Załącznik nr 1
do Regulaminu udzielenia dofinansowania w zakresie usuwania wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Miasta Jaworzna w 2022 roku

.........................................................……...…................
Jaworzno, dnia ………………………

IMIĘ I NAZWISKO WNIOSKODAWCY

.........................................................……...….............…
ADRES ZAMIESZKANIA

.........................................................……...…................
ADRES DO KORESPONDENCJI

.........................................................……...…................
NR PESEL

.........................................................……...…................
DANE KONTAKTOWE (telefon, e-mail)

PREZYDENT MIASTA JAWORZNA
ul. Grunwaldzka 33
43-600 JAWORZNO
WNIOSEK O UDZIAŁ W PROJEKCIE „USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY
MIASTA JAWORZNA W 2022 ROKU”
Miejsce występowania wyrobów zawierających azbest:
Adres nieruchomości: Jaworzno ul. ……………………………….…...…………, dzielnica: …………………………
Nr działki ewidencyjnej ……………………..…………., obręb ………………………………
Zakres prac objętych wnioskiem:
1. Wnioskuję o demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest
budynek mieszkalny, ilość budynków ……..
budynek gospodarczy ……………………………., ilość budynków …….
2. Wnioskuję o zbieranie, transport i unieszkodliwienie zdemontowanych odpadów zawierających azbest
zgromadzonych lub zalegających na mojej posesji.
azbest składowany na nieruchomości (z jakiej zabudowy?) …………………………………………..
Rodzaj wyrobów zawierających azbest:
płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie
płyty płaskie azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie
inne (jakie?) …………………………………………………………………………………………………
Ilość wyrobów zawierających azbest (kg/m2):
……………………..………………………………………………………….....………………………………………..….
(przy podaniu ilości wyrobu w kg należy zastosować następujący przelicznik: 1m2 = 17 kg)

1z3

OŚWIADCZENIA:
1. Ja niżej podpisana/y ………………………………………………………………………………………… oświadczam,
że posiadam tytuł prawny do władania nieruchomością, znajdującą się w Jaworznie przy
ul. ………………………………………………… zlokalizowanej na działce nr ………....…… obręb …………….,
której dotyczy niniejszy wniosek.
...............................................................…
czytelny podpis Wnioskodawcy
2. Oświadczam, że w obiekcie objętym wnioskiem, z którego będą usuwane wyroby zawierające azbest, nie jest
prowadzona działalność gospodarcza.
3. Oświadczam, że zostałem poinformowany, że środki na realizację zadania pochodzić będą z budżetu gminy
miasta Jaworzna. Równocześnie Gmina wystąpi o pozyskanie dotacji na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski
program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” związanych z realizacją gminnych programów
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.
4. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów
zawierających azbest oraz uwierzytelnienia ilości wyrobów azbestowych objętych wnioskiem, przez
powołanego inspektora nadzoru.
5. Przyjmuję do wiadomości, że wykonam dokumentację fotograficzną (zdjęcie azbestu) i prześlę ją na adres
poczty elektronicznej: aneta.brania@um.jaworzno.pl
6. Przyjmuję do wiadomości, że wydatki związane z zakupem i montażem nowego pokrycia dachowego leżą
po stronie Wnioskodawcy oraz że w ramach zadania nie będzie realizowane zabezpieczenie dachu
po demontażu, naprawa czy odbudowa obiektów, z których zostanie usunięty azbest.
...............................................................…
czytelny podpis Wnioskodawcy
Informacja o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych w zakresie realizacji zadania pod nazwą: „Usuwanie
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Jaworzna w 2022 roku.”
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 (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. z 2019 r.
poz.730.) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Jaworzna z siedzibą w Jaworznie przy
ul. Grunwaldzkiej 33,
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Miasta Jaworzna jest Pani Barbara Proksa, adres
e-mail: iod@um.jaworzno.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zrealizowania zadania dofinansowanego ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pod nazwą: „Usuwanie
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Jaworzna w 2022 roku.” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
w związku z niniejszym wnioskiem,
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Jaworznie,
pracownicy firmy wykonującej usługę usuwania wyrobów zawierających azbest na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz pracownicy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności
z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
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7)
8)
9)

10)

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia
2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67),
posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ww. rozporządzenia,
podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem uczestniczenia w zadaniu pod nazwą:
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Jaworzna w 2022 roku.”, a w szczególności
zawarcia umowy i jest Pani/Pan zobowiązana/-y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych
osobowych wskazanych w umowie będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia,
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z powyższą informacją.
...............................................................…
czytelny podpis Wnioskodawcy
W przypadku zawarcia umowy o dofinansowanie na usuwanie azbestu oświadczam, że wyrażam/ nie wyrażam*
zgodę/-y na udostępnianie swoich danych osobowych zawartych w umowie oraz rezygnuję/ nie rezygnuję*
z przysługującego mi prawa ograniczenia dostępu do informacji publicznej ze względu na prywatność osoby
fizycznej/tajemnicę przedsiębiorcy (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 2176).
*) niepotrzebne skreślić

...............................................................…
czytelny podpis Wnioskodawcy
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