
Tarnowskie Góry, ....…………..………. 

 

Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry 

Wydział Ochrony Środowiska 

ul. Rynek 4 

42-600 Tarnowskie Góry 
 

WNIOSEK 

o udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem, transportem 

i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest 

  

 

I. Dane Wnioskodawcy: 

Imię i Nazwisko …………………………….………….………………………….……….………………… 

Adres zamieszkania …………………..…….……………………..…………………….…………………… 

Nr telefonu kontaktowego …….………………………………………………………..…(nieobowiązkowo) 

PESEL ……………………..………….……...Seria i nr dowodu osobistego …………..………...………… 

wydany przez ……………………………………………………………………………..……………...…… 

 

II. Na podstawie Uchwały Nr XX/221/2020 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 17 kwietnia 2020r. 

wnioskuję o przyznanie dotacji na dofinansowanie kosztów związanych z 

usuwaniem/transportem/unieszkodliwianiem* wyrobów zawierających azbest, zlokalizowanych na 

nieruchomości w Tarnowskich Górach przy ul. …………............................................................................ 

na działce nr ........................................................................, zapisanej w księdze wieczystej                                  

nr .................................................................................................., do której posiadam prawo dysponowania, 

wynikające z tytułu …………………………………………………………………………………………..1: 

 

III. Opis wyrobów zawierających azbest:            

Rodzaj wyrobów: ..………………..…...………….………...………….……...……………………………...2 

Rodzaj zabudowy: ……………………………………….…………………..………....…………….………3 

Ilość wyrobów do unieszkodliwienia [Mg]: ……………..……………..….………………..…………… 

Pełna nazwa i adres Wykonawcy robót: …………………..…………………….................……….………… 

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

Planowany termin rozpoczęcia prac: …………………………………………………………………………4 

Planowany termin zakończenia prac: ………………………………………………………………………...4 

 

IV. Przyznaną dotację proszę: 

a) przekazać na konto o numerze ……………………………………………………………….………..… 

w banku: ....................................................................................................................................................,   

stanowiące własność ………………….…………………………………………………………………*  

b) wypłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 2, pok. 8. * 

 

V. Ponadto oświadczam, że:  

- Znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 § 1 kodeksu karnego; 

- Podane we wniosku informacje są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym; 

- Zapoznałem się z treścią „Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowych ze środków 

budżetu Gminy na dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem, transportem 

 
1     Należy wskazać tytuł prawny władania nieruchomością: własność, współwłasność, umowa użyczenia, umowa dzierżawy, 

użytkowanie wieczyste, inne – wskazać jakie oraz załączyć stosowne upoważnienie/umowę 
2     Należy podać rodzaj materiału: płyty azbestowo-cementowe płaskie, faliste, inne (podać jakie) 
3     Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, gospodarczy, mieszkalno-gospodarczy, inny (podać jaki) 
4     Należy podać termin rozpoczęcia i zakończenia prac związanych z usuwaniem/transportem/unieszkodliwianiem      

wyrobów zawierających azbest 



i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnowskie Góry” i akceptuję jego 

treść; 

- Nie zalegam z podatkami na rzecz Gminy Tarnowskie Góry; 

- Podatek od towaru i usług VAT stanowi koszt inwestycji i nie podlega odliczeniu bądź zwrotowi; 

- Dotacja, o udzielenie której ubiegam się stanowi / nie stanowi* pomoc de minimis, pomoc de minimis w 

rolnictwie, pomoc de minimis w rybołówstwie*, o której mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o 

postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 1808, z późn. zm.) 

w związku z czym składam / nie składam* formularz/-a informacji przedstawianych przy ubieganiu się o 

pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie, pomoc de minimis w rybołówstwie*; 
 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z udzielaniem dotacji na 

dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Tarnowskie Góry 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, 

informujemy, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry,  

Adres: ul. Rynek 4, 42-600 Tarnowskie Góry,  

kontakt mailowy: sekretariat@tarnowskiegory.pl,  kontakt telefoniczny: 32 393 36 10. 

2. Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim pracuje w budynku Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach przy 

ulicy Sienkiewicza 2, pokój nr 10,  

kontakt mailowy: iod@um.tgory.pl  kontakt telefoniczny: 32 393 37 56. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów 

związanych z usuwaniem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnowskie 

Góry i ewentualnego zawarcia umowy, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 6 ust. 1 lit. b, e rozporządzenia RODO oraz numer telefonu na podstawie 

zgody - art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia RODO.  

4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym odbiorcom. W przypadku udzielenia pomocy de minimis Pani/Pana dane 

mogą zostać przekazane do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.  

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą niszczone - zgodnie z kategorią archiwalną A. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,  prawo do ich sprostowania 

oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie numeru telefonu w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Ma Pani/Pan  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest:  

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,  

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na 

wstępie. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do rozpatrzenia wniosku o udzielenie dotacji oraz 

ewentualnego zawarcia umowy dotacji, a podanie numeru telefonu jest dobrowolne. 

10. Decyzje podejmowane wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowanie w sposób zautomatyzowany, w tym 

nie zastosujemy wobec nich profilowania. 

 
Załączniki do wniosku: 

- Aktualny odpis księgi wieczystej nieruchomości, z terenu której usunięto wyroby zawierające azbest lub wydruk z 

systemu Elektronicznych Ksiąg Wieczystych dostępny na stronie https://ekw.ms.gov.pl; 

- Stosowna umowa świadcząca o prawie do dysponowania nieruchomością w przypadku gdy Wnioskodawca nie jest jej 

właścicielem (gdy dotyczy), 

- Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, 

- Kopia protokołu z przeprowadzonej weryfikacji (dotyczy nieruchomości nieujętych w załączniku nr 5 do Programu), 

- Załączniki, o których mowa w Rozdziale IV Regulaminu – jeżeli dotacja stanowić będzie pomoc de minimis. 

 
W przypadku, gdy wniosek jest niekompletny lub niewłaściwie wypełniony, Wnioskodawca zostanie 

wezwany do usunięcia braków uniemożliwiających jego rozpatrzenie. 
 

 
 

…………..……………………………………………. 

                        (czytelny podpis Wnioskodawcy) 
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mailto:iod@um.tgory.pl

