
 
……………………………………….                                           Irządze, dnia……..………….  
(imię i nazwisko ) 

 
………………………………….. 
(adres zamieszkania)       

Wójt Gminy Irządze 
……………………….. ……………                       Irządze 124 
(kod pocztowy, miejscowość)               42-446 Irządze 
 
…………………………………. 
(pesel) 

…………………………………. 
(nr telefonu) 

 
Wniosek 

o przyznanie dofinansowania do demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwienia 
azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Irządze w 2022 roku 

Miejsce występowania wyrobów zawierających azbest: 

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

     (miejscowość)                                                 (nr domu)                      (  nr działki, obręb)  

 

2. Tytuł prawny do nieruchomości: ............................................................................................... 
                                                       (własność , współwłasność) 

 
3. Rodzaj odpadów: ………………………………………………………………......................... 

   (płyty azbestowo cementowe płaskie / faliste,   inny odpad) 
 
4. Faktyczna ilość odpadów ( m²): …………………………………………………………….. 
 
5. Rodzaj budynku z którego będzie usuwany azbest: …………………………………………. 

(mieszkalny, gospodarczy, inny) 
 

6. Zadanie będące przedmiotem dotacji  (zaznaczyć właściwy kwadrat) : 
 
□  Demontaż, transport  i  unieszkodliwianie             □ Transport i unieszkodliwianie 
 

 
 

…..…................................................................ 
(data i podpis wnioskodawcy) 

Załączniki: 

1. Informacja o wyrobach zawierających azbest, 
2. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów   

zawierających azbest, 
3. Kolorowe dobrej jakości zdjęcia (2 sztuki) obiektu z którego planowany jest 

demontaż azbestu lub wyrobów zawierających azbest lub 2 sztuki 
kolorowych zdjęć miejsca składowania azbestu lub wyrobów zawierających 
azbest i budynku, z którego był demontowany. 



 
Oświadczenia    wnioskodawcy 

 
 Oświadczam, że: 

a) w przypadku demontażu płyt azbestowych dokonam zgłoszenia bądź uzyskam 
prawomocną decyzję administracyjną związaną z zakresem wykonywanych prac 
od właściwych organów administracji architektoniczno-budowlanej, 

b) wszystkie dane zawarte w powyższym wniosku wypełniłem(am) zgodnie z prawdą. 
 

…..…................................................................ 
(data i podpis wnioskodawcy) 

 
 
*1) Oświadczam, że obiekty przedstawione do wniosku o udzielenie dotacji na 
demontaż, zbiórkę, transport i utylizację pokryć dachowych lub elewacji budynków 
zawierających azbest nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności 
gospodarczej, w tym rolniczej. 

 
 
     ……………………………                             .......................................................... 
      (miejscowość, data)                                                        (czytelny podpis) 
 
 

*2) Oświadczam, że pomoc de minimis otrzymana w ciągu bieżącego roku 
podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych  tj. w okresie od 
dnia 1 stycznia ……  roku  do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie tj. do dnia 
…., …., ……… r. zgodnie  z informacją załączoną do wniosku wyniosła 
………………………. euro. 

      Jednocześnie zobowiązuję się do przedstawienia informacji o pomocy de minimis  
otrzymanej po dacie złożenia wniosku, aż do dnia przyznania pomocy de minimis. 
 

……………………………                             ................................................................. 
      (miejscowość, data)                                                        (czytelny podpis) 
 
 

*3) Oświadczam, że w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch 
poprzedzających go lat podatkowych tj. w okresie od dnia 1 stycznia ………r. do 
dnia złożenia wniosku o dofinansowanie tj. do dnia ………………………… r.  - 
nie otrzymałem pomocy de minimis.  

 
……………………………                         ................................................................. 
      (miejscowość, data)                                                        (czytelny podpis) 

 
 

*Wybrać jeden z wariantów i podpisać 



 
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)  –  RODO   /Dz.Urz. UE L 119, s.1/ 
informuję, iż: 
 
1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Gmina Irządze reprezentowana przez 
Wójta  Gminy  Irządze z siedzibą 42-446 Irządze 124.  
 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - mgr Katarzyna Macherzyńska  
e-mail: kmacherzynska.iod@gmail.com 

3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu 
Gminy - na postawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. ,na podstawie Art. 9 ust. 1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 oraz z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym w celu realizacji zadania publicznego dotyczącego demontażu, transportu i utylizacji 
wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Irządze przyjętego uchwałą Nr 109/XII/2016  Rady 
Gminy Irządze z dnia 07 czerwca 2016 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Irządze wraz ze szczegółową inwentaryzacją”  

4. Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione  
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 
 
5. Pani/ Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, 
zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 
 
6. Posiada Pani/ Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie. 
 
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 
8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (np. ustawa z dnia  
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami, ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego oraz inne 
przepisy ustawowe regulujące załatwianie spraw przez jednostki administracji publicznej) 
jest obligatoryjne. 
 

Zapoznałem/am się z informacjami i pouczeniem zawartymi w niniejszej 
klauzuli. Przedmiotowe informacje są dla mnie zrozumiałe. 
 
 
…………………………………………………………………………….. 
Data i podpis  


