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       WÓJT GMINY JEŻOWE 
 
 

Wniosek 

o udzielenie dotacji celowej osobom fizycznym na inwestycje,  

związane z ochroną środowiska: usuwanie wyrobów zawierających azbest 

 

I. DANE WNIOSKODAWCY: 

 

1. Imię i nazwisko…………………………………………………………………………. 

2. Adres zameldowania:…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

3. Nr telefonu:……………………………………………………………………………... 

4. Seria i nr dowodu osobistego:……...................... …….................................................... 

5. PESEL……...................................................................................................................... 

 

II. DOTACJA CELOWA NA ZADANIE INWESTYCYJNE, POLEGAJĄCE NA:   

 

   

na budynkach mieszkalnych i gospodarczych. 

 transporcie i utylizacji materiałów zawierających azbest, składowanych na posesjach.  

 

III. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI, Z KTÓREJ BĘDĄ USUWANE  

WYROBY ZAWIERAJĄCE AZBEST:  

1. Miejscowość, nr domu,  nr działki ewidencyjnej 

…………………..………………….……………………………………………………

………………………………………………………………………………………..… 

 

2. Tytuł prawny władania nieruchomością:……………………………………………….. 

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

                                (własność, współwłasność, umowa użyczenia, umowa dzierżawy, użytkowanie wieczyste, najem) 

 

3. Rodzaj budynku, na którym znajdują się wyroby azbestowe (dom, budynek 

gospodarczy, garaż, szopa, wiata, obora, stodoła, inne): 

 

……………………………………………………………………………………………….. 
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4. Oświadczam, że prowadzę działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem 

i obrotem produktami rolnymi oraz otrzymuję pomoc de minimis (w Ustawie z dnia 30 

kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej) w 

rolnictwie  

lub rybołówstwie  

lub budynki na których znajdowały się wyroby zawierające azbest są wykorzystywane 

na cele prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej (właściwe skreślić): 

 

 

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK proszę podać NIP………………………….. 

oraz  rodzaj prowadzonej działalności (PKD) ……………………………………………. 

 

 

5. Rodzaj i ilość wyrobów zawierających azbest, planowanych do usunięcia: 

 

 
Dla celów obliczeniowych należy przyjąć, że 1 m2 powierzchni połaci lub ściany pokrytej płytami azbestowymi 

waży 15 kg  

 

l.p. Rodzaj wyrobów zawierających azbest Ilość w m2 Ilość w Mg 

1. Płyty eternitowe faliste   

2. Płyty płaskie   

3. Okładziny ścian   

4. Elementy zabudowy balkonów, ogrodzeń itp.   

5. Inne /podać jakie/   

 Razem:   

6. Planowana ilość materiałów zawierających azbest, które zostaną unieszkodliwione,   

wg źródła ich pochodzenia: 

 

l.p. Źródło pochodzenia wyrobów zawierających 

azbest 

Ilość w m2 Ilość w 

Mg 

Liczba  

budynków/ 

Rodzaj 

budynku 

 Materiały budowlane zawierające azbest, 

planowane do unieszkodliwienia - zgromadzone na 

posesji  
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Oświadczam, że: 
Zapoznałam/em się z poniższymi zasadami: 

1. Warunkiem realizacji przez Gminę Jeżowe zadania związanego z usuwaniem azbestu 

i wyrobów jest uzyskanie dofinansowania z WFOŚiGW w Rzeszowie. 

2. Przy rozpatrywaniu wniosków decyduje stopień pilności usunięcia azbestu. 

3. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin na mojej nieruchomości przez 

pracowników Urzędu Gminy Jeżowe oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w celu stwierdzenia, czy 

przedsięwzięcie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zostało 

zrealizowane prawidłowo. 

4. Oświadczam, że budynki na których znajdują się wyroby zawierające azbest nie są 

wykorzystywane na cele prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej w myśl 

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.Nr 173, 

poz. 1807 z późn. zm). 

 

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

(miejscowość i data)                                                            (podpis Wnioskodawcy)  

 

 
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY 

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

W związku z przystąpieniem do projektu Usuwania azbestu z terenu Gminy Jeżowe w roku 2019. wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  

 

Oświadczam i przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Wójt Gminy Jeżowe. 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem 

ochrony danych osobowych telefonicznie pod numerem 798 559 338 

3. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane osobowe będą przetwarzane 

wyłącznie w celu uczestnictwa i obsługi projektu. 

4. Dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu promocji, jak również w celu 

realizacji zadań związanych z obsługą projektu. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej. 

6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji projektu.  

7. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości udziału w projekcie. 

8. Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

 

 

 

 

 

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

(miejscowość i data)                                                            (podpis Wnioskodawcy)  


