
Nowy Korczyn, dnia........................ 
 

Burmistrz Miasta i Gminy  
Nowy Korczyn 

 
W N I O S E K 

 
o dofinansowanie usunięcia i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest 
pochodzących z budynków znajdujących się na terenie Gminy Nowy Korczyn 

 
Część I – wypełnia wnioskodawca 
 
 Zwracam się z prośbą o dofinansowanie usunięcia i unieszkodliwienia odpadów 
zawierających azbest. 
 
1. Wnioskodawca (właściciel nieruchomości): 
 
....................................................................................................................................................... 

/imię nazwisko/ 

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

/adres zamieszkania/ 

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

/telefon/ 

 
2. Miejsce wytworzenia odpadów zawierających azbest (adres nieruchomości): 
....................................................................................................................................................... 
numer ewid. działki....................................................................................................................... 
 
3. Rodzaj odpadów: płyty azbestowo –cementowe*/płyty elewacyjne* 
 
- rodzaj budynku .......................................................................................................................... 
 
4. Ilość odpadów /w m2/:.............................................................................................................. 
 
5. Rodzaj usługi:                                                                                                                      
5.1. demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest* lub   
5.2. transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest gromadzonych na nieruchomości* 
 
 
 

….......................................... 
Podpis 

*niepotrzebne skreślić 
 
 



 Oświadczenie wnioskodawcy: 
a) Oświadczam, że zostałem poinformowany iż warunkiem realizacji zadania związanego  

 z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest jest uzyskanie dofinansowania  
 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach na wniosek złożony przez 
Gminę Nowy Korczyn;  

b) Oświadczam, że zostałem poinformowany iż zadanie związane z usuwaniem wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Nowy Korczyn obejmuje wyłącznie koszty 
demontażu, załadunku, odbioru, transportu i unieszkodliwiania powyższych wyrobów, 
nie obejmuje natomiast zakupu  i wykonania nowego pokrycia dachowego;   

c) Oświadczam, że zostałem poinformowany iż kwota dofinansowania przedsięwzięcia 
wynosi do 50% jego kosztów kwalifikowanych lecz nie więcej niż: 

- 700 zł za 1 Mg (tona) odpadów zawierających azbest w przypadku demontażu, 
załadunku, odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest  
- 400 zł za 1 Mg (tona) odpadów zawierających azbest w przypadku załadunku, 
odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest (bez 
demontażu); 

d) Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż jeśli koszt rzeczywisty przekroczy 
powyższą kwotę, zobowiązuję się pokryć nadwyżkę z własnych środków; 

e) Oświadczam, że nieruchomość, z której będą usunięte wyroby zawierające azbest, nie jest       
związana z prowadzeniem działalności gospodarczej; 

f) Oświadczam, że wyrażam  zgodę  na  wejście  na  teren  mojej  nieruchomości  
wykonawcy wyłonionemu  w  drodze przetargu na realizację zadania objętego ww. 
wnioskiem; 

g) Wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin nieruchomości, z której planuje się 
usunięcie wyrobów zawierających azbest, w celu przeprowadzenia czynności 
kontrolnych; 

h) Otrzymałem oraz zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania 
danych osobowych. 

 

 

 

.……………………………… 

czytelny podpis wnioskodawcy  

Załączniki do wniosku:  

1. Kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości;  
2. Mapa z zaznaczonym budynkiem - miejscem występowania wyrobów azbestowych  

(w przypadku zakreślenia usługi demontażu);  
3. Kopia zgłoszenia robót budowlanych, pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia  

na wykonanie robót budowlanych  (w przypadku zakreślenia usługi demontażu).  
 



 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie wykonywania zadań w interesie 

publicznym (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) 

 
Wypełniając obowiązek określony zapisami 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informuję, że: 

1. Administratorem  danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą 
wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe jest Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn   
z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowym Korczynie (dalej: Burmistrz).   
Kontakt z Administratorem: 
• listownie na adres: ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn,  
• przez e-mail: gmina@nowykorczyn.pl  
• telefonicznie: (41) 23 45 405 

2. Burmistrz wyznaczył inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można się 
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się 
kontaktować w następujący sposób: 
• listownie na adres: ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn,  
• przez e-mail: iod@nowykorczyn.pl 

3. Dane osobowe Burmistrz przetwarza w celu: 
• realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz.U. 2001r. nr 62 poz. 627 ze zm.), „Programie Oczyszczania Kraju  
z Azbestu na lata 2009 – 2032” przyjętego uchwałą Rady Ministrów nr 122/2009 z dnia 
14 lipca 2009r. (Monitor Polski 2009r. nr 50 poz. 735) zmienionej uchwałą nr 39/2010 
 z dnia 15 marca 2010r. (Monitor Polski 2010r. nr 33 poz. 481); 

• ułatwienia kontaktu w przypadku danych kontaktowych. 
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 

a) wykonanie zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 
władzy publicznej powierzonej Administratorowi, związanych z demontażem 
wyrobów zawierających azbest oraz ich transportem i unieszkodliwieniem - (art. 6 
ust. 1 lit. e RODO) obowiązkiem ciążącym na Administratorze zgodnie z ustawą z dnia 27 
kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska;  

• zgoda - w przypadku przetwarzania danych, których przetwarzanie nie znajduje oparcia  
w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, np. numeru telefonu lub adresu e-mail 
w celu ułatwienia kontaktu.   

Podanie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska i adresu nieruchomości jest 
wymogiem ustawowym; niepodanie danych osobowych będzie skutkowało wezwaniem do ich 
uzupełnienia, a w przypadku nieuzupełnienia – pozostawieniem wniosku bez rozpoznania; 
wyjątek stanowią dane dotyczące numeru telefonu, który jest podawany dobrowolnie w celu 
ułatwienia kontaktu  

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest firma wykonująca prace obejmujące demontaż, 
transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych, która zostanie wyłoniona w drodze 
przetargu ogłoszonego przez Urząd Miasta i Gminy Nowy Korczyn, dodatkowo Pani/Pana 
dane osobowe mogą być przekazywane innym, współpracującym z Gminą Nowy Korczyn 
podmiotom, w tym: dostawcom usług technicznych, organizacyjnych i prawnych, 
umożliwiającym prawidłowe zarządzanie gminą oraz realizację zadań statutowych  
i ustawowych. Dane te powierzane są na podstawie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. 



W pozostałym zakresie Burmistrz nie przekazuje Pani/ Pana danych osobowych do odbiorców 
w rozumieniu art. 4 pkt. 9 RODO. 

6. Burmistrz w ramach prowadzonego postępowania nie przekazuje Pani/Pana danych 
osobowych do państwa trzeciego, czyli poza obszar EOG (obejmujący swym zasięgiem: Unię 
Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7. Dodatkowo informujemy, że: (prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych) 
1) Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora: 

a) dostępu do Pani/Pana danych osobowych (art. 15 RODO),  
b) sprostowania danych (art. 16 RODO),  
c) ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) 
d) prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO), 
e) a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych  

i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych (art. 17 
RODO) Burmistrz wówczas nie może już przetwarzać tych danych osobowych, chyba 
że wykaże ona istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, 
nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub 
podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

2) Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa,  
3) w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym  

i archiwach oraz rozporządzenia 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 (okres przechowywania 
dokumentacji sprawy). 

4) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

5) Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym. 
6) Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji 

przez Burmistrza, w tym profilowaniu. 
7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych). 
 

Potwierdzam, że zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych 
osobowych. 

 

 ………………….…………………………………. 
data i czytelny podpis Wnioskodawcy 

 
 


