
*niepotrzebne skreślić 

Załącznik nr 1 

 Supraśl, dnia………………… 

      Urząd Miejski w Supraślu 

      ul. J. Piłsudskiego 58, 16-030 Supraśl 

WNIOSEK 

o dofinansowanie wykonania prac związanych z usuwaniem  

wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Supraśl  

 

1. Dane wnioskodawcy (właściciela budynku/ działki): 

1) Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………………..… 

2) Adres zamieszkania…………………………………………………………….…………………….…….. 

3) Telefon kontaktowy………………………………………………………………………………..….……. 

4) Prowadzę działalność gospodarczą*/nie prowadzę działalności gospodarczej*. 

5) Prowadzę działalność  rolniczą*/ nie prowadzę działalności rolniczej*. 

2. Lokalizacja wyrobów zawierających azbest (miejsce złożenia azbestu): 

1) Adres nieruchomości…………………………………………………………………….…………………. 

2) Numer ewidencyjny działki……………………………………………………….……………………….. 

3) Numer KW ……………….…… lub w razie braku należy przedłożyć dokument własności, np. akt 

notarialny, akt własności ziemi, postanowienie sądu. 

3. Zakres przewidywanych prac: 

odbiór – unieszkodliwianie zdjętych wyrobów zawierających azbest – szacowana ilość ………………m2 

4.   Ja, niżej podpisany, oświadczam, iż zostałem poinformowany, że: 

1) warunkiem realizacji przez gminę Supraśl zadania związanego z usuwaniem azbestu i wyrobów 

zawierających azbest jest uzyskanie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

w Białymstoku na wniosek złożony przez Burmistrza Supraśla; 

2) zadanie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Supraśl obejmuje 

wyłącznie koszty załadunku, odbioru, transportu i unieszkodliwiania powyższych wyrobów, nie 

obejmuje natomiast demontażu azbestu oraz zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego; 

3) Ja, niżej podpisany, oświadczam, że budynek, z którego zostanie*/został* zdemontowany 

azbest nie jest*/nie był* wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej lub 

rolniczej.  

 

Pisemna zgoda właścicieli (współwłaścicieli) na usunięcie odpadów zawierających azbest z danej 

nieruchomości: 

1. …………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………. 

3. …………………………………………………………. 

4. …………………………………………………….…… 

.…………...……………  

(podpis wnioskodawcy ) 



*niepotrzebne skreślić 

Załączniki:  

1. Informacja o wyrobach zawierających azbest. 

2. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. 

3. W przypadku braku Księgi Wieczystej na daną nieruchomość, należy przedłożyć dokument własności, 

np. akt notarialny, akt własności ziemi, postanowienie sądu lub inny dokument potwierdzający tytuł 

prawny do nieruchomości. 

4. Kolorowa fotografia przygotowanego do odbioru azbestu  umożliwiająca identyfikację ich położenia 

(wersja elektroniczna lub papierowa). 
 

Klauzula informacyjna  

 
W związku z realizacją wymogów 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 rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących 

Pani/Panu prawach z tym związanych. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Supraślu jest Burmistrz Supraśla z siedzibą przy ul. 

Piłsudskiego 58, 16-030 Supraśl.  

2.   Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu  Miejskiego w 

Supraślu, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie 

Miejskim w Supraślu za pomocą adresu: iod@suprasl.pl. 

3.   Administrator danych osobowych – Burmistrz Supraśla - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 

zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 

4.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 

a)   realizacji zadania dotyczącego dofinansowania wykonania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest oraz przekazane podmiotom 

wykonującym w/w usługę;       

b)  złożenia i oceny wniosku przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz zawarcia odpowiedniej umowy,  

c)   w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu 

określonym w treści zgody. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy  publicznej, w zakresie i w celach, 

które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;  

b)   inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miejskim w Supraślu przetwarzają dane osobowe, dla których 

Administratorem jest Burmistrz Supraśla. 

6.   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w 

zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

7.  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pan/Pani prawo:  

a)   prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b)   prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 

c)   prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie 

Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których przetwarza się dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być  usunięte po 

zakończeniu okresu archiwizacji; 

d)   prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO; 

e)   prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, 

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;     

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, 

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora  lub przez stronę trzecią, z 

wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, 

wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.  

8.   W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a 

RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

9.   W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Supraślu Pani/Pana danych osobowych, 

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.  

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych 

osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych  stanowi  przepis prawa 

lub zawarta między stronami umowa. 

12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
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