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WNIOSEK O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA 

na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowy Tomyśl  

 

Zakres przewidywanych prac (zaznacz właściwą odpowiedź, wstawiając znak ”X” w odpowiedniej 

kratce): 

□ demontaż, odbiór oraz transport na składowisko odpadów niebezpiecznych i unieszkodliwienie wyrobów 

zawierających azbest z budynku  

□ odbiór, transport na składowisko odpadów niebezpiecznych i unieszkodliwienie już zdeponowanych 

wyrobów zawierających azbest składowanych na nieruchomości 

 

I. DANE WNIOSKODAWCY: 

1. Nazwisko, imię lub Nazwa…………………………………………….…...…..……………........ 

2. PESEL ……………………..……………………………………………………………….…….. 

NIP ……………………………………….REGON…………………….….……………………. 

3. Telefon/e-mail……………………………………………………………………………..……… 

4. Adres zamieszkania/siedziby: 

a. miejscowość ……………………….…..…… c. kod pocztowy ……….……………......……. 

b. ulica ……………………………………........ d. nr domu/nr lokalu ….….………...……...... 

5. Adres do korespondencji: 

a. miejscowość ……………………….…..….… c. kod pocztowy ……….………..…..….……. 

b. ulica ……………………………………........ d. nr domu/nr lokalu ….….……………......... 

 

II.  NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ WYROBY ZAWIERAJĄCE AZBEST: 

1. Adres nieruchomości:…………………………………………………………………………….. 

2. Obręb ….……………………………………...Nr ewidencyjny działki…………………............. 

3. Rodzaj zabudowy:………….………………………………………………………………… 
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4. Prawo do dysponowania nieruchomością (zaznacz właściwą odpowiedź, wstawiając znak ”X”    

w odpowiedniej kratce): 

□ własność  

□ współwłasność   

□ użytkowanie wieczyste   

 

III. INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST:     

1. Rodzaj wyrobów zawierających azbest (zaznacz właściwą odpowiedź, wstawiając znak ”X”  

w odpowiedniej kratce): 

 □płyty azbestowo - cementowe faliste 

    □płyty azbestowo - cementowe płaskie 

    □inne (podać jakie) ………………………………………...……………………… 

 

2. Szacunkowa ilość wyrobów zawierających  azbest przewidywanych do unieszkodliwienia: 

……..…………..…m2 /m3 * 

 

IV. PLANOWANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 

1. Data rozpoczęcia prac: ..................................................................................(dzień, miesiąc, rok) 

2. Data zakończenia prac: .................................................................................(dzień, miesiąc, rok) 

 

V. WYKAZ DOKUMENTÓW, których złożenie jest wymagane wraz z niniejszym wnioskiem: 

1. Kserokopia dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością. 

2. Zgoda współwłaściciela nieruchomości na wykonanie zadania i podpisanie umowy  

o udzielenie dofinansowania zgodnie z załącznikiem do wniosku (jeśli dotyczy). 

3. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej wszystkie zaświadczenia o pomocy de 

minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał Wnioskodawca 

w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych 

albo oświadczenie o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie  

o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (jeśli dotyczy). 
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VI. Oświadczam, że zapoznałem/ zapoznałam* się z zasadami udzielania dofinansowania na usuwanie 

wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowy Tomyśl ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego: oś Priorytetowa IV. Środowisko; Działanie 4.2 Gospodarka odpadami; 

Poddziałanie 4.2.2 Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. 

 

 

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

                                                                                                      Podpis Wnioskodawcy 

 

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

                             Miejscowość i data złożenia wniosku  

 

*-niewłaściwe skreślić 
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OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W NOWYM TOMYŚLU 

INFORMACJA O PRYWATNOŚCI 

Zgodnie z art. 12,13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej Rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego dalej 

Rozporządzeniem informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Nowy Tomyśl reprezentowana przez 

Burmistrza Nowego Tomyśla z siedzibą przy ul. Poznańskiej 33. 

2. Z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu można się 

skontaktować pod nr tel. 61 4426650, e-mail: j.kimstacz@nowytomysl.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań  ustawowych na podstawie ustawy 

o samorządzie gminnym, Kodeksu postępowania administracyjnego i innych przepisów prawa 

niezbędnych do realizacji zadań ustawowych. 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i podmioty na podstawie 

przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe na podstawie zawartej 

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmioty przetwarzające). 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.  

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane według obowiązującej instrukcji kancelaryjnej oraz 

obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymania ich kopii oraz prawo ich sprosto-

wania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem. 

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

Rozporządzenia. 

9. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również 

profilowaniu. 

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana 

do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie skutkowało pozostawienie 

sprawy bez rozpatrzenia.   

mailto:j.kimstacz@nowytomysl.pl

