Rypin dnia …………………………

Urząd Miasta Rypin
ul. Warszawska 40
87-500 Rypin

WNIOSEK
o dofinansowanie, w roku 2022, przedsięwzięcia w zakresie odbioru, transportu oraz unieszkodliwiania
odpadów zawierających azbest z terenu miasta Rypin realizowanego przy udziale środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
1. Oznaczenie podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie:
1) ..............................................................................................................................................................
Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy

2) ..............................................................................................................................................................
Adres miejsca zamieszkania lub adres siedziby

3) ..............................................................................................................................................................
Charakter posiadania nieruchomością o której mowa w ust. 2 wniosku
(właściciel / współwłaściciel / wieczysty użytkownik / dzierżawca / inny – jaki)

4) ..............................................................................................................................................................
Numer telefonu kontaktowego

2. Określenie zadania będącego przedmiotem dotacji:
Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest:
1) ............................................................................................................................................................
Rodzaj wyrobów zawierających azbest (płyta falista / płyta karo / materiały izolacyjne / inne)

2) ............................................................................................................................................................
Adres budynku z którego zostanie dokonany/dokonano demontaż/-u materiałów zawierających azbest

3) ............................................................................................................................................................
Nr ewidencyjny ww. nieruchomości

4) ............................................................................................................................................................
Rodzaj budynku (mieszkalny / gospodarczy / produkcyjny / handlowy / inny)

5) ............................................................................................................................................................
Czy poza budynkiem/budynkami wymienionym/-i w pkt 4, na nieruchomości pozostaną obiekty na których
wykorzystywany jest azbest. (TAK – ile i jakie rodzaje / Nie)

6) ............................................................................................................................................................
Adres miejsca lokalizacji odpadów

7) ............................................................................................................................................................
Ilość odpadów zawierających azbest (m2)

8) ............................................................................................................................................................
Sposób przygotowania odpadów do odbioru (ułożone na paletach / ułożone na gruncie / luzem)

9) ……………………………………………………………………………………………………………….....
Termin przygotowania odpadów do odbioru (planowany termin demontażu / gotowe do odbioru)
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3.

Oświadczam/-y, iż:*

a) odpady zawierające azbest

☐ zostały
☐ zostaną
wytworzone na terenie miasta Rypin i

☐ zostały
☐ zostaną
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)

zdemontowane przez uprawniony podmiot z zachowaniem właściwych przepisów technicznych
i sanitarnych;
zobowiązuję się umożliwić odbiór odpadów zawierających azbest przez firmę wskazaną przez
dotującego w ustalonym terminie;
zobowiązuję się do podpisania dokumentów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, oraz
rozliczenia udzielonej dotacji;
zobowiązuję się do dostarczenia dokumentów niezbędnych do realizacji zadania;
wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli w trakcie rozpatrywania wniosku i realizacji
zadania;
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na cele związane z prowadzonym
postępowaniem o udzielenie i rozliczenie dofinansowania odbioru, transportu i
unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest z terenu miasta Rypin ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
przyjmuję do wiadomości, że złożenie wniosku o dofinansowanie nie stanowi podstawy do
kierowania roszczeń o przyznanie dotacji;
obiekt / obiekty na których zlokalizowany jest / był azbest:*

☐ - są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o
pomocy publicznej,

☐ - nie są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów
o pomocy publicznej1
a udzielane wsparcie

☐ - stanowi
☐ - nie stanowi
i)

pomoc/-y de minimis2.
udzielona mi pomoc publiczna w latach 2019, 2020 i 2021 wynosiła…………………… zł.3

…………………………………………………………………………
(podpis wnioskodawcy lub osoby przez niego upoważnionej)

* zaznaczyć właściwe
Przez działalność gospodarczą rozumie się wszelką działalność w zakresie oferowania towarów i usług na rynku,
tj. działalność produkcyjną, dystrybucyjną i usługową (w tym działalność wytwórczą w rolnictwie i rybołówstwie).
2 W przypadku wskazania, że udzielana pomoc stanowiła będzie pomoc publiczną należy do wniosku dołączyć:
- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - rozporządzenie KE nr 1407 2013
(przedsiębiorcy) lub
- Informację o otrzymanej pomocy publicznej (rolnicy).
3 Dotyczy jedynie podmiotów, które wskazały, że azbest pochodzi z budynków związanych z prowadzoną
działalnością gospodarczą a wsparcie finansowe stanowi pomoc de minimis.
1
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku 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)
– zwane dalej Rozporządzenie, informuję, że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Rypin, adres kontaktowy:
Urząd Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin.

2.

Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować poprzez email: iod@rypin.eu lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem
ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, wynikającego z aktów prawnych
związanych z realizacją zadań administratora, stosownie do Uchwały Rady Ministrów nr 39/2010 z dnia
15 marca 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą
„Program oczyszczania kraju z Azbestu na lata 2009-2032” oraz innych obowiązujących przepisów
prawa. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie
udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4.

W związku z przetwarzaniem danych w celach, wskazanych powyżej, odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych mogą być:
 podmioty upoważnione, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub
działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
 inne podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych.

5.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego
zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy kompetencyjne lub
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
lub do odwołania zgody.

6.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi
przepisami, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 dostępu do treści danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
 sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
 usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana
zgody; w pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie
przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
 ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
 prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia, z
zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do
przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo
do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem
wyjątków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

7.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy Rozporządzenia.

8.

Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa lub
jest warunkiem zawarcia umowy. W takich przypadkach konsekwencją ich niepodania jest brak
możliwości realizacji zadań przez Administratora. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych
jest dobrowolne.

9.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w
formie profilowania. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji
międzynarodowych.
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