WNIOSEK
o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Kluczbork
współfinansowanego przez Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu.
I. Dane wnioskodawcy (wypełnia osoba fizyczna):
Proszę zaznaczyć właściwe:
Osoba fizyczna (proszę wypełnić punkty 1, 2, 4, 5)
Rolnik (proszę wypełnić punkty 1, 2, 3, 4, 5)
Przedsiębiorca / Osoba prawna (proszę wypełnić punkty 1, 3, 4, 5, 6)

1. Imię i nazwisko / nazwa:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2. PESEL: ………………………… nr dowodu osobistego: ………………………………...
3. NIP: ……………………………..
4. Adres zamieszkania / siedziby:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
5. Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………………….
6. Osoba/-y upoważniona/-ne do reprezentowania:
…...……………………………………………stanowisko …………………………………….
…...……………………………………………stanowisko …………………………………….

II. Informacje o wyrobach zawierających azbest:
1. Miejsce występowania wyrobu azbestowego:
adres: …………………………………………………………………………………………
nr ewidencyjny działki: ………………………. obręb: ……………………………………
2. Rodzaj wyrobów azbestowych:
…………………………………………………………………………………………………………
(płyty faliste azbestowo-cementowe, płyty azbestowo-cementowe płaskie, inny)

3. Lokalizacja odpadu azbestowego na terenie nieruchomości (zaznacz właściwe):
dach
elewacja
na pryzmach
inna (wpisać jaka) ...........................................................................................
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4. Rodzaj budynku, na którym znajdują się wyroby azbestowe (w przypadku pryzm nie wypełniać tego
punktu) – zaznacz właściwe:
budynek gospodarczy (np.: garaż, obora, wiata)
budynek mieszkalny
budynek mieszkalno-gospodarczy
inny (wpisać jaki) ……………………………………………………………………
5. Czy budynek, na którym znajdują się wyroby azbestowe jest wpisany do gminnej ewidencji
zabytków, rejestru zabytków lub znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej?
Tak
Nie
6. Ilość odpadów zawierających azbest do usunięcia:
- płyty zawierające azbest składowane na pryzmach:
Powierzchnia

Wymiary płyt

Liczba płyt
[szt.]

szerokość [m]

długość [m]

1

2

3

(1 x 2 x 3)

[m²]
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- powierzchnia dachu lub ściany, z której zdejmowany będzie azbest …………… m2
- inna wartość (jaka?) ........................................................
III. Zakres prac objętych wnioskiem (zaznacz właściwe):
demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

IV. Oświadczenia:
W związku z ubieganiem się o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu
z terenu Gminy Kluczbork z funduszy uzyskanych z WFOŚiGW w Opolu wnioskodawca oświadcza,
że:
1. Zobowiązuje się udostępnić Gminie Kluczbork oraz działającemu na jej zlecenie Wykonawcy
nieruchomość wymienioną w pkt. II.1. niniejszego wniosku, w terminie wyznaczonym przez
działającego na zlecenie Gminy Kluczbork wykonawcy w celu realizacji usługi demontażu lub
odbioru wyrobów zawierających azbest (prawo wejścia na nieruchomość).
2. Jest świadomy konieczności wykonania nowego pokrycia dachowego budynków,
z których zostały zdemontowane wyroby zawierające azbest, na własny koszt.
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3. Zobowiązuje się pokryć koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów
zawierających azbest w wysokości minimum 30% kosztów całkowitych usługi,
a w przypadku wystąpienia większej ilości wyrobów zawierających azbest niż zadeklarowane
w niniejszym wniosku zobowiązuje się pokryć z własnych środków również kwotę wynikającą
z różnicy pomiędzy rzeczywistą, a zadeklarowaną ilością utylizowanego azbestu w przypadku
nie uzyskania przez Gminę Kluczbork dodatkowego dofinansowania z WFOŚiGW.
4. Dofinansowanie, o udzielenie którego się ubiega dotyczy nieruchomości, na której jest
prowadzona lub zarejestrowana
działalność gospodarcza,
działalność rolnicza,
nie dotyczy.
5. Przyjmuję do wiadomości, że złożenie wniosku o dofinansowanie nie stanowi podstawy do
powstania roszczenia o przyznanie dofinansowania.
6. Jest świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie 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
(“RODO") informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kluczborka, ul. Katowicka 1,
46-200 Kluczbork, nr tel. 77 418-14-81, adres e-mail; um@kluczbork.pl.
2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach
ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw. Jest nim pan Andrzej Pawłowicz, adres
e-mail: rodo@kluczbork.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań określonych w Ustawie Prawo
ochrony środowiska, „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032” przyjętego
uchwałą Rady Ministrów nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009r. oraz w Uchwale Rady Miejskiej w
Kluczborku nr IV/19/14 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Kluczbork”. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1
lit.e RODO, tj. przetwarzanie z tytułu wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym
Administratora, związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest oraz ich transportem
i unieszkodliwieniem.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu nieruchomości
będzie firma wykonująca prace obejmujące demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów
azbestowych, która zostanie wyłoniona w drodze przetargu ogłoszonego przez Urząd Miejski
w Kluczborku. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być również organy publiczne,
zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
5. Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza teren Polski.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3
celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
• prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii
• prawo do sprostowania (poprawiania) danych
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych)
– w przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem.
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8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało
wezwaniem do ich uzupełnienia, a w przypadku nieuzupełnienia pozostawieniem wniosku bez
rozpoznania.
9. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

……………………………………..
(miejscowość i data)

…………………………………
(podpis)

Załączniki:
1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu – obowiązkowo, w przypadku
nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób należy dołączyć zgody wszystkich
pozostałych współwłaścicieli na realizację zadania.
2. Informacja o wyrobach zawierających azbest złożona do właściwego organu: Marszałka
Województwa Opolskiego lub Burmistrza Miasta Kluczborka.
3. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.
4. Oświadczenie o otrzymaniu / nieotrzymaniu pomocy de minimis.
5. Zaznaczyć właściwe:
Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz
sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzonych zgodnie
z przepisami o rachunkowości (przedsiębiorcy).
Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
w rolnictwie lub rybołówstwie (gospodarstwa rolne i rybackie).
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