
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/148/2020 

Rady Gminy Słupca 

z dnia 13 marca 2020 r. 

Wniosek o sfinansowanie kosztów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy 
Słupca w 2020 roku 

WÓJT GMINY SŁUPCA 

WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA 

1. Dane wnioskodawcy:   

Imię i nazwisko/ 
Nazwa podmiotu 

 

Adres zamieszkania/ 
adres siedziby 

 

Telefon kontaktowy  
NIP  
REGON  

2. Lokalizacja materiałów zawierających azbest (dokładny adres, nr ewidencyjny działki) 

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

3. Rodzaj budynku, z którego usunięto wyroby zawierające azbest: 

Rodzaj budynku, z którego usunięto azbest Zaznaczyć znakiem X 
Budynek mieszkalny  
Budynek związany z działalnością w sektorze produkcji 
rolnej 
(pomoc de minimis w rolnictwie) 

 

Budynek związany z działalnością gospodarczą 
(pomoc de minimis) 

 

Inny budynek  

4. Ilość wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do usunięcia przy załozeniu, że szacunkowa 
masa 1m2  płyty falistej cementowo-azbestowej wynosi - 17 kg, a szacunkowa masa 1m2  płyty płaskiej 
cementowo-azbestowej wynosi - 11 kg. 

ilość = ……………...................……ton 

5. Uwagi i informacje dodatkowe (np.: rodzaj pokrycia dachowego jeżeli jest inny niż płyta falista 
itp.)  

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

6. Oświadczenia: 

1) Oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością, z której będą usuwane wyroby 
zawierające azbest. 

2) Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią „Regulamin wykonywania i finansowania programu usuwania 
azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Słupca w 2020 roku” i przystępując do realizacji 
Zadania akceptuję jego warunki. 

3) Wyrażam zgodę na wykonanie przez Wykonawcę wskazanego przez Gminę Słupca zakresu 
wnioskowanych prac oraz na wykonanie przez upoważnione osoby kontroli  dotyczących prawidłowości 
ich wykonania. 

......................................................................................................... 
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(miejscowość, data i podpis wnioskoswcy) 

7. Oświadczenie współwłaściciela(i) nieruchomości. 

Jako współwłaściciel(e) nieruchomości wymienionej w niniejszym wniosku wyrażam(y) zgodę na 
wykonanie prac związanych z usunięciem materiałów zawierających azbest. 

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

(miejscowość, data i podpis współwłaściciwla/i  nieruchomości) 

8. Klauzula informacyjna 

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Słupca reprezentowana przez Wójta. Adres 
i dane kontaktowe administratora danych: Urząd Gminy Słupca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca, tel. 
63 274-36-76, e-mail: sekretariat@gminaslupca.pl, www.bip.gminaslupca.pl 

2) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym realizacji praw związanych 
z przetwarzaniem danych, można się skontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych (IOD) 
w następujący sposób: poczta elektroniczna iod@gminaslupca.pl; nr telefonu 697-028-583, 63 274-36-76; 
lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających 
azbest z ternu Gminy Słupca na lata 2013 - 2032. Podstawy prawne: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. 
Prawo ochrony środowiska oraz art. 6 ust. 1 lit. c) i e) 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. 

4) Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami 
prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi administrator danych zawarł umowę na 
świadczenie usług, w ramach których odbywa się przetwarzanie danych osobowych. 

5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj. 
m.in. ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeniem 
Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

6) Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania kopii,  sprostowania 
swoich danych, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych,  wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania 
z wymienionych uprawnień. 

7) Podanie danych  osobowych  jest  obowiązkowe,  gdyż  przesłankę przetwarzania danych osobowych 
stanowi przepis prawa - konsekwencją  niepodania  danych  osobowych  będzie niezałatwienie sprawy. 

8) Przy przetwarzaniu danych osobowych nie będzie używane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, ani 
profilowanie. 

9) Administrator danych nie planuje przekazywania danych osobowych do państw trzecich, ani udostępniania 
organizacjom międzynarodowym. 

10) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Tel: 22 531 03 00, www.uodo.gov.pl 

Z treścią klauzuli zapoznałem (łam) się 

……………………………………..…… 

data i czytelny podpis 

9. Załączniki do wniosku: 

1) Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis/de minimis w rolnictwie, jakie podmiot prowadzący 
działalność gospodarczą/rolnik otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch 
poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis/de minimis w rolnictwie 
otrzymanej w tym okresie, lub oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy we wskazanym okresie – 
dotyczy tylko podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz rolników jeżeli usunięcie 
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wyrobów zawierających azbest miało miejsce z budynków związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej lub działalnością rolniczą. 

2) Informacja niezbędna do udzielenia pomocy dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, 
według wzoru określonego w zał. nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. 
w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 53, poz. 311 ze zm.) - dotyczy tylko podmiotów prowadzących działalność gospodarczą 
jeżeli usunięcie wyrobów zawierających azbest miało miejsce z budynków związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej. 

3) Informacja niezbędna do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie według wzoru określonego  w zał. do 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu informacji składanych przez 
podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, 
poz. 810) - dotyczy tylko rolników jeżeli usunięcie wyrobów zawierających azbest miało lub ma miejsce 
z budynków związanych z prowadzeniem działalności rolniczej. 

WYPEŁNIA GMINA 

Wnioskodawca jest wpisany do wojewódzkiej bazy danych o wyrobach i odpadach zawierających 
azbest (WBDA) oraz wniosek rozpatrzono pozytywnie (niepotrzebne skreślić): 

- TAK 

- NIE. 

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

(pieczątka gminy, podpis Wójta lub osoby upoważnionej) 

Uwagi gminy:………………………………………….………....................…………………… 

………………………………………………………………………………………………...........
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