( PiOŚ. 3153. ……. . ………………)
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU USUWANIA I
UNIESZKODLIWIANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z OBSZARU
GMINY MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW

WNIOSEK DOTYCZY WARIANTU I / WARIANTU II
DOFINANSOWANIA 

BURMISTRZ MIASTA
CZŁUCHOWA
al. Wojska Polskiego 1
77-300 Człuchów

WNIOSKODAWCA (osoba fizyczna):
Imię : ………………………………………………………..
Nazwisko: …………………………………………………..
Adres do korespondencji:
……………………………………………………………….
Dane kontaktowe:
(tel./ e-mail) …………………………………………………
WNIOSKODAWCA (podmiot gospodarczy):
Nazwa: ………………………………………………………
Adres do korespondencji: …………………………………...
………………………………………………………………..
Osoba upoważniona do reprezentacji:
………………………………………………………………..
Dane kontaktowe:
(tel. / e-mail) …………………………………………………
Na podstawie uchwały nr XXIX.251. 2021 Rady Miejskiej w Człuchowie, z dnia 19
kwietnia 2021r. w sprawie regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania i
unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z obszaru Gminy Miejskiej Człuchów,
wnioskuję o udzielenie dofinansowania zadania polegającego na usunięciu i
unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest, z nieruchomości przy ul. ………………,
w wariancie ……… dofinansowania.
Lokalizacja nieruchomości na, której znajdują się wyroby z azbestu:
działka nr: …………, obręb……………, arkusz ……………, nr porządkowy ogrodu…….,
księga wieczysta: ………………………………………………., właściciel nieruchomości:
……………………………………... . W przypadku realizacji wariantu I wnioskuję o
dofinansowanie: demontażu, odbioru i transportu / odbioru i transportu odpadów.
Szacunek ilości odpadu:
ilość wyrobów zawierających azbest: ……….. m2 , ……………Mg (ton), planowany termin
prac: …………………………………………………………………………………………… .
 Należy zaznaczyć właściwy wariant dofinansowania

Wnioskowana kwota dofinansowania, to wyliczona zgodnie z § ….. uchwały, w przypadku
Wariantu II : ………………………………………………., numer konta, na które mają być
przekazane środki po rozliczeniu:
…………………………………………………………………………………………………,
lub masa odpadu przekazana Wykonawcy prac działającemu w imieniu gminy, w przypadku
Wariantu I.
Prace polegające na usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest obejmują:
budynek mieszkalny, budynek garażowy/ gospodarczy, budynek przeznaczony pod
działalność gospodarczą, inne: ……………………………………………………( zakreślić
właściwe).
Człuchów ………………………….
……………………………………….
(podpis wnioskodawcy/ wnioskodawców)
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z zapisami 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE . L.
Nr. 119, str. 1), dalej jako RODO lub Rozporządzenie, jak również z Ustawą o ochroną
danych osobowych (Dz.U. z dnia 24.05.2018 Poz. 1000) informuję, że: Administratorem
Państwa danych osobowych Urząd Miejski w Człuchowie z siedzibą przy al. Wojska
Polskiego 1 77-300 Człuchów reprezentowany przez Burmistrza Miasta Człuchowa.
Kontakt z inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Człuchowie możliwy jest
pod numerem telefonu: 59 83 42 291 lub adresem e-mail: iod@czluchow.eu
Dane osobowe są przetwarzane w celu:
wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z
realizowaniem zadań przez Gminę Miejską Człuchów, na podstawie art. 6 ust. 1
Rozporządzenia;
wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi art. 6 ust. 1
Rozporządzenia;
w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na
podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej
(Policja, Prokuratura, Sąd) oraz organom samorządu terytorialnego w związku z
prowadzonymi postępowaniami na podstawie odrębnych przepisów.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym
do realizacji celów przetwarzania danych osobowych oraz w czasie ustawowym określonym
w odrębnych przepisach. Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do treści swoich danych
osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych
osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie przez Państwa danych osobowych ma
charakter dobrowolny, w pozostałych przypadkach wynika z obowiązujących przepisów
prawa i jest obowiązkowe. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 Należy zaznaczyć właściwy wariant dofinansowania

