………………………………………..........................………..
/Imię i nazwisko Wnioskodawcy/

Rybnik, dn. ……………................…………..

………………………………………………............................
Adres zamieszkania: ulica, nr domu, kod pocztowy/
……………………………………...........................………….
/Telefon kontaktowy/
*podanie numeru telefonu jest dobrowolne i służy wyłącznie do kontaktu z urzędem

Starostwo Powiatowe w Rybniku
Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa
ul. 3 Maja 31
44 – 200 Rybnik
WNIOSEK

o udzielenie dofinansowania kosztów inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów
zawierających azbest z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenu Powiatu
Rybnickiego w zakresie transportu do miejsca unieszkodliwiania odpadów z obiektów
budowlanych zawierających azbest
1. Opis inwestycji: odpady azbestowe powstały w wyniku demontażu materiałów budowlanych
stanowiących pokrycie dachowe/ elementy elewacji budynku* z obiektu budowlanego/
gospodarczego/
mieszkalnego/
innego/*,
zlokalizowanego
na
terenie
działki
o numerze ewidencyjnym...........................obręb.................
2. Adres miejsca realizacji inwestycji....................................................................................................
…............................................................................................................................................................
3. Wnioskowana kwota dotacji udokumentowana fakturą za transport odpadów azbestowych
…...............................
4. W przypadku przyznania dofinansowania, dotację proszę przekazać na rachunek bankowy:
nazwa banku..........................................................................................................................................
nr rachunku bankowego.........................................................................................................................
* właściwe podkreślić
….................................
/data i podpis wnioskodawcy/

Oświadczam, że zostałem/am zapoznany/a z Klauzulą informacyjną Starostwa Powiatowego
w Rybniku
___________________________
Data i czytelny podpis

Do wniosku załączam:
1) dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu budowlanego / kopia, oryginał do wglądu/,
2) potwierdzenie zgłoszenia staroście zamiaru wykonania robót związanych z usuwaniem odpadów
zawierających azbest / kopia/,
3) zgodę na wykonanie prac związanych z usuwaniem odpadów zawierających azbest wydaną przez
właściciela lub użytkownika wieczystego w przypadku obiektów, które nie są własnością
wnioskodawcy /oryginał/,
4) fakturę wystawioną na wnioskodawcę za wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów
zawierających azbest, w której jednoznacznie określono odrębne kwoty poniesione za demontaż,
transport i utylizację azbestu /oryginał/,
5) Kopię karty przekazania odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych, potwierdzoną
za zgodność z oryginałem przez wykonawcę prac.

UWAGI:
1. Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.
2. Dodatkowych informacji udziela Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
(ul.3 Maja 31, pokój 221), tel. 032- 4161325, 4161320.

Rybnik, dn. ….................................

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż upoważniam Panią/Pana..............................................................
legitymującą(ego) się dowodem osobistym numer................................................................................
do występowania o dotację do usuwania materiałów (odpadów) zawierających azbest z budynku
…...................................................na nieruchomości stanowiącej moją współwłasność przy ulicy:
…......................................................................nr............w...................................................................,
jak również do podpisania umowy w tym zakresie i pobrania kwoty dotacji, o którą występuje.

…........................................................
/podpis/

OŚWIADCZENIE

1......................................................................zam........................................................wyraża zgodę na
przetwarzanie danych osobowych przez Powiat Rybnicki – Starostwo Powiatowe w Rybniku, w celu
rozpoznania wniosku, udzielenia dotacji oraz kontroli wykorzystania udzielonej dotacji wynikającej
z uchwały Rady Powiatu w Rybniku Nr VIII/63/15 z dnia 3 września 2015r.
2. ….............................................................oświadcza, że został poinformowany o uprawnieniach
przysługujących mu na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych, zwłaszcza o prawach
określonych w art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych, szczególnie o prawie wglądu do swoich
danych osobowych, prawa ich poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania, czasowego
lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, prawie sprzeciwu wobec ich
przetwarzania oraz wobec przekazanych danych innym podmiotom.
3. Administratorem danych osobowych jest Powiat Rybnicki – Starostwo Powiatowe w Rybniku, ul. 3
Maja 31, 44-200 Rybnik.
4. Podanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie jest dobrowolna. Odmowa ich podania
bądź zgody na przetwarzanie może być równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia dotacji.
5. Dane osobowe określone w ust. 1 powyżej mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celach
związanych z oceną realizacji, kontroli oraz dochodzeniem roszczeń związanych z uchwałą Rady
Powiatu w Rybniku Nr VIII/63/15 z dnia 3 września 2015r.

…........................................................
/podpis/

Klauzula informacyjna
Podstawa prawna: Art. 13 ust. 1 i 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 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE.
L. z 2016 r. Nr 119)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku,
dalej zwanym RODO informuję, że:
1. Administratorem Pana/i danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Rybniku jest Starosta Rybnicki
z siedzibą przy ul. 3 Maja 31, 44-200 Rybnik
2. Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Rybniku jest Karolina Leszczyńska-Sroka,
IODO@starostwo.rybnik.pl, 324161369
3. Pana/i dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Starostwo Powiatowe w Rybniku
ustawowych zadań publicznych, określonych m. in. w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
oraz w innych ustawach branżowych.
4. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
i e RODO oraz innych ustaw i rozporządzeń. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy,
ochrony żywotnych interesów Pana/i lub innej osoby fizycznej oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta
urzędu.
5. Pana/i dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
Odbiorcami Pan/i danych osobowych mogą być instytucje, którym administrator zobowiązany jest lub może przekazywać Pana/i dane osobowe na mocy przepisów prawa, jak również inne podmioty zewnętrzne wspierające administratora w wypełnieniu ciążącego na nim obowiązku prawnego, poprzez świadczenie usług informatycznych,
doradczych, szkoleniowych, konsultacyjnych, audytowych, pocztowych, finansowych, windykacyjnych oraz pomocy prawnej.
6. Pana/i dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów powiatu i starostw powiatowych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria
okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym
wykazie akt.
7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, ma Pan/i prawo do cofnięcia
zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych
osobowych Pana/i dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 roku
10. Podanie przez Pana/ią swoich danych osobowych jest:
a. wymogiem ustawowym, w przypadku, kiedy cel, w jakim Pan/i je podaje, skutkuje koniecznością wypełnienia przez administratora obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub koniecznością wykonania przez administratora zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej powierzonej administratorowi. W takim przypadku jest Pan/i zobowiązany/a do ich podania, a
ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji Pana/i interesu prawnego;
b. wymogiem umownym, w przypadku, kiedy tak stanowią zapisy umowy. W takim przypadku jest Pan/i
zobowiązany/a do ich podania, a ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało w szczególności problemami z prawidłowym wykonaniem umowy lub niewykonaniem umowy;

c. warunkiem zawarcia umowy, w przypadku, kiedy celem, w jakim Pan/i je podaje, jest zawarcie umowy. W
takim przypadku jest Pan/i zobowiązany/a do ich podania, a ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało
nie zawarciem umowy;
d. nieobligatoryjne, w przypadku, kiedy cel, w jakim administrator je od Pana/i pozyskał, nie skutkuje koniecznością wypełnienia przez administratora żadnego obowiązku prawnego lub nie skutkuje koniecznością wykonania przez administratora żadnego zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
11. Pana/i dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

