Fabianki, dnia:………………………………………
Nr sprawy:
RFZ.3153.1. ….. .2022
Wójt Gminy Fabianki
Fabianki 4, 87-811 Fabianki

WNIOSEK
o dofinansowanie na demontaż/ zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów
zawierających azbest z terenu gminy Fabianki

1. Oznaczenie podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie:

a)

.............................................................................................................................................
Imię i nazwisko/nazwa podmiotu

b) .............................................................................................................................................
Adres miejsca zamieszkania lub adres siedziby

c)

.............................................................................................................................................
PESEL/Numer dowodu osobistego (osoby fizyczne) lub NIP/REGON (przedsiębiorcy)

d)

…………………………………………………………………………………….
nr telefonu

2. Określenie zadania będącego przedmiotem dotacji:

Zakres prac

Nr
działki

Obręb ew.

Nr
księgi wieczystej

Ilość
wyrobów
azbestowych

Rodzaj obiektu
(budynku)

[m2 lub Mg]
Demontaż wyrobów
zawierających azbest
wraz z transportem i
unieszkodliwieniem
odpadów
zawierających azbest
Odbiór, transport i
unieszkodliwienie
zmagazynowanych
odpadów
zawierających azbest
3. Oświadczam, że zostałem/(łam) poinformowany/(-a) o tym, że:
a) warunkiem realizacji przez Gminę Fabianki zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających
azbest jest uzyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych;
b) zadanie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Fabianki obejmuje tylko
dofinansowanie do kosztów demontażu, zbierania, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych, nie
będzie natomiast obejmować zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego. Właściciel nieruchomości
musi pokryć je we własnym zakresie;
c) kwota dofinansowania do 1 Mg unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest wynosi 70%.
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4. Nieruchomość, z której będzie odbierany odpad zawierający azbest jest / nie jest** wykorzystywana do
prowadzenia działalności gospodarczej, w związku z czym składam / nie składam** dokumenty(-ów) i
informacje(-i) przedstawiane(-ych) przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
5. Znana jest mi odpowiedzialność karna za przedłożenie fałszywych lub stwierdzających nieprawdę
dokumentów albo nierzetelnego oświadczenia dotyczącego okoliczności mających istotne znaczenie dla
uzyskania dofinansowania, wynikająca z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny (tj. Dz.
U. z 2021 r. poz. 2345 ze zm.)

……….………………….………………………………………….
(data, podpis wnioskodawcy lub osoby przez niego upoważnionej)

Do wniosku załączam:*
 zgoda współwłaściciela/-li
 dokumenty dotyczące przyznanej pomocy de minimis/de minimis w rolnicwie lub rybołówstwie – z trzech
ostatnich lat podatkowych (przedsiębiorcy, rolnicy);
 inne……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

* - właściwe zaznaczyć X
** - niepotrzebne skreślić

Adnotacja urzędowa:

Inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest

Poz. nr …………….
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KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego 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 (RODO) informuję, że:
1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Gmina Fabianki (adres: Fabianki 4, 87811 Fabianki, tel. kontaktowy: 54 251-72-10).
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl
3. Celem zbierania i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielenie dofinansowania do prac
polegających na unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości stanowiącej Pana/Pani
własność, w ramach pozyskanych na to zadanie funduszy zewnętrznych..
4. Dane Pani/Pana będzie przetwarzany na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie ww. przedsięwzięcie
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, ul. Fredry 8, 87 –
100 Toruń, oraz na cele promocyjne.
5. Odbiorcami danych są Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,
wykonawca zadania oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami prawa dotyczącymi
archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3, lecz nie krócej
niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po
upływie od 1 roku do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej. Wymagania dotyczące archiwizacji
reguluje Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych.
7. Posiada Pani/Pan prawo do:
a) żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przewarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
b) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki
2, 00 – 193 Warszawa) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości
udziału w przedsięwzięciu.
10. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO
Zapoznałem/(-łam) się:

…………………………………
data i miejscowość

……………………………………
podpis
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