Pieczątka wpływu

Luzino, dnia …………….……… r.

Wójt Gminy Luzino
ul. Ofiar Stutthofu 11
84-242 Luzino

WNIOSEK
o udzielenie dofinansowania na usunięcie wyrobów zawierających azbest

I.

Dane Wnioskodawcy

Nazwa / imię i nazwisko Wnioskodawcy:

PESEL/NIP

Adres zamieszkania:

Telefon:

II. Lokalizacja zadania
Adres miejsca występowania wyrobów zawierających azbest:

Numer ewidencyjny działki:
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III. Informacje pozostałe.
1. Opis przedsięwzięcia

2. Nazwa banku i numer rachunku

3. Termin wykonania – zakończenia inwestycji

Załączniki:
1) dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (np. oświadczenie),
2) w przypadku budynków stanowiących współwłasność – pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli, a w
przypadku wspólnot mieszkaniowych – uchwałę wspólnoty mieszkaniowej w sprawie wyrażenia zgody na
wykonanie przedsięwzięcia,
3) szacunkowy koszt realizacji przedsięwzięcia,
4) informację w wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania, sporządzoną według wzoru
określonego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w
zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji
2/3

lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8 poz.
31),
5) kopię umowy na wykonanie prac związanych z unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest,
zawartej z firmą, która, zgodnie z decyzją Starosty Wejherowskiego, jest uprawniona do usuwania wyrobów
zawierających azbest,
6) kopię potwierdzenia zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Wejherowie zamiaru usunięcia wyrobów
zawierających azbest z budynku dokonanego na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót lub kopię
pozwolenia na budowę wymaganego w przypadku rozbiórki budynku lub zmiany wyglądu obiektu.

Obowiązek informacyjny
Na
podstawie
art.
13
ust.
1
i
2
Rozporządzenia
Parlamentu
Europejskiego
i
Rady
(UE)
2016/679
z dn. 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 informujemy, że:
1.

Administratorem danych osobowych jest Gmina Luzino z siedziba w Luzinie 84-242, ul. Ofiar Stutthofu 11, reprezentowana przez Wójta
Gminy Luzino.

2.

Dane osobowe, przetwarzane są w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa i mogą być udostępniane w zakresie
niezbędnym podmiotom współpracującym z Administratorem Danych Osobowych. Dane osobowe mogą być przekazywane innym
organom administracji publicznej realizującym zadania związane z przedmiotem prowadzonego postepowania administracyjnego.

3.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust 1 lit c i e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (tzw. RODO).

4.

Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz ich poprawienia lub uzupełnienia.

5.

Osoba której dane dotyczą ma prawo do uzyskania informacji o celu ich przetwarzania, informacji o odbiorcach innych niż Administrator
Danych Osobowych, a jeśli dane osobowe nie pochodzą od jej samej, ma prawo uzyskać informacje dotyczące źródła tych danych

6.

Osoba której dane dotyczą ma prawo żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania a także ma prawo wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania jej danych osobowych. Żądanie takie lub sprzeciw będzie mogło być zrealizowanie jedynie w przypadku gdy nie
będzie sprzeczne z przepisami prawa lub nałożonymi na Administratora danych obowiązkami wynikającymi ze szczególnych przepisów
prawa.

7.

Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych w
przypadku zastrzeżeń co do sposobu i celu przetwarzania jej danych osobowych.

8.

Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora ochrony danych, do którego osoba, której dane dotyczą może wystąpić z wioskami
i pytaniami dotyczącymi jej danych osobowych. Inspektor ochrony danych jest dostępny pod adresem email : inspektor.abi@gmail.com

9.

Dane osobowe przetwarzane będą nie dłużej niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji celu przetwarzania, chyba że dłuższy okres
przetwarzania danych wynika z innych przepisów prawa.

……………………………………………
Data i podpis wnioskodawcy
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