Urząd Gminy Zgorzelec
ul. Kościuszki 70, 59–900 Zgorzelec
tel. 75 7721400, fax. 75 7756564, e-mail: gmina@gmina.zgorzelec.pl
Godziny pracy” poniedziałek od 7.30 do 17.00, wtorek–czwartek od 7.30 do 15.30, piątek od 7.30 do 14.00

Karta Usług Nr 14/NP
Nieodpłatne wykonanie usługi transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest
Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j.
Dz.U. z 2020r. poz. 1219 z późn. zm.),

2. Uchwała Nr 122/08 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 30 czerwca 2008r.

w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Zgorzelec,
3. Zarządzenie Nr 54/15 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 8 lipca 2015r.
w sprawie przyjęcia „Regulaminu dofinansowania zadań z zakresu
usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Zgorzelec”
oraz powołania komisji do rozpatrywania wniosków o nieodpłatne
wykonanie usługi załadunku, transportu i unieszkodliwiania odpadów
zawierających azbest
Miejsce załatwienia
sprawy:

Wydział Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej, parter, pokój nr 2a,
tel. 75 77 214 36, Aneta Gazda

Wymagane
dokumenty:

1. Wniosek o nieodpłatne wykonanie usługi transportu i utylizacji

Opłaty:

Nie dotyczy

Termin załatwienia:

Opisany w Regulaminie

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy

Formularze:

Wniosek o nieodpłatne wykonanie usługi transportu i utylizacji odpadów
zawierających azbest

Opracował:
Sprawdził:
Zatwierdził:

odpadów zawierających azbest
2. Pisemne oświadczenie właściciela bądź użytkownika budynku
potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością, na której
dokonano demontażu wyrobów zawierających azbest

Aneta Gazda
Sylwia Prabucka
Anna Demuth-Majda

Dnia:
Dnia:
Dnia:

2021-01-05

…………………………., dnia ....................20....r.

..........................................
(Wnioskodawca)

..........................................
..........................................
(adres)
telefon: ..............................

Wójt Gminy Zgorzelec
ul. Kościuszki 70
59-900 Zgorzelec

Wniosek
o nieodpłatne wykonanie usługi transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest
Proszę o nieodpłatne wykonanie usługi transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest,
*

pochodzących z pokrycia dachu/elewacji budynku przy ul. …………………………………… nr………
w ……………………………………..

Lokalizacja odpadów zawierających azbest
(adres lub nr działki)
Rodzaj odpadów
Szacunkowa ilość odpadów (kg lub m2)
Sposób przygotowania odpadu do transportu
Czy budynek, z którego pochodzą odpady
zawierające azbest jest wykorzystywany do
prowadzenia działalności gospodarczej?

TAK/NIE*

Oświadczam, że odpady azbestowe stanowią odpad jednorodny, bez obcych zanieczyszczeń.

...........................................
(podpis Wnioskodawcy)
Uwaga: Konsekwencje z tytułu nieprawidłowego przygotowania odpadów zawierających azbest do transportu ponosi
posiadacz odpadów, który przekazuje odpad (Wnioskodawca).
*

niepotrzebne skreślić

KLAUZULA INFORMACYJNA (Karta Usług Nr 14/NP)
Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2019r. poz. 1781)
oraz art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję,
iż:
 Administratorem
Pani/Pana
danych
osobowych
z siedzibą w Zgorzelcu ul. Kościuszki 70,
gmina@gmina.zgorzelec.pl tel.75 77 214 11

jest
Wójt
Gminy
Zgorzelec
59-900 Zgorzelec, adres e-mail:

 Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Tomasz Kowalczyk
w celu kontaktu
z w/w osobą można skorzystać z opcji korespondencji mailowej na adres:
iod@gmina.zgorzelec.pl, oraz pod nr tel. 75 77 214 40.
 Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1b
RODO w związku z Zarządzeniem Nr 54/15 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 8 lipca 2015r. w
sprawie przyjęcia „Regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania odpadów
zawierających azbest z terenu Gminy Zgorzelec” oraz powołania komisji do rozpatrywania
wniosków o nieodpłatne wykonanie usługi załadunku, transportu i unieszkodliwiania odpadów
zawierających azbest.
 Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione
i w granicach obowiązujących przepisów prawa.

uprawnionym

podmiotom

na

podstawie

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Instrukcji
kancelaryjnej dla organów gminy – okres przechowywania dokumentów 10 lat +
ewentualny okres 3 lat na dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych.
 Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) wobec przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych.
 Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli
Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego
rozporządzenia RODO.
 Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych
osobowych będzie skutkowała niemożnością nieodpłatnego wykonania usługi odbioru i
utylizacji odpadów zawierających azbest.
 Pani/Pana dane osobowe
i nie będą profilowane.

nie

będą

przetwarzane

w

sposób

zautomatyzowany

……………………………………

