Lipce Reymontowskie, dnia …………. 2019 r.

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie
ul. Reymonta 24
96-127 Lipce Reymontowskie

WNIOSEK

Proszę o nieodpłatne wykonanie usługi polegającej na: odbiorze, transporcie
i unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest, pochodzących z nieruchomości
zlokalizowanej w miejscowości ………………………………………………………………
nr domu ……….…..…, działka numer ewidencyjny …..…..……………………………,
która stanowi moją własność/współwłasność*.

Wnioskodawca:
Imię i nazwisko
Adres korespondencyjny

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

Telefon kontaktowy:
………………………………………………
Dane techniczne:
ilości odpadów/azbestu na terenie posesji
(w m2 i/lub t)
rodzaj odpadów (płyty faliste/płaskie/inny
rodzaj)

……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….

Źródło azbestu (typ budynku)
………………………………………………
………………………………………………
*

niepotrzebne skreślić
…………………………………………
(czytelny podpis wnioskodawcy)

Klauzula informacyjna (dotyczy osób fizycznych)
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Lipce Reymontowskie,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@lipcereymontowskie.pl, tel. 46 831-61-97,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania usługi polegającej na odbiorze, transporcie
i unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest z terenu Pani/Pana nieruchomości – na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c i Art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją
kancelaryjną,
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

…………………………………………
(podpis wnioskodawcy)

Wykaz dokumentów niezbędnych do przedłożenia przy składaniu wniosku:
1. Oświadczenie, że wyroby zostały zdjęte zgodnie z prawem budowlanym.
W przypadku gdy nieruchomość stanowi współwłasność wniosek i oświadczenie muszą być
podpisane przez wszystkich współwłaścicieli.

