
Załącznik nr 1 

 

 

 

Wnioskodawca      Kocierzew Południowy, dnia ........................... 

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

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

(imię i nazwisko właściciela nieruchomości) 

Adres/siedziba ..............................................   Wójt Gminy Kocierzew Południowy 

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

Telefon .......................................................... 

 

 

WNIOSEK O SFINANSOWANIE ZADANIA POLEGAJĄCEGO NA USUNIĘCIU I 

UNIESZKODLIWIENIU WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 

 

1. Określenie nieruchomości, na której ma być wykonane wnioskowane przedsięwzięcie: 

Adres posesji: ................................................................................................................................................. 

Numer ewidencyjny działki............................................................................................................................. 

Obręb ewidencyjny : ........................................................................................................................................ 

Tytuł prawny do nieruchomości (właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty, współużytkownik wieczysty) 

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

2.  Charakterystyka odpadu:   

         

Budynek mieszkalny:     Budynek gospodarczy: 

Ilość azbestu - płyty faliste ……………….……….. m2 Ilość azbestu - płyty faliste…………..……...……. m2 

Ilość azbestu - płyty płaskie ……………………….. m2 Ilość azbestu - płyty płaskie………………………. m2 

 

Adnotacje urzędowe: 

 

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

—————————— 

 
Oświadczenia: 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję zapisy Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Kocierzew Południowy,  

2. Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym, 

3. Oświadczam, że jestem świadomy, iż złożenie w powyższym wniosku nieprawdziwych informacji lub oświadczeń skutkować może koniecznością zwrotu 

dotacji po ujawnianiu nieprawidłowości,  

4. Zobowiązuję się do umożliwienia upoważnionym pracownikom Urzędu Gminy w Kocierzewie Południowym oraz firmie działającej na zlecenie Gminy 

wstępu na przedmiotową nieruchomość w celu podjęcia działań związanych z realizacją wnioskowanych prac, 

5. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli na każdym etapie realizacji zadania polegającego na usuwaniu odpadów zawierających azbest, 

6. W ramach realizowanego projektu nie wystapi podwójne finansowanie wydatków tzn. refundowanie całkowite lub częściowe wydatków dwa razy ze 

środków publicznych – wspólnotowych lub krajowych, 

7. Posiadam prawo do dysponowania nieruchomością. 

 

 

 

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

 (podpis wnioskodawcy) 

 



 

Załączniki: 

1) Oświadczenie o pomocy de minimis. 

2) Informacja o uzyskanej pomocy de minimis – jeśli dotyczy. 

3) Mapa terenu z zaznaczeniem obiektu, z którego sa zdjęte i mają być odebrane wyroby zawierające azbest (może być 

mapa z mapy.geoportal.gov.pl). 

4) Dokumentacja fotograficzna zdemontowanych wyrobów azbestowych przygotowanych do transportu. 

. 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 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 (dalej: RODO), informuję, że: 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Wójt Gminy Kocierzew Południowy. 
2) Współadministratorem jest: Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ul. Dubois 118, 93-

465 Łódź dla zakresu danych osobowych Wnioskodawców, Beneficjentów i Partnerów oraz ich pracowników, którzy aplikują  
o środki i realizują zadania polegające na usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kocierzew 
Południowy. 

3) Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Magdalena Kuszmider, e-mail: kontakt@iszd.pl   
4) Aministrator i Współadministrator prowadzą operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu realizacji zadania 

polegającego na usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kocierzew Południowy 
współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz budżet gminy. 
na podstawie 

a) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  
b) Uchwały Nr XXXIX/197/2022 Rady Gminy Kocierzew Południowy z dnia 30 marca 2022 w sprawie przyjęcia „Programu 

usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kocierzew Południowy na lata 2021– 2032” 
i dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa. 

5) Podanie danych Pani/Pana jest niezbędne do realizacji zadania polegającego na usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Kocierzew Południowy oraz zawarcia umowy w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, 
udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych. 

6) Podanie Pani/ Pana danych jest dobrowolne, jednak nie podanie ich będzie skutkowało nie zawarciem umowy oraz brakiem 
możliwości uzyskania wsparcia w ramach zadania. 

7) posiada Pani/Pan prawo do: 
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych, 
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  
• przenoszenia danych, 
• wniesienia skargi do Prezesa   Urzędu   Ochrony   Danych   Osobowych, 
• prawo do usunięcia, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, chyba, że ADO 
może przetwarzać dane na podstawie szczególnych przepisów prawa, tj.  
• przetwarzanie jest niezbędne do prowadzenia postępowania/ wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane 

dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,  
• przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 
• przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub  

w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; 
• przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora. 
8) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Łodzi ul. Dubois 118, 93-465 Łódź oraz podmioty, które na zlecenie Administatora/ Współadministratora danych uczestniczą w 
realizacji zadania. 

9) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
10) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia zadania w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. 

 

 

 

 
 

 

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

 (podpis wnioskodawcy) 
 

mailto:kontakt@iszd.pl

