WNIOSKODAWCA:
………………………………………………
Imię i nazwisko/Nazwa
………………………………………………
adres zamieszkania

.…………………………………..
(miejscowość, data)

………………………………………………
PESEL/NIP
………………………………………………
telefon kontaktowy
Urząd Gminy w Zbicznie
Zbiczno 140
87-305 Zbiczno
WNIOSEK
o usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie
Gminy Zbiczno
Proszę o:

(zaznaczyć właściwe znakiem X)
demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest zdeponowanych na terenie
mojej nieruchomości
1. Dane dotyczące miejsca występowania wyrobów zawierających azbest:
a) Nr ewidencyjny działki………..…….., obręb………….…….……,
miejscowość………………..……………..
b)

Ilość

budynków:

……………..,

w

tym:

mieszkalny(e)

………………..,

gospodarczy(e)

………………….
c) Planowana ilość materiałów zawierających azbest, które mają zostać unieszkodliwione:
Lp.

Właściciel obiektu

Adres obiektu

Łączna ilość płyt
azbestowych
przeznaczonych
do utylizacji
(sztuk)

Wymiar płyt
azbestowych
(cm x cm)

Rodzaj wyrobów
(np. eternit
płaski, eternit
falisty)

1
2

2. Czy wyroby zawierające azbest pochodzą z nieruchomości, bądź obiektu, który związany jest
z prowadzeniem jakiejkolwiek działalności gospodarczej (w tym np. działalności rolniczej)?
(zaznaczyć właściwe znakiem X)
TAK

NIE

Oświadczam, iż:
a) posiadam prawo do dysponowania nieruchomością wskazaną w pkt. 1 niniejszego wniosku;
b) zapoznałem się z Ogłoszeniem nr 27/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 6 marca 2019 r. i
przyjmuję do wiadomości, że ilość środków w budżecie Gminy Zbiczno jest ograniczona i o
pozytywnym rozpatrzeniu kompletnie złożonego wniosku decydować będzie kolejność wpływu
do Urzędy Gminy w Zbicznie;
b) zostałem poinformowany, iż warunkiem realizacji zadania związanego z usuwaniem azbestu i
wyrobów zawierających azbest jest uzyskanie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska w Toruniu w ramach Programu Priorytetowego Azbest 2019, w związku z
wnioskiem, który zostanie złożony przez Gminę Zbiczno;
c) zostałem poinformowany iż zadanie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z
terenu Gminy Zbiczno obejmuje wyłącznie koszty demontażu, załadunku, odbioru, transportu i
unieszkodliwiania powyższych wyrobów, nie obejmuje natomiast zakupu i wykonania nowego
pokrycia dachowego;
d) wyrażam zgodę na wejście na teren mojej nieruchomości wykonawcy wyłonionemu w drodze
przeprowadzonego zamówienia publicznego na realizację zadania objętego ww. wnioskiem;
e) wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin nieruchomości, z której planuje się usunięcie
wyrobów zawierających azbest, w celu przeprowadzenia czynności kontrolnych,
f) wszystkie dane podane we wniosku są zgodne z prawdą i stanem faktycznym.
Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem dofinansowania, gdyż realizacja usługi
uzależniona jest od otrzymania wnioskowanej przez Gminę dotacji ze środków WFOŚiGW w
Toruniu.
Oświadczam, że podane dane są zgodne z prawdą.

…………….………………………
czytelny podpis wnioskodawcy

Załączniki:
1) Klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
2) Oświadczenie o realizacji zadania.
3) W sytuacji, gdy Podmiot, który ubiega się o pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie
lub rybołówstwie, ma obowiązek wraz z wnioskiem o udzielenie dotacji przedłożyć Gminie:
a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie, które otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, a także w ciągu dwóch
poprzedzających go latach podatkowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis oraz
pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w tym okresie, albo
oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy we wskazanym okresie;
b) informacje, które zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca
2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de
minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53 poz. 311 z późn. zm.) lub w rozporządzeniu Rady Ministrów z
dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc
de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121 poz. 810).

Klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 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), dalej „RODO”, poinformowano mnie, że:
- Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Zbiczno z siedzibą: Urząd Gminy
Zbiczno; 87-305 Zbiczno 140; e-mail: gmina@zbiczno.pl; tel. 56 493 93 17.
- W Urzędzie Gminy Zbiczno został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym możecie się
Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej, kierując wiadomość na adres skrzynki e-mail:
IOD@zbiczno.pl;
b) pod numerem telefonu 564939317,
- dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO (w sytuacji, gdy w wyniku
złożenia wniosku zostanę objęty wsparciem w ramach programu) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (w
sytuacji, gdy nie zostanę objęty wsparciem) w celu realizacji przez Gminę Zbiczno projektu z zakresu
usunięcia i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Zbiczno;
- odbiorcami danych osobowych będzie podmiot - Wykonawca, wyłoniony na potrzeby realizacji
przedmiotowego projektu oraz podmioty przez niego upoważnione, Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i inne podmioty publiczne na podstawie przepisów
obowiązującego prawa;
- dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji i rozliczenia przedmiotowego projektu oraz
jeżeli będą wymagały archiwizacji przez okres nie krótszy niż wskazany w przepisach prawa;
- posiadam prawo dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, żądania: usunięcia,
ograniczenia i zaprzestania przetwarzania, a także w przypadku, gdy przesłanką przetwarzania jest
zgoda do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody;
- posiadam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że
przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących narusza przepisy RODO;
- Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, ponieważ stanowi warunek wykonania umów
związanych z realizacją projektu. Odmowa podania danych uniemożliwi uczestnictwo w projekcie.
Wyrażam zgodnie z art. 7 ust 2 oraz art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i
zbieranie przez Urząd Gminy Zbiczno z siedzibą 87-305 Zbiczno 140, moich danych osobowych tj. imię,
nazwisko, pesel, adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu, adres nieruchomości na
której występują wyroby azbestowe, celem realizacji zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających
azbest i ubiegania się o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Toruniu.
Mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Mam świadomość, że organ administracji publicznej może odmówić wycofania zgody, jeżeli dane, które
podałem podlegają obowiązkom archiwizacji zgodnie z przepisami o narodowym zasobie archiwalnym
lub w sytuacji gdy zachodzi konieczność dochodzenia lub obrony roszczeń (w sytuacji gdy przesłanką
przetwarzania jest umowa).
…………………………………………………
czytelny podpis wnioskodawcy

…………………………
data

