Stalowa Wola, dnia ………………………..

Prezydent Miasta Stalowej Woli
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola

Wniosek o udzielenie dotacji celowej dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska
związane z wymianą pokryć dachowych, elewacji oraz innych wyrobów zawierających azbest
pochodzących z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Miasta Stalowa Wola.

I. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY (DOTOWANEGO) :
1. Imię i nazwisko właściciela nieruchomości:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2. Adres nieruchomości, na której znajdują się wyroby azbestowe:
ROD „Hutnik II”
Ul. Czarnieckiego 1
37-450 Stalowa Wola
3. Nr telefonu kontaktowego: ………………………………………………………………..
4. Nazwa obrębu i nr działki:…………………………………………………………...........
5. Tytuł prawny władania nieruchomością:
Umowa dzierżawy.
(własność, współwłasność, umowa użyczenia, umowa dzierżawy, użytkowanie wieczyste, najem)
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II. Wnioskuje o usunięcie wyrobów azbestowych w zakresie (wypełnić
opcjonalnie – jeśli dane są znane):
lp.

1.

Źródło pochodzenia

Rodzaj i ilość budynków

Rodzaj wyrobów

wyrobów

z których będzie usuwany

zawierających azbest

zawierających

azbest (np. mieszkalny,

azbest

gospodarczy)

Demontaż,

Płyty eternitowe faliste

załadunek, transportu

…………………………

i unieszkodliwiania

…………………………

wyrobów

…………………………

Okładziny ścian/elewacje

zawierających azbest

…………………………

z obiektów

Elementy zabudowy np.

…………………………

balkonów

budowlanych.

2.

Płyty płaskie

Inne

Załadunek,

Płyty eternitowe faliste

transportu i
unieszkodliwiania

Ilość w m2

(Nie wypełniać)

Płyty płaskie

materiałów

Okładziny ścian

zawierających azbest

Elementy zabudowy np.

składowanych na

balkonów

posesjach.

Inne

RAZEM

………………………………………………
(data i czytelny podpis Wnioskodawcy)
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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
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 (GDPR- General Data Protection Regulation–tekst
opublikowany w Dzienniku UE) zwanym dalej RODO informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Stalowej Woli z siedzibą w Stalowej Woli
(37-450), ul. Wolności 7.
2. Dane inspektora ochrony danych są dostępne na stronie internetowej bip.stalowawola.pl w zakładce Urząd Miasta,
DANE TELEADRESOWE URZĘDU, e-mail iod@stalowawola.pl telefon +48 15 6433571.
3.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uzyskania dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest.

4.

Podstawą przetwarzania danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa tj. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.).

5.

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 do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Wymienieni odbiorcy
danych zostaną zobowiązani do zachowania danych osobowych w poufności w procesie ich przetwarzania.

6.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

7.

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.).

8.

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

9.

Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 pkt.1.c RODO.

10. 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.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Wnioskodawca zobowiązany jest do ich
podania, konsekwencją ich niepodania będzie brak uzyskania dotacji..
12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
13. Podając numer telefonu wyraża Pan/Pani zgodę na jego przetwarzanie celem zapewnienia szybkiej i sprawnej
komunikacji związanej z realizacją złożonego wniosku. Wiem, że złożenie tej zgody jest dobrowolne i mam prawo
jej wycofania w każdym momencie, a numer telefonu nie będzie udostępniany innym odbiorcom.

Zapoznałem/am się z powyższymi informacjami.

………………………………………………
(data i czytelny podpis Wnioskodawcy)
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