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Załącznik
do Regulaminu przyznawania i rozliczania dotacji
na zadania związane z usuwaniem
nr wniosku ……………………………
(nadaje tut. urz d)

wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański

WNIOSEK
o przyznanie dotacji na usuwanie wyrobów zawieraj cych azbest

1. Imi i nazwisko/ Pełna nazwa beneficjenta
..............................................................................................................................................................................
2. Adres korespondencyjny.......................................................................................................................................
3. Telefon1 ................................................................................................................................................................
4. Lokalizacja planowanych prac..............................................................................................................................
5. Numer działki i obr b geodezyjny........................................................................................................................
6. Opis przedsi wzi cia, w tym ilo

[m 2 /Mg] azbestu planowanego do usuni cia

.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
O wiadczam, e zapoznałem(am) si z Regulaminem przyznawania i rozliczania dotacji na zadania zwi zane z
usuwaniem wyrobów zawieraj cych azbest z terenu Gminy Miejskiej Pruszcz Gda ski.
O wiadczam, e wyra am zgod na przeprowadzenie ogl dzin nieruchomo ci, z której planuje si usuni cie wyrobów
zawieraj cych azbest, na ka dym etapie realizacji zadania oraz po jego zako czeniu.
O wiadczam, e wyra am zgod na bezpłatne wykorzystanie zdj dot. realizacji przedmiotowego zadania w celach
informacyjno - promocyjnych.
O wiadczam, e zostałem poinformowany, e administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest
Burmistrz Pruszcza Gda skiego z siedzib przy ul. Grunwaldzkiej 20, 83-000 Pruszcz Gda ski oraz e mam prawo
dost pu do tre ci swoich danych oraz ich poprawiania wraz z prawem do kontroli przetwarzania danych zawartych w
zbiorze.

……..……………………..…………………
data i czytelny podpis beneficjenta
1 Dotyczy tylko osób, które wyra

zgod na przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit a. RODO wyra am zgod na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: numer
telefonu w celu przekazywania przez Administratora istotnych informacji zwi zanych z prowadzonym
post powaniem o przyznanie dotacji na usuwanie wyrobów zawieraj cych azbest
………………………………..
Podpis
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Zał czniki do wniosku:
a) tytuł prawny do dysponowania nieruchomo ci (np. akt notarialny, odpis z ksi gi wieczystej a w przypadku
wniosku zło onego przez wspólnot mieszkaniow wymagana jest uchwała członków wspólnoty wyra aj ca
zgod na realizacj zadania lub za wiadczenie o prawie do u ytkowania np. działki, na której znajduj
si wyroby zawieraj ce azbest),
b) pisemna zgoda współwła cicieli nieruchomo ci na wykonanie prac zwi zanych z usuwaniem wyrobów
zawieraj cych azbest oraz o wiadczenie o wyra eniu zgody na wypłacenie dotacji współwła cicielom
ponosz cym z tego tytułu koszty,
c) ewentualne pełnomocnictwo udzielone przez wła cicieli nieruchomo ci, z której planuje si
wyrobów zawieraj cych azbest,

usuni cie

d) informacja o wyrobach zawieraj cych azbest i miejscu ich wykorzystania wg wzoru stanowi cego zał cznik
do rozporz dzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymaga w zakresie
wykorzystywania wyrobów zawieraj cych azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji
lub urz dze , w których były lub s wykorzystywane wyroby zawieraj ce azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8,
poz. 31),
e) ocena stanu i mo liwo ci bezpiecznego u ytkowania wyrobów zawieraj cych azbest wg wzoru stanowi cego
zał cznik do rozporz dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.
w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego u ytkowania i usuwania wyrobów zawieraj cych azbest
(Dz. U. Nr 71, poz. 649), zmienionego rozporz dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r.
(Dz. U. Nr 162, poz. 1089),
f) za wiadczenie o pomocy de minimis, o pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w
rybołówstwie jakie podmiot otrzymał w roku, w którym ubiega si o pomoc oraz w ci gu dwóch
poprzedzaj cych go lat podatkowych, albo o wiadczenie o wielko ci pomocy de minimis, pomocy de
minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo o wiadczenie
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie - dotyczy przedsi biorców ubiegaj cych si o dotacj
stanowi c pomoc de minimis,
g) formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegaj cy si o pomoc de minimis zgodny ze wzorem
okre lonym w Rozporz dzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji
przedstawianych przez podmiot ubiegaj cy si o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 ze zm.)
lub Rozporz dzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez
podmioty ubiegaj ce si o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz.
810) - dotyczy przedsi biorców ubiegaj cych si o dotacj stanowi c pomoc de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie prowadz cych działalno
w zakresie podstawowej produkcji produktów rolnych oraz
produkcji, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury.
Uwaga!
Dokumenty wymagane do podpisania umowy z gmin po wykonanym zadaniu:
a) dowód osobisty,
b) kopia faktury VAT lub rachunków za przeprowadzony demonta , zbieranie, transport, unieszkodliwienie
odpadów zawieraj cych azbest (oryginał do wgl du),
c) kopia umowy z firm wykonuj c prace polegaj ce na demonta u, zbieraniu, transporcie, unieszkodliwieniu
odpadów zawieraj cych azbest (oryginał do wgl du),
d) kopia o wiadczenia przedsi biorcy usuwaj cego wyroby azbestowe o prawidłowo ci przeprowadzenia prac
oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem wła ciwych przepisów technicznych
i sanitarnych (oryginał do wgl du),
e) kopia karty przekazania odpadów (oryginał do wgl du).
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Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporz dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (dalej: RODO) informuj , i :
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Pruszcza Gda skiego z siedzib
w Pruszczu Gda skim, przy ul. Grunwaldzkiej 20, który reprezentuje Gmin Miejsk Pruszcz Gda ski
i jest kierownikiem Urz du Miasta Pruszcz Gda ski.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mog si Pa stwo skontaktowa
pod adresem e-mail: iod@pruszcz-gdanski.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b d w zwi zku z wnioskiem o przyznanie dotacji na usuwanie
wyrobów zawieraj cych azbest w oparciu o zapisy uchwały Rady Miasta Pruszcz Gda ski w sprawie
zatwierdzenia Regulaminu przyznawania i rozliczania dotacji na zadania zwi zane z usuwaniem
wyrobów zawieraj cych azbest z terenu Gminy Miejskiej Pruszcz Gda ski, co wyczerpuje przesłanki
przewidziane w art. 6 ust 1 lit. c) oraz e) RODO, a w zakresie numeru telefonu w oparciu o dobrowolnie
wyra on zgod .
4. Odbiorc Pani/Pana danych osobowych mog by podmioty wiadcz ce dla Administratora usługi
pocztowe i prawne, inne organy publiczne, s dy i inni odbiorcy legitymuj cy si interesem prawnym
w pozyskaniu danych osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe nie b d przekazywane do pa stwa trzeciego/organizacji mi dzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe b d przechowywane przez okres przewidziany w Instrukcji kancelaryjnej,
stanowi cej zał cznik nr 1 do rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
7. Posiada Pani/Pan na zasadach art. 15-21 RODO prawo dania dost pu do tre ci swoich danych oraz
prawo dania ich sprostowania, usuni cia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu.
8. W zwi zku z wyra on zgod na przetwarzanie danych osobowych w zakresie numeru telefonu
przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofni cia, bez adnych skutków dla wcze niejszego przetwarzania
danych.
9. W przypadku gdy uzna Pan/Pani, i przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz cych narusza
przepisy ogólnego rozporz dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz du Ochrony Danych Osobowych z siedzib
przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest warunkiem wynikaj cym z obowi zuj cych przepisów
prawa, o których mowa w pkt 3 Klauzuli. Jest Pan/Pani zobowi zana do ich podania,
a konsekwencj niepodania danych osobowych b dzie brak mo liwo ci ubiegania si o udzielenie
dotacji celowej z bud etu Gminy Miejskiej Pruszcz Gda ski na dofinansowanie zadania zwi zanego z
usuwaniem wyrobów zawieraj cych azbest z terenu Gminy Miejskiej Pruszcz Gda ski.

………..…

……................

(miejscowo )

(data)

.......................................................................................
czytelny podpis beneficjenta

