Żnin, dnia …………………………

Burmistrz Żnina
ul. 700-lecia 39
88-400 Żnin
WNIOSEK
o dofinansowanie realizacji przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Żnin w 2019 roku

I. Dane wnioskodawcy
1. Imię i nazwisko / nazwa podmiotu:………………………………………………………………..
...................................................................................................................................................
2. NIP:……………………………………….. 3. REGON:………………………………………….
3. Adres zamieszkania / siedziby:…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
4. Telefon kontaktowy:…………………………………………………………………………………
II. Dane dotyczące nieruchomości z której będą usuwane wyroby zawierające azbest
1. Adres nieruchomości:
....................................................................................................................................................
2. Numer ewidencyjny działki i obręb ewidencyjny:
……………………………………………………………………………………………………………
3. Tytuł prawny władania nieruchomością (np. własność, współwłasność, użytkowanie
wieczyste, trwały zarząd):
……………………………………………………………………………………………………………
4. Przewidywana ilość usuwanego wyrobu (w m2 lub ilość płyt azbestowych):
……………………………………………………………………………………………………………
III. Dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest w zakresie: (zaznaczyć
właściwe: X)

□ demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest - dla materiałów
wbudowanych w obiekt,

□ transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest - dla materiałów
zdemontowanych z obiektu.

IV. Planowany termin realizacji zadania:
Planowany termin rozpoczęcia prac (miesiąc):…………………………………………………….
Planowany termin zakończenia prac (miesiąc):……………………………………………………
Oświadczam, że:
1. Prowadzę działalność gospodarczą / nie prowadzę działalności gospodarczej*
2. Prowadzę gospodarstwo rolne / nie prowadzę gospodarstwa rolnego*
3. Podane we wniosku wyroby zawierające azbest pochodzą z nieruchomości znajdującej się
na terenie Gminy Żnin, a ich demontaż został/zostanie* wykonany zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez gminę Żnin niezbędnych
w zakresie realizacji niniejszego wniosku.
5. Wyrażam zgodę na wykonanie dofinansowywanych działań na terenie mojej nieruchomości
przez Wykonawcę wskazanego przez Gminę Żnin, wybranego według zasad określonych
w ustawie Prawo zamówień publicznych.
*niepotrzebne skreślić

……………………………
data

………………………………………………………
czytelny podpis Wnioskodawcy

Załączniki do wniosku:
1. Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do dysponowania nieruchomością
związaną z inwestycją (odpis z księgi wieczystej lub akt notarialny), potwierdzona za zgodność
z oryginałem przez Wnioskodawcę - podpis i data.
2. Zgoda współwłaściciela nieruchomości na złożenie niniejszego wniosku. W przypadku
nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób, należy dołączyć zgody wszystkich
współwłaścicieli (załącznik nr 1 do wniosku).
3. Kserokopia zgłoszenia robót budowlanych do Starosty Żnińskiego (egzemplarz z pieczątką
potwierdzającą wpływ dokumentu) lub pozwolenia na budowę – w przypadku zaznaczenia
w pkt III demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu lub oświadczenie o braku
konieczności dokonania zgłoszenia właściwemu organowi – w przypadku zaznaczenia w pkt
III transportu i unieszkodliwiania azbestu.
4. Ubiegający się o pomoc de minimis/pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
obowiązany jest do przedłożenia:
a) uwierzytelnionych kopii wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis/de minimis
w rolnictwie, jakie podmiot prowadzący działalność gospodarczą/rolnik otrzymał w roku,
w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia
o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie (załącznik nr 2 do wniosku), albo
oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (załącznik nr 2 do wniosku) –
dotyczy tylko podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz rolników, jeżeli

usunięcie wyrobów zawierających azbest miało miejsce lub ma miejsce z budynków
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub działalności rolniczej.
b) Informacji niezbędnej do udzielenia pomocy de minimis dla podmiotów prowadzących
działalność gospodarczą, wg wzoru określonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29
marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o
pomoc de minimis (Dz. U. 2010.53.311 ze zm.) - dotyczy tylko podmiotów prowadzących
działalność gospodarczą, jeżeli usunięcie wyrobów zawierających azbest miało miejsce lub
ma miejsce z budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (formularz
informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis)
c) Informacji niezbędnej do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie, wg wzoru określonego
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie (Dz.U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810) - dotyczy tylko rolników jeżeli usunięcie
wyrobów zawierających azbest miało miejsce lub ma miejsce z budynków związanych
z prowadzeniem działalności rolniczej (formularz informacji przedstawianych przez
wnioskodawcę ubiegającego się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie)
UWAGA
1. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 28.02.2019 r.
w Biurze Burmistrza w Urzędzie Miejskim w Żninie.
2. Dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest będzie
zgodne z regulaminem dofinansowania przez WFOŚiGW przedsięwzięć związanych
z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Klauzula informacyjna - dotyczy danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie
Informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest: Gmina Żnin z siedzibą w Żninie, przy ul. 700-lecia
39, (kod pocztowy: 88-400 Żnin), tel. 052 30 31 301.
2. Celem zbierania danych jest przeprowadzenie procedury udzielenia i rozliczenia
dofinansowania kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żnin.
3. 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. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych).
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procedury udzielenia
dofinansowania. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenie
powyższych procedur. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały
udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione
z mocy prawa. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku
następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych
osobowych.

Potwierdzam zapoznanie się z powyższymi informacjami
………………………………………………………………………
(data i czytelny podpis Wnioskodawcy)

