Urząd Gminy Bodzechów
Wydział Techniczno-Inwestycyjny
z/s ul. M .Reja 10
27-400 Ostrowiec Św.,

W N I O S E K
o przyznanie dotacji celowej przez Gminę Bodzechów na dofinansowaniekosztów inwestycji
z zakresu ochrony środowiska, polegającej na wymianie pokrycia dachowego zawierającego azbest
w części dotyczącej odbioru, wywozui utylizacji eternitu z nieruchomości położonych
na terenie Gminy Bodzechów do których prawo przysługuje osobom fizycznym
/wypełnić drukowanymi literami/
1.DaneWnioskodawcy (osoby której przysługuje prawo do nieruchomości)
Imię, nazwisko ...........................................................................................................................................
Adres …………………………………………………………………………………………..................
Numer telefonu kontaktowego …………………………………………………………………...............
2.Nieruchomość na której zlokalizowane są wyroby*/odpady* zawierające azbest :
Adres ....................................................................................................... nr działki .................................
3. Tytuł prawny do nieruchomości(własność, użytkowanie wieczyste, posiadanie samoistne,
użytkowanie*)………………………………………………………………………………………………………
……..
4. Rodzaj wyrobów*/odpadów* zawierających azbest (eternit płaski, falisty,
inne)……………………………………………………………………………………………………………..
5.Sposób przeznaczenia i użytkowania obiektu
mieszkalny

gospodarczy

6.Szacunkowa ilość wyrobów /odpadówzawierającychazbest do odbioru, transportu i utylizacji [m2]
........................................................................................
7. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą.
8. Do wniosku załączam: oświadczenia Nr 1i Nr2 zgodnie z wzorami.
Pouczenie:
W przypadku współwłasności nieruchomości:
1)
wniosek o przyznanie dotacji celowejpodpisują wszyscy współwłaściciele,
2)
współwłaściciele mogą pisemnie upoważnić jednego spośród siebie do reprezentowania pozostałych w zakresie załatwiania
wszelkich spraw związanych z realizacją usługi, w tym do zawarcia i realizacji umowyo przyznanie dotacji celowej.

………………………………………..
……………………………………….
Podpis Wnioskodawcy
/wszyscy współwłaściciele/

Ostrowiec Św., dnia...........................................................
*skreślić niepotrzebne
***dotyczy wyrobów zawierających azbest
Pouczenie: Wymiana pokrycia dachowegowymaga zgłoszenia do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatu
Ostrowieckiego ,zmiana konstrukcji dachu wymagastosownego pozwolenie na budowę a rozbiórka budynkustosownego pozwolenia na
rozbiórkę wydanegoprzez Starostę Powiatu Ostrowieckiego.

Oświadczenia Wnioskodawcy Nr 1
1. Oświadczam/*oświadczamy*, że posiadam/posiadamy* tytuł prawny do nieruchomości określonejw pkt. 3 wniosku
(własność*,użytkowanie wieczyste*, posiadanie samoistne*, użytkowanie* )
2. Niniejszym przyjmuję/przyjmujemy do wiadomości, że;
1) złożenie niniejszego wniosku nie powoduje po mojej/naszejstronie roszczeniao przyznanie dotacji celowej. W przypadku jej
nieprzyznania nie przysługują mi/nam jakiekolwiek roszczenia wobec Gminy Bodzechów.
2) warunkiem przyznania dotacji celowej jest zlecenie przez Wnioskodawcę wykonania całości prac odbioru, transportu i utylizacji
odpadów azbestowych podmiotowi, którego Gmina Bodzechów wybierzew trybie konkurencyjnym.
3) Oświadczam/y/, że wyrażam/y/ zgodę na dokonywanie czynności kontrolnych robót objętych dotacją celową, realizowanych na
nieruchomości zlokalizowanejw.................................................ul…………………………………..
Niniejsza zgoda obejmuje wstęp kontrolujących na teren w/w nieruchomości oraz deklarację udzielenia kontrolującym wszelkich
informacji i przedkładania na ich żądanie wszelkich posiadanych dokumentów związanych z realizacją powyższego przedsięwzięcia.
Jednocześnie przyjmuję/przyjmujemy/ do wiadomości, że uniemożliwienie lub utrudnianie czynności kontrolnych może spowodować
odstąpienie Gminy od umowy w sprawie udzieleniadotacjii obciążenie mnie/nas/ kosztami już wykonanych robót.
3.Oświadczam/y, że nie uzyskałem/*uzyskaliśmy* na realizację usługi jakiegokolwiek dofinansowania ze środków publicznych.

……………………………………….

Ostrowiec Św., dnia...........................................................

Podpis Wnioskodawcy
/wszyscy współwłaściciele/

*skreślić niepotrzebne

Oświadczenie WnioskodawcyNr 2*
Ja, niżej podpisany ................................................................... wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
w związku z rozpatrzeniem i realizacją wnioskuo przyznanie dotacji celowej nadofinansowanie kosztów inwestycji
z zakresu ochrony środowiska, polegającej na wymianie pokrycia dachowego zawierającego azbest w części dotyczącej
odbioru, wywozui utylizacji eternituz terenu nieruchomości wchodzących w skład Gminy Bodzechów.
Ostrowiec Św., dnia...........................................................

..................................................
/podpis/

Klauzula informacyjna
Zgodnie z 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. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r.L 119/1),) (zwanego dalej
RODO), informujemy:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Bodzechów z/s ul. Reja 10, w Ostrowcu Św. (kod pocztowy: 27-400)
2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Bodzechów można się skontaktować za pomocą adresu:ido@ugb.pl.
3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest podjęcie na Pana/Pani wniosek działań mających na celu realizację inwestycji
z zakresu ochrony środowiska, polegającej na wymianie pokrycia dachowego zawierającego azbest w części dotyczącej odbioru, wywozu
i utylizacji eternituz Pani/Pana nieruchomości poprzez zawarcie umowy w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowaniekosztów tejże
inwestycji.
4. Pani/Panadane osobowe przetwarzane będą w celu realizacjiinwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na wymianie
pokrycia dachowego zawierającego azbest w części dotyczącej odbioru, wywozu i utylizacji eternitu z Pani/Pana nieruchomości oraz w
celu przyznania dotacji celowej na dofinansowanie odbioru, wywozu i utylizacji eternitu z nieruchomości na podstawie Zarządzenia Wójta
Gminy Bodzechów z dnia 24lutego 2020 r. Nr V/21/2020
5. Pana/Pani dane osobowe przekazane będą do firmy która, będzie realizowałaodbiór, transport i utylizacje eternitu.Odbiorcami danych
będą również instytucje upoważnione z mocy prawa do dostępu do danych osobowych (Sąd, Policja, Prokuratura)
6.Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dorealizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na wymianie
pokrycia dachowego zawierającego azbest w części dotyczącej odbioru, wywozui utylizacji eternituz nieruchomości orazwypłaty dotacji na
dofinansowanie odbioru, wywozu i utylizacji eternitu z nieruchomości.
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym złożono wniosek o
przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na wymianie pokrycia dachowego
zawierającego azbest w części dotyczącej odbioru, wywozu i utylizacji eternitu z nieruchomości na podstawie którego przetwarzane są
Pani, Pana dane osobowe.
Oświadczam iż zapoznałam/em się z treścią dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych
……………………………………………………………
czytelny podpisi data

*W przypadku współwłasności oświadczenie składa odrębniekażda z osób podpisującychwniosek o przyznanie dotacji
celowej.

