
Wniosek o przyznanie w roku .......... dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony 

środowiska związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z posesji znajdujących się na terenie 

Gminy Białobrzegi 

I.  Dane dotyczące Wnioskodawcy:  

1. Imię i nazwisko/nazwa podmiotu: 

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

2. Adres zamieszkania/siedziby 

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

3. Nr telefonu kontaktowego .................................................................................................... .......................... 

4. Seria i nr dowodu osobistego/NIP/nr KRS ..................................................................................................... 

5. Prowadzę działalność w rolnictwie lub rybołówstwie - tak/nie (niepotrzebne skreślić) 

II.  Wnioskuję o przyznanie dotacji celowej na zadanie związane z załadunkiem, transportem i 

unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest. 

1. Adres nieruchomości, na której znajdują się wyroby azbestowe: 

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

2. Tytuł prawny władania nieruchomością: 

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

(własność, współwłasność, umowa użyczenia, umowa dzierżawy, użytkowanie wieczyste, najem) 

3. Rodzaj wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do usunięcia z posesji: 

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

(płyty eternitowe faliste, płyty płaskie, okładziny ścian, elementy zabudowy, inne) 

4. Ilość wyrobów zawierających azbest, które zostaną unieszkodliwione (m² lub w kg): 

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

III.  Załączniki do wniosku:  

1. Informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis oraz de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, o których 

mowa w § 7 załącznika nr 1 do uchwały, w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis oraz de minimis w rolnictwie lub 

rybołówstwie. 

IV.  Oświadczam, że:  

1. Posiadam tytuł prawny do nieruchomości, z terenu której mają być usunięte wyroby zawierające azbest. 

2. Podane we wniosku odpady zawierające azbest pochodzą z budynków znajdujących się na terenie Gminy Białobrzegi, 

a ich demontaż został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Zapoznałem się z treścią i akceptuję zasady udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Białobrzegi na 

dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest 

z posesji znajdujących się na terenie Gminy Białobrzegi. 

4. Wszystkie podane we wniosku informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym. 

V.  Wyrażam zgodę aby Gmina Białobrzegi dysponowała w moim imieniu środkami na opłacenie faktury VAT za wykonany 

odbiór wyborów zawierających azbest i przekazała je na konto Wykonawcy. 

   

 

 

 

 

…………………………………………… 
                 (data i podpis Wnioskodawcy) 

 



Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze  

(przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia postępowania o przyznanie dotacji na dofinansowanie kosztów 

inwestycji z zakresu ochrony środowiska związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest) 
 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (dalej: RODO), podaje się do wiadomości następujące informacje: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Białobrzegi reprezentowana przez Wójta Gminy Białobrzegi. 
Dane kontaktowe administratora: 

Urząd Gminy Białobrzegi 

37-114 Białobrzegi 4 

Tel.: 17 224 -52-27, 17 224-52-95, 17 224-52-20 

Adres e-mail: urzad@gmina-bialobrzegi.pl 
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować: 

a) listownie na adres Urzędu Gminy w Białobrzegach, 

b) telefonicznie 17 224 03 52, 

c) na adres e-mail k.kulka@gmina-bialobrzegi.pl 
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach: 

 związanych z przeprowadzeniem postępowania o przyznanie dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu 

ochrony środowiska związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest 

    Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustaw: 

 art. 6 ust. 1 lit. C i e RODO. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami ww. ustaw podmiotom: służbom; 

organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom 

organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; innym osobom i jednostkom 

organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, 

których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach. 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych 

powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, prawo do  żądania ich sprostowania. 
7. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych 

tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
8. Podanie danych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.  
9. Zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane. 
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