Myszyniec, dnia.............................................
Urząd Miejski w Myszyńcu
Plac Wolności 60
07-430 Myszyniec

WNIOSEK
o usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
(dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej w miejscu realizacji zadania)
Termin i miejsce składania wniosku – do 16 maja 2019 r. Urząd Miejski w Myszyńcu, pokój nr 1.
A . DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKOWACY:
Imię i Nazwisko:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Nr telefonu:

B. MIEJSCE WYSTĘPOWANIA /SKŁADOWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Miejscowość:

Kod pocztowy:

ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Nr ewidencyjny działki:

…......................................................................................................................
(tytuł prawny do nieruchomości /nazwa dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości)
Ilość wyrobów zawierających azbest – zdemontowanych:


płyty azbestowo-cementowe faliste …...............

m2 ..........................ton



płyty azbestowo-cementowe płaskie…...............

m2 ..........................ton



inne (podać jakie).....................................................

….................m2...................ton

Oświadczenie:
1. Oświadczam, że nie jestem osobą prawną, osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą
(z wyłączeniem rolników w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu
społecznym rolników) .
2. Oświadczam, że nie prowadzę działalności gospodarczej w obiekcie budowlanym, z którego
były/będą usunięte wyroby zawierające azbest.
3. Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do nieruchomości gdzie znajdują się /składowane są wyroby
azbestowe.
4. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że Gmina Myszyniec może wystąpić o dodatkowe
wyjaśnienia, dokumenty oświadczenia dotyczące planowanego zadania.
5. Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie informacje są prawdziwe, kompletne oraz zgodnie
ze stanem faktycznym.
6. Oświadczam, iż zostałam/-em poinformowany, że w razie nie uzyskania dotacji na realizację
zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i
braku jego realizacji, nie przysługują mi/nam z tego tytułu żadne roszczenia.
7.

Ja niżej podpisany/na wyrażam zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO1 wyraźną i dobrowolną zgodę na
przetwarzanie i zbieranie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Myszyńcu, Plac
Wolności 60, 07-430 Myszyniec w celu umożliwienia ubiegania się o dotację z WFOŚ i GW w
Waszawie. Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki o których mowa w
art. 7 RODO, tj. przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie, zapytanie o zgodę
zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz poinformowano mnie o warunku
możliwości jej rozliczalności tj, że dane osobowe są przetwarzane w sposób jaki wymaga tego
RODO, a zatem zgodnie z prawem, rzetelnie i przejrzyście dla osoby, której dane dotyczą, z
ograniczeniem celu, zgodnie z zasadą minimalizacji danych, dane są prawidłowe i w razie potrzeby
uaktualniane, z ograniczeniem przechowywania w czasie do niezbędnego minimum, w sposób
zapewniający bezpieczeństwo, w tym integralność i ich poufność.

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

1
Rozporządzenie 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).

