…………………………………..
(miejscowość, data)

…………………………………..
(imię i nazwisko wnioskodawcy)

…………………………………..
(adres)

……………………………………….

…………………………………..
(telefon*)

Urząd Gminy w Klembowie
ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38
05 – 205 Klembów
Zgodnie z ustawą z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów
zawierających azbest (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 3 poz. 20 ze zm.) oraz
rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r.
w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów
zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71 poz. 649) oraz w związku z koniecznością
dokonania
zmiany
pokrycia
dachowego
na
obiekcie
............................................................................. o powierzchni dachu .................... m2,
stanowiącym
moją własność, zlokalizowanym na działce …………………………
położonej w miejscowości
.............................................................................................................................., gmina
Klembów, proszę o odbiór i utylizację (niepotrzebne skreślić): − płyty faliste małe
(eternit 110x125cm),
− płyty faliste duże,
− płyty eternitu (karo).
Jestem/nie jestem* rolnikiem.
Na powyższej posesji są jeszcze budynki pokryte eternitem w ilości……….m2
………………………………………
(podpis)

Do wniosku proszę dołączyć kopię zgłoszenia robót budowlanych
* niepotrzebne skreślić
Informacja na temat przetwarzania danych osobowych zawartych we wniosku
Informujemy, że przekazane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celach dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.
Administratorem danych osobowych jest Gmina Klembów - Urząd Gminy w Klembowie, ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów. Dane będą
przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym do celów archiwizacji. Przekazane dane
osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa (np. instytucji kontrolujących pracę
Urzędu). Szczegółowe informacje nt. przetwarzania danych osobowych można uzyskać u pracownika Urzędu.
Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do dostępu do treści podanych danych osobowych i ich poprawiania pośrednictwem Urzędu.
Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia sprawy przez Urząd. Osoba, której dane będą przetwarzane przez Urząd ma
prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych:
iod@klembow.
*podanie nr telefonu nie jest wymagane, może natomiast przyspieszyć załatwienie Państwa sprawy

