
Załącznik nr 1 
 

 

WNIOSEK o dofinansowanie odbioru odpadów zawierających azbest 
 

 1.Wnioskodawca:………………………………………………………………………… 

- status wnioskodawcy: osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność 

gospodarczą, rolnik, stowarzyszenie, fundacja, jednostka sektora finansów publicznych, 

kościół i związek wyznaniowy, wspólnota i spółdzielnia mieszkaniowa (właściwe 

podkreślić) 

 

-  adres do korespondencji: ................................................................................................. . 

                                                 (kod pocztowy, nazwa miejscowości, ulica, nr domu, nr lokalu) 

- telefon: ................................. - tytuł prawny do nieruchomości:……………………… 

2.Miejsce wytworzenia i zdeponowania odpadów zawierających azbest: 

  ………………………………………………………. nr ewidencyjny działki………………. 

         (ulica i nr domu/nr nieruchomości) 

3. Rodzaj zabudowy:…….............…………………………. 

4. Obiekt jest/ nie jest wykorzystywany na cele związane z działalnością 

gospodarczą/rolniczą. 

5. Rodzaj odpadów:……………………………………………………………..  

                                      (płyty eternitowe płaskie / faliste, inny) 

6. Ilość szacunkowa posiadanych odpadów (podać w jednostkach odpowiednich dla danego 

wyrobu) 

- do demontażu/załadunku/transportu/unieszkodliwiania:…………………… 

- do załadunku/transportu/unieszkodliwiania:………………………………… 

7.Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w powyższym wniosku wypełniłem(am) 

zgodnie z prawdą. 

(data i podpis wnioskodawcy) 

 

 

Adnotacje urzędowe: 

(wypełnia Urząd Miejski w Łapach) 



Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego dalej RODO 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Łap, Urząd Miejski 

w Łapach, ul. Gen Wł. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy, www.lapy.pl, 

www.bip.um.lapy.wrotapodlasia.pl, tel. 85 715 2251. 

2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony 

Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej 

pod adresem: iod@um.lapy.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu złożenia i rozpatrzenia wniosku o 

dofinansowanie odbioru odpadów zawierających azbest, działań polegających na 

usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z obiektów 

budowlanych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a, b i c RODO oraz Ustawy Prawo ochrony 

środowiska, w związku z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 

2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających 

azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były 

lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest, w związku z rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu przedkładania 

marszałkowi województwa informacji o występowaniu substancji stwarzających 

szczególne zagrożenie dla środowiska, w związku z rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez marszałka 

województwa rejestru wyrobów zawierających azbest.  

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane kurierom, operatorom pocztowym, 

osobom upoważnionym przez Administratora, obsłudze prawnej Administratora, a 

także innym podmiotom, którym dane będą musiały być udostępnione na podstawie 

przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania postępowania w 

sprawie tj. przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym 

czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa oraz na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem 

przepisów prawa przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a) sprostowania danych, 

b) usunięcia danych, 

c) ograniczenia przetwarzania danych, 

d) przenoszenia danych, 

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

f) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza 

powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie. 

7. W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu 

prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma 

wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody. 

8. Podanie danych osobowych, poza danymi przetwarzanymi na podstawie zgody, jest 

dobrowolne, aczkolwiek konieczne dla skutecznego złożenia wniosku o 

dofinansowanie odbioru odpadów zawierających azbest. Konsekwencją niepodania 

powyższych danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia. 

http://www.lapy.pl/
http://www.bip.um.lapy.wrotapodlasia.pl/
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