
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZADANIA ZWIĄZANEGO Z
 UNIESZKODLIWIENIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z 

TERENU GMINY MOGILNO W 2022 ROKU

Zakres rzeczowy Demontaż, transport i unieszkodliwienie

Transport i unieszkodliwienie

Dane Wnioskodawcy /
Właściciela 

Imię i nazwisko

Miejscowość

Ulica

Numer posesji

Kod pocztowy

Numer telefonu

Miejsce demontażu / 
odbioru azbestu

Taki sam jak adres wnioskodawcy

Inny - uzupełnić poniżej

Miejscowość

Ulica

Numer posesji

Kod pocztowy

Numer działkii

Obręb ewid.

Wyszczególnienie
wyrobów

Azbest znajduje się / został usunięty z budynku mieszkalnego

Azbest znajduje się / został usunięty z budynku gospodarczego

Azbest znajduje się / został usunięty z budynku garażowego / innego

Azbest zdeponowany / zmagazynowany

Masa azbestu Płyty faliste m2

kg

Płyty płaskie m2

kg

OŚWIADCZENIA
Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 par. 1 i 2 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny - powyższe dane są prawdziwe

Oświadczam, że mam świadomość, iż dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z 
zakupem i montażem nowych pokryć dachowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 29 
sierpnia 1007 r. o ochronie danych osobowych, w zakresie realizacji niniejszego wniosku,

 w tym przekazania tych danych do wykonawcy prac

Wyrażam zgodę na wejście firmy zajmującej się demontażem, transportem i unieszkodliwianiem
 wyrobów zawierających azbest na teren mojej posesji

Oświadczam, że dofinansowanie o które się ubieram, nie stanowi pomocy de minimis, o której 
mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

Oświadczam, że pozostali współwłaściciele posesji wyrażają zgodę na przeprowadzenie prac
 będących przedmiotem niniejszego wniosku

Nr wniosku -
 WYPEŁNIA URZĄD

Urząd Miejski w Mogilnie, ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno, email: gmina@mogilno.pl, tel. 52 318 55 00



ZAŁĄCZNIKI
Kopia dokumentu zgłoszenia robót dotyczących wymiany pokrycia dachowego lub decyzja 

o pozwoleniu na budowę/przebudowę/rozbiórkę (DOTYCZY WYŁĄCZNIE WNIOSKU 
ZWIĄZANEGO Z DEMONTAŻEM) - ZAŁĄCZNIK OBOWIĄZKOWY 

Oświadczenie o pomocy publicznej / de minimis - jeśli dotyczy 

Czytelny podpis, data

KLAUZULA INFORMACYJNA

Realizując obowiązek wynikający 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) - zwanego RODO informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Mogilna z siedzibą w Mogilnie przy ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno. Z administratorem można kontaktować się pisemnie na adres siedziby, za
pośrednictwem adresu e-mail: gmina@mogilno.pl oraz telefonicznie pod numerem: 52 318 55 00
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: arnold.partner@gmail.com, telefonicznie pod numerem 602551851 lub pisemnie na adres
siedziby administratora.
Dane osobowe zawarte we wniosku o odbiór wyrobów azbestowych lub wniosku o demontaż i odbiór wyrobów azbestowych przetwarzane będą w celu pozyskania środków finansowych na realizację w/w celu.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b i c rozporządzenia RODO
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych zawartych we wniosku będą: Urząd Miejski w Mogilnie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, podmioty, z którymi administrator
zawrze umowę w celu realizacji zadania oraz inne podmioty na podstawie odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
Dane osobowe, będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. 
Podanie danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia wniosku na realizację celu, o którym mowa w pkt. 3. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych
osobowych jest brak możliwości rozpatrzenia wniosku.
Jeżeli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 
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Czytelny podpis, data

Wypełnia Urząd

Data wpływu wniosku:

Nr w inwentaryzacji:

Urząd Miejski w Mogilnie, ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno, email: gmina@mogilno.pl, tel. 52 318 55 00


