
Urząd Miejski w Augustowie 

ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów 

Tel./fax: 87 643 42 10 

Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

 

……………………………                                                       Augustów, dn. .......................... 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

/imię i nazwisko wnioskodawcy/ów,  

adres lub nazwa i siedziba  

posiadacza nieruchomości 

nr telefonu……………………. 

Burmistrz Miasta Augustowa 

 

WNIOSEK 

o dofinansowanie zadania polegającego na odbiorze i utylizacji pokrycia dachowego 

zawierającego azbest 

 

I. Opis wyrobów i miejsca występowania pokryć dachowych zawierających azbest: 

1) nazwa elementów i materiałów zawierających azbest : 

- płyty azbestowo – cementowe płaskie stosowane w budownictwie, * 

- płyty faliste azbestowo – cementowe. 

2) miejsce występowania pokryć dachowych zawierających azbest ( wskazać 

obiekt oraz podać dokładny adres): 

- budynek mieszkalny, * 

- budynek gospodarczy, * 

- budynek inny …………………………………., * 

Budynek położony przy ul. …………………………………………………….w Augustowie.            

3) ilość pokryć dachowych zawierających azbest (w kg): 

 

....................................................................................................................................................... 

 

                                                                          ..................................................................... 

                                                                                                 (data i podpis)   

* (właściwe podkreślić) 

Wymagane załączniki: 

1) tytuł prawny do budynku mieszkalnego, gospodarczego, innego, z których usuwane 

będą pokrycia dachowe zawierające azbest; 

2) zgoda współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem pokryć 

dachowych zawierających azbest, w przypadku obiektu, do którego tytuł prawny 

posiada kilka osób; 

3) wypis  z rejestru gruntów oraz odbitka z mapy ewidencyjnej z zaznaczeniem budynku 

mieszkalnego, gospodarczego, garażu będącego przedmiotem wniosku; 

4) informację o rodzaju, ilości i miejscu występowania azbestu, zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 

października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i 

przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, 

w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz.U. Nr 192, poz. 1876); 



Urząd Miejski w Augustowie 

ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów 

Tel./fax: 87 643 42 10 
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 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) (Dz. Urząd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 

119/1), dalej jako „RODO”, informujemy, że:  

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Augustowa z 

siedzibą w Urzędzie Miejskim przy ul. Młyńska 35, w Augustowie 16-300, tel.: 87 

643 42 10, adres e-mail: urzad.miejski@urzad.augustow.pl zwany dalej 

Administratorem. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail iod@urzad.augustow.pl 

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi wniosku o 

dofinansowanie zadania polegającego na odbiorze i utylizacji pokrycia dachowego 

zawierającego azbest .Podstawą przetwarzania będzie obowiązek prawny ciążący na 

Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 

4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom 

trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii 

archiwalnej  

dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin  

i związków międzygminnych. 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 

następujące uprawnienia:                                                                                                         

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 

- prawo do sprzeciwu i ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (na adres Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie podlegają zautomatyzowanemu 

podejmowaniu  

decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu. 

8. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa 

trzeciego lub   organizacji międzynarodowej. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie może 

spowodować brak rozpatrzenia i w konsekwencji brak udzielenia dotacji celowej na 

zadanie wymienione w pkt 3 klauzuli.  

 

 


