
1 
 

 

 Załącznik nr 1  

do „Regulaminu dofinansowania zadań związanych z usuwaniem wyrobów 

zawierających azbest z terenu gminy Niegowa na lata 2021– 2025.” 

 

W N I O S E K 

o przyznanie dofinansowania do demontażu / odbioru, transportu i unieszkodliwienia 

odpadów zawierających azbest* 

 

1. Dane Wnioskodawcy/ców: 

  Wnioskodawca Wnioskodawca 

1 Imię i nazwisko  

 

 

2 Nr dowodu osobistego  

 

 

3 Adres zamieszkania  

 

 

4 Telefon kontaktowy  

 

 

5 Adres do korespondencji 

jeżeli inny niż adres 

zamieszkania  

 

 

 

 

2. Dane dotyczące miejsca występowania wyrobów zawierających azbest 

1 Adres  

 

2 Nr działki   

 

3 Posiadam więcej wyrobów zawierających 

azbest  

 

              □ tak                                    □ nie 

 

 
3. Dotyczy odbioru wraz z demontażem wyrobów zawierających azbest  

1 Rodzaj budynku z którego będzie usuwany 

azbest  

□  mieszkalny                                        □ gospodarczy 

□  mieszkalno-gospodarczy 

2 Ilość szacunkowa odpadów   

…………… m2                               ……………….. Mg 

3 Rodzaj odpadów  □ płyty eternitowe płaskie                □ faliste 

□ inny odpad 

4 Prowadzę w budynku działalność 

gospodarczą /rolniczą 

 

           

             □ tak                                    □ nie 
 

 

4. Dotyczy tylko odbioru wyrobów zawierających azbest  

1 Termin zdemontowania azbestu  

 

 

2 Ilość szacunkowa odpadów   

……….………… m2                        …………….. Mg 

3 Rodzaj budynku z którego  usunięto azbest □  mieszkalny                                        □ gospodarczy 

□  mieszkalno-gospodarczy 

4 Rodzaj odpadów □ płyty eternitowe płaskie                □ faliste 

□ inny odpad 
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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy Niegowa moich danych osobowych 

zawartych we wniosku 

 

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

(podpis wnioskodawcy/ców) 

 

Klauzula informacyjna 

Stosownie do art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                    

z 27.04.2016 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. U. UE. L. Nr 119 poz.1z 2016 r.) - dalej RODO informuję, że: 

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Niegowa z siedzibą:                                                  

ul. Sobieskiego 1 42-320 NIEGOWA   tel. +48 34 315 10 20 , mail.: urzad@niegowa.pl  

• Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez adres poczty elektronicznej : 

bwrobel@niegowa.pl lub na adres administratora danych podany wyżej. 

• Dane osobowe przetwarzane są w celu :  

o w  celu realizacji ustawowych zadań urzędu tj. udzielenie dotacji właścicielom nieruchomości 

położonym na terenie Gminy Niegowa na demontaż i odbiór (transport i umieszczenie na 

składowisku odpadów) wyrobów zawierających azbest , (podstawa  art. 6 ust. 1 lit. c RODO),  

o ustalenia ewentualnych roszczeń, co jest prawnie uzasadnionym interesem  (podstawa  art. 6 

ust. 1 lit. f RODO); 

o archiwalnym , podstawa: ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach                           

(tj. Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.), 

• Podanie danych osobowych jest  niezbędne do realizacji ww. celów. W przypadku realizacji 

zadań ustawowych obowiązek podania danych osobowych wynika z określonych przepisów 

prawa. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało wezwaniem do ich uzupełnienia,               

a w przypadku nieuzupełnienia pozostawieniem wniosku bez rozpoznania 

• Pozyskane dane Gmina będzie  przetwarzać przez czas wykonywania obowiązków 

wynikających z przepisów prawa, jak również przez czas, w którym przepisy prawa nakazują  

przechowywać dane (JRWA) 

• Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski/UE/Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego oraz nie będą  przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą 

profilowane. 

• Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie                      

i w granicach przepisów prawa. Dane osobowe mogą być udostępniane następującym  

podmiotom : 

o wykonawcy prac związanych demontażem i transportem  wyrobów zawierających azbest 

wyłonionym w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, 

o Wojewódzkiemu Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach                

w związku z koniecznością rozliczenia dotacji, 

o świadczącym dla Urzędu Gminy usługi informatyczne, 

o firmie świadczącej dla Urzędu Gminy usługi pocztowe.. 

• Ma Pani / Pan  prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo 

sprostowania danych,  lub ograniczenia ich  przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania  oraz prawo do wniesienia skargi jeżeli uważacie Państwo, że 

przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem  do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych.  
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5. Oświadczam,  uprzedzony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych wyjaśnień, 

że: 

a. Posiadam prawo*: 

☐ własności 

☐ współwłasności 

☐ inny: ......................................................................................................... 
                                                                           (jaki?) 

 

 do dysponowania budynkiem, z którego zamierzam  zdemontować pokrycie dachowe 

zawierające azbest znajdującym się na działce nr ewid. ..............................................  obręb 

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

w miejscowości .........................................przy ul. .................................. nr domu ................... 

wynikające z tytułu prawnego do nieruchomości: 

KW nr…………………………………………………. 

Akt notarialny ………………………………………… 

Inny dokument (jaki) …………………………………. 

 

Na potwierdzenie powyższego przedkładam  oryginał dokumentu  do wglądu. 

 

b. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin w moim budynku przez upoważnionych 

pracowników Urzędu Gminy Niegowa.  

c. zapoznałem się z Regulaminem dofinansowania zadań związanych z usuwaniem wyrobów 

zawierających azbest z terenu gminy Niegowa na lata 2021– 2025 zwanego dalej                                   

„ Regulaminem”. 

d. Wszystkie dane zawarte w powyższym wniosku wypełniłem(am) zgodnie z prawdą. 

 

 

..................................    ………………………………………. 

(miejscowość, data)                                                                     (podpis wnioskodawcy/ców) 

 

 

6. Załączniki do wniosku: 

1.  Dla wszystkich Wnioskodawców: 

a. Kolorowe dobrej jakości zdjęcie obiektu z którego planowany jest demontaż azbestu lub 

wyrobów zawierających azbest lub miejsca składowania azbestu lub wyrobów zawierających 

azbest. , 

b. Pisemna zgoda wszystkich pozostałych współwłaścicieli na realizację prac oraz upoważnienie 

dla wnioskodawcy do występowania   w imieniu wszystkich współwłaścicieli – załącznik nr 

2 do „Regulaminu”   - jeśli  dotyczy, 

c. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest – 

załącznik nr  3 do „Regulaminu” , 

d. Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone.  

załącznik nr 4 do „Regulaminu” , 

e. Oświadczenia o pomocy de minimis – załącznik nr 5 do „Regulaminu”  
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2. Dla Wnioskodawców ubiegających się  o dofinansowanie zadania polegającego na 

demontażu pokrycia dachowego zawierającego azbest: 

a. Pozwolenie na budowę lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wykonywania robót 

budowlanych, jeżeli zachodzi taka potrzeba na podstawie odrębnych przepisów , 

3.  Dla Wnioskodawców  prowadzących działalność gospodarczą lub inwestorów sektora 

produkcji rolnej:  

f. Informacja w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się                  

o pomoc de minimis - załącznik nr 6  do „Regulaminu” 

g. Informacja składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis  w rolnictwie  lub 

rybołówstwie (Dz.U. Nr 121, poz. 810) załącznik nr 7 do „Regulaminu” 

 

  

 

 

…................................................................ 

(data i podpis wnioskodawcy/ców) 

 

* - niepotrzebne skreślić 


