpadów komunalnych.
* Niepotrzebne skreślić

...............................................................
podpis wnioskodawcy

W załączeniu przekładam następujące dokumenty:
1. Pisemna zgoda właściciela nieruchomości – nie dotyczy jeżeli wniosek składa właściciel nieruchomości.
2. Pisemna zgoda współwłaścicieli budynku - nie dotyczy jeżeli współwłasność obejmuje ponad 50%.
3. Faktury, rachunki, bądź inne dokumenty wystawione na wnioskodawcę wskazujące koszt wykonania prac
i dokonanie zapłaty oraz kartę przekazania odpadu na składowisko.
4. W wymaganych prawem przypadkach kserokopia dokumentu potwierdzającego zgłoszenie realizacji zadania
do organu administracji architektoniczno-budowlanej (starosty) lub stosownej, ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na budowę, wydanych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
5. Oświadczenie wnioskodawcy o zdemontowaniu odpadów we własnym zakresie, w przypadku demontażu
odpadów przed dniem 27 kwietnia 2011 r. (ustanowienia Zasad dotacji do usuwania azbestu).
INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (RODO)
KLAUZULA INFORMACYJNA (dane obowiązkowe: imię, nazwisko, numer PESEL, numer NIP, adres, numer telefonu, numer
konta bankowego, numer księgi wieczystej):
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Ornontowice z siedzibą w Ornontowicach przy ul. Zwycięstwa 26a, email: ug@ornontowice.pl
2. Wójt Gminy Ornontowice wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: iod@ornontowice.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie inwestycji dotyczącej
usunięcia odpadów azbestowych z nieruchomości na podstawie zapisów Uchwały Nr XXIX/247/17 Rady Gminy Ornontowice z dnia
22 lutego 2017 r. wraz z jej zmianami oraz archiwizacji dokumentacji w oparciu o ustawę o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c) rozporządzenia PEiR.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.
6. Posiada Pan/Pani prawo do otrzymania powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania,
a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77.
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem określonym w Zasadach udzielania dotacji celowych na dofinansowanie
kosztów inwestycji podmiotów określonych w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska w Gminie Ornontowice, przyjętych Uchwałą
Nr XXIX/247/17 Rady Gminy Ornontowice z dnia 22 lutego 2017 r. wraz z jej zmianami.
8. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania,
o którym mowa w art. 22 w/w rozporządzenia.
KLAUZULA ZGODY (dane dodatkowe: telefon, adres e-mail):
Zgodnie z art. 7 ust. 1-4 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) wyrażam dobrowolnie zgodę na:
1. Podanie danych dodatkowych do przetwarzania danych, które posłużą wyłącznie usprawnieniu kontaktu i komunikacji pomiędzy organem
rozpatrującym wniosek, a wnioskodawcą w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego.
2. Posiada Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

