WNIOSEK
do programu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu na realizację zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy
Węgliniec.
1. DANE WNIOSKODAWCY
Imię i nazwisko / nazwa jednostki: …………………………………………………………………………….
Numer telefonu: …………………………………… Adres e-mail: …………………………………………..
- Adres zamieszkania:
Ulica: ………………………………………… Numer domu: ………………... Numer lokalu…………….
Kod pocztowy: ………………………………. Miejscowość: ………………………………………………

2. INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ WYROBY
ZAWIERAJĄCE AZBEST
Ulica: ………………………………………… Numer domu: ………………... Numer lokalu…………….
Kod pocztowy: ………………………………. Miejscowość: ……………………………………………...
Numer działki ewidencyjnej: ………………………………..
3. OKREŚLENIE ZAKRESU PRAC DO WYKONANIA
demontaż, odbiór, transport i utylizacja azbestu
wyłącznie odbiór, transport i utylizacja azbestu
- Krótki opis planowanych prac – w tym określenie rodzaju budynku na którym znajduje/znajdował się azbest:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

4. OKREŚLENIE ILOŚCI AZBESTU DO UTYLIZACJI
- Ilości i nazwa wyrobów zawierających azbest przewidzianych do utylizacji wynosi:
…................................. m2 (lub ilość płyt ...................................................................)

5. PLANOWANY TERMIN REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA
- Utylizację wyrobów zawierających azbest planuję zrealizować w roku ……………………………………..

Oświadczam, iż:
1. Jestem osobą fizyczną/prawną* i posiadam prawo do dysponowania nieruchomością, z której będą usuwane wyroby
zawierające azbest.
2. Znane mi są warunki dofinansowania przez WFOŚiGW we Wrocławiu przedsięwzięć związanych z realizacją
programów usuwania i wyrobów zawierających azbest
3. Oświadczam, iż dotacja, o udzielenie której ubiegam się stanowi/ nie stanowi* pomoc publiczną, pomoc de minimis,
o której mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
(t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 708 z późn. zm.).
4. Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że:
1) Warunkiem realizacji przez Gminę Wegliniec zadania związanego z usuwaniem azbestu i wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Węgliniec jest pozyskanie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
2) Przedmiotowe zadania obejmuje tylko koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów
zawierających azbest, nie będzie natomiast obejmować zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego.
5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na cele związane z prowadzonym postępowaniem o
udzielenie i rozliczenie dotacji na demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.
6. Znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1444 z późn.zm.).
*spola wyboru zaznaczaj
*sniepotrzebne skreślić

............................................................
miejscowość i data

……………………………………………
czytelny podpis wnioskodawcy

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z przepisami 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 „RODO”), Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu
informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu jest: Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez e-mail:
iod@wegliniec.pl
3. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
4. Administrator danych osobowych – Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
- wykonywania zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Węgliniec, na podstawie
uchwały nr 840/XXXVI/17 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 31 października 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Węgliniec na lata 2017-2032” oraz w ramach Uchwały Nr 122/2009 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu
na lata 2009-2032 wraz z Uchwałą Nr 39/2010 Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”,
- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu;
- realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Węgliniec,
- w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody
w zakresie i celu określonym w treści zgody.
6. W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
- inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Węgliniec przetwarzają dane osobowe dla których
Administratorem jest Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec.
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych które Pani/Pana dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych zgodnie z przepisami Rozporządzenia.
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie
to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie
przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12. Administrator nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
13. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

