Osieczna, dnia …............... 2020 roku

WNIOSEK
DO WÓJTA GMINY OSIECZNA o przyznanie dofinansowania ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Osieczna – (edycja 2020)
I. NAZWA ZADANIA
…………………………………………………………………………………………………………...................
……………………………………………………………………………………………………………………….
II. WNIOSKODAWCA
1. Imię i nazwisko / nazwa*………………………………………………………………………………………
2. Adres ……………………………………………………………………………………….............................
3. Seria i numer dowodu osobistego …………………………wydany przez ….........................................
…………………………………………………………/ REGON*………………………………………………..
4. PESEL …………………………………………………………………………………………………...
5. Telefon / adres e-mail …………………………………………………………………………………………
6. Nazwa i numer rachunku bankowego ……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
III. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA
Opis zadania: ……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………….
nr działki ………… obręb ……………….., numer księgi wieczystej ……………………………………….
(adres nieruchomości, której dofinansowanie dotyczy; nr działki; powierzchnia dachu; charakter prac)
Data rozpoczęcia zadania: ………………………………………………………………………………………
Data planowanego zakończenia zadania: ……………………………………………………………...……..
Planowany koszt szacunkowy wykonania zadania (brutto zł) …………………………………..................
IV. OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że nie podlegam/y zasadom dotyczącym pomocy publicznej w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 1)
(t.j.Dz. U. z 2020 r. , poz. 708)

□ □
TAK

*niepotrzebne skreślić

NIE

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Osieczna, ul. Plac 1000-lecia 1, 83-242 Osieczna, e-mail: gminaosieczna@home.pl ,
tel. 58 588 14 68, fax. 58 588 14 78. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e
-mail: iod@gminaosieczna.eu. Podstawy prawne
przetwarzania: art. 6 ust. 1 RODO w związku z przepisami powszechnie obowiązująceg o prawa. Dane mogą być przetwarzane m.in. w
celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Odbiorcami danych mogą być m.in. organy władzy publicznej oraz
podmioty działające na zlecenie Administratora na podstawie umów powierzenia p rzetwarzania danych. Dane będą przechowywane
przez okres niezbędny do realizacji ww. celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego
prawa. W zakresie określonym w RODO, przysługują Pani/Panu następujące uprawnien ia: dostępu do danych, sprostowania, usunięcia,
przenoszenia, ograniczenia oraz sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzęd
u
Ochrony Danych Osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na
zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w
sytuacji gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zaw arta między stronami umowa, w pozostałych
przypadkach jest dobrowolne. W przypadku pozyskania danych osobowych z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą, Administ rator
pozyskuje je z publicznie dostępnych źródeł, m.in. ze stron internetowych. W przypa dku pozyskania danych osobowych z innych źródeł
niż osoba, której dane dotyczą, Administrator może przetwarzać m.in. takie dane jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania/sied
ziby
oraz/lub inne dane pozyskane przez Administratora. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Dane nie będą podstawą do
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą też podlegać profilowaniu.

Osieczna, dn. ………………………………………

…………………………………

(podpis wnioskodawcy)
Wykaz załączników:
1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości ( numer działki , księga wieczysta numer )
2. Dokumentacja fotograficzna obrazująca stan przed rozpoczęciem prac
3. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
4. Upoważnienie wnioskodawcy dla osoby upoważnionej do składania w jego imieniu oświadczeń woli (osoby prawne)
5.Zgłoszenie zamiaru budowy oraz wykonania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę
6.Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

