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

Bądkowo, dnia ......................................

imię i nazwisko/nazwa

................................................................................
ulica, nr domu, nr lokalu

................................................................................
kod pocztowy, miejscowość

Urząd Gminy Bądkowo

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

ul. Włocławska 82

nr telefonu

87-704 Bądkowo

WNIOSEK
o usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów budowlanych zawierających azbest
(dot. dotacji udzielonych przez WFOŚiGW w Toruniu)
1. Lokalizacja obiektu (adres)
.................................................................................................................................................................................

2. Obręb i numer działki:……………………………………………………………………………………..…..
3. Prace związane z usuwaniem azbestu obejmują*:
a)
b)
c)
d)
e)

Budynek mieszkalny
Budynek inwentarski
Budynek gospodarczy
Budynek garażowy
Inny (podać jaki)……………………………………………………………………………..…………

4. Zakres zadania*:
a) demontaż, transport, utylizacja

b) transport, utylizacja

5. Rodzaj usuwanych wyrobów zawierających azbest*:
a) płyty azbestowo-ceramiczne płaskie stosowane w budownictwie
b) płyty azbestowo-ceramiczne faliste stosowane w budownictwie
c) inne ................................................................................................................................................
6. Powierzchnia pokrycia dachowego (sz./m2)…………………………………………………………………
7. Planowany termin realizacji prac*
a) II kwartał 2019 roku

b) III kwartał 2019 roku

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Bądkowo od poniedziałku do piątku w godzinach od 730-1530, pokój nr
9 w nieprzekraczalnym terminie do 15.04.2019 r.
UWAGA: Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem dofinansowania, gdyż realizacja usługi
uzależniona jest od otrzymania wnioskowanej przez Gminę dotacji ze środków WFOŚiGW w Toruniu.
Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.
Oświadczam, iż:
1. wyrażam zgodę na wejście upoważnionego przedstawiciela Urzędu Gminy Bądkowo oraz pracowników
firmy działającej na zlecenie Gminy, na teren nieruchomości w celu podjęcia działań związanych z
realizacją wnioskowanych prac.
2. dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
3. 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”,
poinformowano mnie, iż:
• administratorem danych osobowych jest Gmina Bądkowo z/s w Bądkowie przy ul. Włocławskiej 82;

• inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Marek Powala, kontakt email:
marek.powala@wp.pl;
• dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji przez
Gminę Bądkowo projektu z zakresu usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych z terenu
Gminy Bądkowo;
• odbiorcami danych osobowych będzie podmiot - Wykonawca, wyłoniony na potrzeby realizacji
przedmiotowego projektu i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Toruniu;
• dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji i rozliczenia przedmiotowego projektu;
• posiadam prawo dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia i
zaprzestania przetwarzania, a także do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym
momencie;
• posiadam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uznam, że przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących narusza przepisy RODO;
• wyrażam zgodnie z art. 7 ust 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie
przez Urząd Gminy Bądkowo, moich danych osobowych tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania,
adres do korespondencji, numer telefonu, adres nieruchomości na której wykorzystywane są
wyroby azbestowe, celem realizacji zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest i
ubiegania się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Toruniu.
Podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne, ponieważ stanowi warunek wykonania umów związanych z
realizacją projektu. Odmowa podania danych lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi uczestnictwo w
projekcie.

………………………………………………………………
(Podpis wnioskodawcy)
Do wniosku dołączam:
1)
2)
3)

pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (kopia)
oświadczenie właściciela lub współwłaścicieli (w przypadku gdzie są współwłaściciele) dotyczące wyrażenia zgody na
realizację przedsięwzięcia.
………………………………………………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany/a..........................................................................................................................
imię i nazwisko/ nazwa

.............................................................................................................................................................
PESEL/ Numer dowodu osobistego/ NIP/ REGON

....................................................................................................................................................................
adres zamieszkania lub siedziby firmy

oświadczam, że jestem właścicielem / współwłaścicielem budynku / nieruchomości położonej
w miejscowości……………..……………………………………………………………………………………...
i wyrażam zgodę na
realizację zadania w zakresie demontażu, zabezpieczenia i
unieszkodliwiania azbestu .

*) Niepotrzebne skreślić

