
Przechlewo, dnia …........................... 
                       

 

…………………………………. 

 
         / imię i nazwisko/ 
…...................................…. 
               /adres/ 
…..................................…. 

 

….................................…. 
              telefon 

 

Wójt Gminy Przechlewo 
ul. Człuchowska 26 

77-320 Przechlewo 

 

 
 

WNIOSEK 

 

o przyznanie dotacji celowej w roku 2021 

na zadanie związane z demontażem/odbiorem
*
, transportem i unieszkodliwianiem  

azbestu 
 

I. Dane  Wnioskodawcy. 

1.  Nazwa/ imię i nazwisko wnioskodawcy: 

 

 

 

 

2.  Adres siedziby/zamieszkania, telefon, fax: 

Miejscowość, kod pocztowy: 

 

 

Ulica, nr: 

Telefon: 

 

Fax: 

e-mail: 

 

 

 

3. Imię/nazwisko/ /tel./fax  osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach Wniosku: 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Adres realizacji zadania. 

1. Adres miejsca występowania wyrobów zawierających azbest. 

Miejscowość, ulica, nr domu, nr ewidencyjny działki 

1. 

2. 

 

2. Rodzaj odpadów 

Płyty eternitowe płaskie, faliste, inny odpad 

1. 

2. 

 

III. Planowane źródła finansowania przedsięwzięcia. 

 

1. Łączne koszty kwalifikujące się do objęcia dofinansowaniem (koszty demontażu 

azbestu, transportu, unieszkodliwiania azbestu). 

 

Wyszczególnienie 

Łączna powierzchnia 

pokrycia 

dachowego/elewacji  

 (m
2
) 

Łączny 

szacunkowy ciężar 

azbestu 

 (kg) 

Demontaż azbestu, transport, 

unieszkodliwianie azbestu 
  

Transportu, unieszkodliwiania azbestu   

RAZEM:   

 

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

Podpis  WNIOSKODAWCY 

 

UWAGA: Wniosek należy złożyć  w Urzędzie Gminy w Przechlewie do 14 maja 20201 r.  

Do wniosku należy dołączyć dokumentację  fotograficzną w przypadku gdy eternit 

znajduję się na dachu. 

*niepotrzebne skreślić 



 

Oświadczam, że: 
1. Oświadczam, że zostałem poinformowany, że zadanie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest 

z terenu gminy Przechlewo nie obejmuje zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego. 

2. Przyjmuję do wiadomości, że złożenie wniosku o dofinansowanie nie stanowi podstawy do kierowania 

roszczeń o przyznanie dofinansowania. 

3. Wyrażam zgodę na wejście firmy zajmującej się demontażem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów 

zawierających azbest na teren mojej posesji. 

4. Oświadczam, że dofinansowanie o udzielenie którego się ubiegam nie stanowi pomocy de minimis, o której 

mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. 

5. Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do nieruchomości, na której znajdują się wyroby/odpady zawierające 

azbest. 

6. Oświadczam, że wszystkie dane we wniosku są zgodne z prawdą. 

 

 

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

Podpis  WNIOSKODAWCY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZGODA 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku o przyznanie dotacji 

celowej na zadanie związane z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem azbestu 

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

                         /miejscowość, dnia/                                                         / czytelny podpis/ 

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE                            

Z ART. 13 RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Przechlewo, ul. Człuchowska 26,                            

77 – 320 Przechlewo. 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy w Przechlewie jest Pani Lucyna Ciszewska, 

adres e-mail: iodo@przechlewo.pl, tel. 59 83 34 301 wew. 18. 

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie dotacji celowej na 

zadanie związane z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem azbestu. 

4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO –przetwarzanie jest 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z: 

- ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, 

- ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 

5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administratora danych 

osobowych. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych  mogą być  podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 

na podstawie przepisów prawa, a ponadto podmioty świadczące na rzecz Urzędu Gminy Przechlewo usługi 

informatyczne i pocztowe 

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W przypadku 

takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y. 

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj. 

m.in. ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i  archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 ze 

zm.) i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67, ze zm.). 

9. Ma Pani/Pan prawo do: 

− dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania kopii,  

− sprostowania swoich danych, 

− ograniczenia ich przetwarzania, 

− wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych 

osobowych z RODO do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z 

siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych 

osobowych stanowi przepis prawa. 

12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Nie będą podlegać 

profilowaniu. 

 

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

                         /miejscowość, dnia/                                                         / czytelny podpis/ 

 

 


