Sławno, dnia ..........................................

Wójt Gminy Sławno
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31
26-332 Sławno
WNIOSEK O USUNIĘCIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

1. Wnioskodawca:
imię i nazwisko………….……………………………………………. telefon…..………………………
adres miejsca zamieszkania:
miejscowość………………………………………….…..……………. numer posesji………………….
2. Adres obiektu, którego dotyczy usunięcie azbestu lub wyrobów zawierających azbest.
miejscowość………………………………………….…..……………. numer posesji………………….
numer ewidencyjny działki .......................................... obręb ............................................ gmina Sławno.
3. Dane techniczne:
Ilość odpadów zawierających azbest przewidzianych do unieszkodliwienia: …………..………….. m2.
Rodzaj odpadów zawierających azbest: płyty faliste / płaskie*.
Odpad zawierający azbest pochodzi z budynku mieszkalnego / gospodarczego*.
4. Oświadczenie wnioskodawcy:
 Oświadczam, że informacje zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
 Zobowiązuję się do umożliwienia upoważnionym pracownikom Urzędu Gminy w Sławnie,
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz firmie
działającej na zlecenie Gminy wstępu na przedmiotową nieruchomość w celu podjęcia działań
związanych z realizacją wnioskowanych prac.
 Zapoznałem(am) się z zasadami finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu gminy
Sławno.
 Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku podpiszę pisemną umowę.

.....................................................................
(czytelny podpis wnioskodawcy)

* właściwe podkreślić

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 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) (Dz. Urz. UE.L.2016.119.1) z 4.5.2016 r., dalej „RODO”
oraz wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 RODO, informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Sławno z siedzibą w Sławnie,
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno, e-mail: sekretariat@ugslawno.pl
2) Sprawami z zakresu ochrony danych osobowych w Urzędzie zajmuje się Inspektor Ochrony
Danych kontakt : iod@ugslawno.pl
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych związanych
z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Sławno na podstawie
art. 162 ust. 4, ust. 5, ust. 6 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
w związku z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. 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, w związku z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r.
w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o występowaniu
substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, w związku z rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez marszałka
województwa rejestru wyrobów zawierających azbest.
4) Państwa dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z odrębnymi przepisami organom
administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom takim jak: firma wykonująca
w ramach umowy z Gminą Sławno prace obejmujące zapakowanie odpadu, załadunek, transport
i przekazywanie odpadu do unieszkodliwienia na odpowiednie składowisko odpadów
niebezpiecznych.
5) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.
6) Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
7) Macie Państwo prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie
Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8) Podanie Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Niepodanie danych osobowych będzie
skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

…………………………………………………
( czytelny podpis)

zam.…………………………………………...

