Wójt Gminy Dąbrowa
ul. ks. prof. Józefa Sztonyka 56
49-120 Dąbrowa

WNIOSEK
o dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Dąbrowa zadań z zakresu usuwania
azbestu z terenu Gminy Dąbrowa przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
1. Dane wnioskodawcy:
1) Imię i Nazwisko/nazwa firmy: ................................................................................................
2) PESEL:................................................ nr dowodu osobistego: .............................................
3) NIP:1 ......................... ……..REGON:1 .................. .................................................................
4) osoba upoważniona do reprezentowania firmy:1 ....................................................................
5) adres zamieszkania wnioskodawcy: .......................................................................................
...................................................................................................................................................
6) miejsce występowania wyrobu azbestowego
adres: ........................................................................................................................................
nr ewidencyjny działki: .............................. obręb: .................................................................
7) nr księgi wieczystej: ……………..…………………………………………………………..
8) telefon kontaktowy: ................................................................................................................
2. Forma własności:2 ……………..……………………………………………………………
3. Rodzaj zabudowy:3 …………………………………………………………………………
4. Rodzaj wyrobu:4 …………………………………………………………………………….
5. Rodzaj obiektu budowlanego:5 …………………………………………………………….
6. Lokalizacja wyrobów azbestowych na terenie nieruchomości:6 ………………………..
7. Zakres prac objętych wnioskiem (zaznaczyć prawidłowe):
ż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest;
ących azbest.
8. Ilość wyrobów azbestowych przeznaczonych do unieszkodliwienia (w m2):7...................
9. Stopień pilności utylizacji wyrobów azbestowych:8 ………………………………………
10. Oświadczenie:
1) przyjmuję/-emy do wiadomości, że złożenie wniosku o dofinansowanie nie stanowi
podstawy do kierowania roszczeń o przyznanie dofinansowania;
2) zgoda na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu o dofinansowanie ze
środków budżetu Gminy Dąbrowa zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy
Dąbrowa przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu:
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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 (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1) tzw.
ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO., wyrażam dobrowolnie zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z udziałem
w konkursie o dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Dąbrowa zadań z zakresu
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usuwania azbestu z terenu Gminy Dąbrowa przy udziale funduszy uzyskanych
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Dąbrowa, dnia ……………………….
(data)

…………………………………
(podpis wnioskodawcy/ów)

Informacja dotycząca przetwarzanych danych osobowych
Administratorem
danych
przetwarzanych
w
Urzędzie
49-120 Dąbrowa, ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56, jest Wójt Gminy Dąbrowa.

Gminy

Dąbrowa,

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Marcin Tynda iod@efigo.pl

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom, w zakresie i celach,
które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a także zostaną udostępnione
podmiotom wykonującym na zlecenie Gminy Dąbrowa zadania związane z przygotowaniem i realizacją
projektu (m.in. firmie wykonującej ocenę energetyczną, oraz firmie wykonującej dokumentację
projektową). Dane, które zostaną przekazane to dane zawarte we wniosku oraz załącznikach złożonych
przez Wnioskodawcę.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
i wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji celu przetwarzania,
a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego
prawa.
Pełna treść tzw. klauzuli informacyjnej w zakresie ochrony danych osobowych dostępna jest na
stronie internetowej Gminy Dąbrowa.
OBJAŚNIENIA:
1) Wypełniają przedsiębiorcy.
2) OF – osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, OFD – osoba fizyczna prowadząca
działalność gospodarczą, ROL – rolnik, PD – przedsiębiorca, I – inny (jaki).
3) BD – budynek niezwiązany z prowadzoną działalnością gospodarczą lub rolniczą, D – budynek
związany z prowadzona działalnością gospodarczą lub rolniczą
4) Proszę wybrać: płyty azbestowo-cementowo faliste, płyty azbestowo cementowe płaskie, inny (proszę
podać jaki?).
5) Proszę wybrać: budynek gospodarczy (np. garaż, wiata, obora), budynek mieszkalny, budynek
przemysłowy, budynek mieszkalno-gospodarczy lub wyrób azbestowy zdemontowany.
6) Proszę wybrać: dach, elewacja, luzem.
7) W przypadku demontażu wyrobów z dachu lub elewacji należy podać powierzchnię dachu lub elewacji
(a nie powierzchnię wyrobów-płyt). W przypadku zebrania wcześniej zdemontowanych wyrobów
należy podać powierzchnię wyrobów (np. płyt)
8) Obliczony na podstawie oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających
azbest, sporządzonej zgodnie z 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. Nr 71, poz. 649 ze zmianami);
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