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Niegosławice, dnia ......................... 

 

Wójt Gminy Niegosławice 

Niegosławice 55 

67-312 Niegosławice 

 

WNIOSEK 

o dofinansowanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest (demontaż, 

zbieranie, transport i unieszkodliwianie) 

(wniosek prosimy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami) 

1. Dane wnioskodawcy (właściciela/właścicieli lub posiadacza/posiadaczy): 

a) imię i nazwisko  

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

b) adres zamieszkania 

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

(kod pocztowy, nazwa miejscowości, nr domu, nr lokalu) 

 

c) nr telefonu kontaktowego ........................................................................................................ 

2. Adres budynku, gdzie przeprowadzana będzie inwestycja związana z demontażem, 

zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest: 

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

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

(kod pocztowy, nazwa miejscowości, nr domu, nr lokalu) 

 

a) obręb i nr ewidencyjny działki 

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

b) tytuł prawny władania nieruchomością 

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

(własność, współwłasność, dzierżawa, inny) 

3. Informacje o zadaniu: 

a) przeznaczenie budynku gdzie przeprowadzana będzie inwestycja (zaznaczyć właściwe): 

budynek mieszkalny / budynek gospodarczy / inny (napisać jaki): 

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

b) charakterystyka prac (zaznaczyć właściwe): 

 

 demontaż, transport i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest w postaci płyt 

azbestowo – cementowych płaskich / falistych / * innych (napisać jakich):  

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

 

 zbieranie, transport i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest w postaci płyt 

azbestowo – cementowych płaskich / falistych / * innych (napisać jakich):  

 

…………………............................................................................................................... 
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c) przewidywana ilość odpadów zawierających azbest [m
2
 lub kg lub ilość płyt] 

 

………………………………………………………………………………………….. 

 

4. Termin realizacji zadania (miesiąc planowanego rozpoczęcia i zakończenia zadania) 

 

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

 

5. Oświadczenia dodatkowe: 

1) oświadczam, że wszystkie dane we wniosku są zgodne z prawdą; 

2) zapoznałam / em się z treścią i akceptuję zasady przyznawania dotacji celowej z budżetu 

Gminy Niegosławice na inwestycje związane z demontażem, zbieraniem, transportem oraz 

unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych 

i gospodarczych; 

3) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Urzędu Gminy 

Niegosławice niezbędnych przy udzieleniu dotacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.  

o ochronie danych osobowych); 

4) wyrażam zgodę na wejście firmy zajmującej się usuwaniem i transportem odpadów 

zawierających azbest na teren mojej posesji; 

5) oświadczam, iż prowadzę działalność gospodarczą / nie prowadzę działalności 

gospodarczej*; 

6) oświadczam, iż prowadzę gospodarstwo rolne / nie prowadzę gospodarstwa rolnego*. 

 

Załączniki: 

1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości - obowiązkowo. 

2. Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania - dotyczy osób 

fizycznych, którzy dotychczas nie złożyli informacji. 

3. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. 

5. W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej należy załączyć: 

 wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie strona otrzymała w roku,  

w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 3 poprzedzających go lat, albo oświadczenia  

o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia  

o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 

 informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności 

wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości  

i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów 

kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie, których ma być przeznaczona pomoc de 

minimis na podstawie wzoru określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 

czerwca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się 

o pomoc de minimis w rolnictwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810). 

*) właściwe podkreślić. 

 

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

(data i podpis wnioskodawcy/wnioskodawców) 
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UWAGA! 

1. Załączniki do wniosku muszą być podpisane przez osoby wnioskujące. 

2. PRAWIDŁOWE WYPEŁNIENIE WSZYSTKICH RUBRYK WNIOSKU JEST WARUNKIEM 

JEGO ROZPATRZENIA! 

3. Zostaną rozpatrzone tylko te wnioski obejmujące nieruchomość uwzględnioną w „Programie 

usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niegosławice”. 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – zgodnie z RODO 

1. Realizując obowiązek nałożony przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informujemy, że 

administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy Niegosławice, 67-312 

Niegosławice 55, e-mail: ado@niegoslawice.pl, reprezentowany przez Wójta Gminy. 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych powołanym zarządzeniem Wójta Gminy Niegosławice 

nr 120.15.2018 z dnia 25.05.2018 r. jest Pan Krystian Kłokowski, e-mail: iodo@niegoslawice.pl. 

3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych takich jak imię nazwisko, adres, nr identyfikacji 

podatkowej prowadzone jest w celu wywiązania się z obowiązku prawnego zgodnie / rozpatrzenia 

pisma / realizacji umowy z art. 217 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania 

Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.). 

4. Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do własnych danych osobowych, sprostowanie, usunięcie, 

uzyskania kopii lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych, wniesienie sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych, cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych  

w dowolnym momencie. Prawo do usunięcie lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych 

osobowych nie ma zastosowania w przypadkach gdy: 

 Państwa dane osobowe są niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku 

wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa krajowego, któremu podlega 

administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub  

w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. 

5. Państwa dane osobowe nie będą transferowane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są 

uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa Unii lub prawa 

krajowego. 

7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa Unijnego 

lub prawa krajowego, do zakończenia współpracy lub cofnięcie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, w zależności od charakteru danych. 

8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

9. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych we wskazanym powyżej celu 

skutkować będzie brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku lub pisma. 
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