Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania dotacji na
zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających
azbest z terenu gminy Chojnice

Chojnice, dnia ...........................
Wójt Gminy Chojnice
ul. 31 Stycznia 56a
89-600 Chojnice
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W FORMIE DOTACJI KOSZTÓW
ZWIĄZANYCH Z USUWANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
1. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY:
Imię i nazwisko: ........................................................................ telefon: ...................................
Adres zamieszkania lub siedziby (wraz z kodem pocztowym i nazwą urzędu pocztowego):
......................................................................................................................................................
Adres do korespondencji (wpisać wyłącznie, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania/siedziby):
......................................................................................................................................................
2. DANE DOTYCZĄCE ZADANIA:
Adres modernizacji: .....................................................................................................................
Nr oraz obręb ewidencyjny działki: .............................................................................................
Planowany termin rozpoczęcia: ............................... zakończenia zadania: ................................
Wniosek dotyczy (zaznaczyć właściwe

□ znakiem „X”):

□ transportu i utylizacji składowanego: .....................................................................................
(np. pokrycia dachowego - eternit falisty/płaski, inny odpad - jaki)

w ilości (m2 i/lub ton): ........................

□ demontażu, transportu i utylizacji: .........................................................................................
(np. pokrycia dachowego - eternit falisty/płaski, inny odpad - jaki)

w ilości: ................ m2 z budynku/ków: .................................................................................
(np. mieszkalnego, gospodarczego, przemysłowego, inny)

□ planowana jest wymiana obecnego pokrycia dachowego zawierającego azbest na nowe
□ nastąpi rozbiórka budynku/ków: ............................................................................................
(np. mieszkalnego, gospodarczego, przemysłowego, inny)

Wykonawca prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest został/zostanie:

□ wybrany indywidualnie przez wnioskodawcę
□ wybrany w drodze zapytania ofertowego lub przetargu przez Gminę Chojnice

3. ZAŁĄCZNIKI NIEZBĘDNE DO WNIOSKU:
• aktualny dokument (nie starszy niż 3 miesiące) potwierdzający tytuł prawny do
nieruchomości, z której będą usuwane wyroby zawierające azbest
• wypełniona ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających
azbest
• pozytywnie zaopiniowane oświadczenie o kolorystyce nowego pokrycia dachowego
(wyłącznie w przypadku wymiany pokrycia dachowego na nowe)
• pisemna zgoda właściciela nieruchomości na przeprowadzenie prac objętych wnioskiem
w przypadku, gdy wnioskodawca posiada tytuł prawny inny niż własność
W przypadku, gdy wykonawca będzie wybierany indywidualnie przez właściciela
nieruchomości do wniosku należy również dołączyć:
• kosztorys oraz umowę zawartą z wykonawcą
• dokumentację fotograficzną wyrobów zawierających azbest przed rozpoczęciem prac
4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY:
Oświadczam, że:
• zapoznałem/łam się z treścią i akceptuję ,,Regulamin udzielania dotacji na zadania
związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chojnice”
• zawarte we wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym
• znane mi są sposoby postępowania z odpadami zawierającymi azbest, zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
• dokonałem/łam zgłoszenie prac polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest
w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Chojnicach (jeżeli
przepisy Prawa Budowalnego tego wymagały)

...........................................................
(czytelny podpis wnioskodawcy)
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Chojnice, ul. 31 Stycznia 56 a, 89-600 Chojnice.
2. Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych e-mailem:
iod@gminachojnice.com.pl; pod numerem telefonu 523972129; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest przetwarzanie w związku z zawarciem umowy: na dofinansowanie w formie dotacji kosztów
związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
- niezbędność do zawarcia i wykonywania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty przetwarzające dane osobowe
w imieniu Administratora lub na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Chojnice, dla których Administratorem jest Wójt
Gminy Chojnice oraz organy władzy publicznej w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązujących.
6. Państwa dane osobowe przechowywać będziemy do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie, jeśli
chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach.
7. Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, jeśli przepis prawa na to pozwala.
8. W każdej chwili (jeśli przepis prawa pozwala) przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych
osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed
jej wycofaniem.
9. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
11. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

...........................................................
(czytelny podpis wnioskodawcy)

