
                            Zambrów, dnia………………………………… 

Data wpływu.............................................     
                         (wypełnia Urząd) 

      

W N I O S E K 

o dofinansowanie w roku 2021/2022 kosztów inwestycji związanych z demontażem, 

usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest z terenu gminy 

miasto Zambrów. 

 

1. Dane wnioskodawcy: 

Imię i nazwisko właściciela nieruchomości : …………………………………………………………………… 

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

Adres wnioskowanego obiektu…………………………………………………………………………….……. 

Dokument tożsamości:…………………………………………………………………………………………… 

Numer telefonu kontaktowego………………………………………………………………………………. 

2. Lokalizacja i rodzaj zabudowy wnioskowanych obiektów budowlanych: 

Rodzaj zabudowy: Budynek mieszkalny/budynek gospodarczy/inny* 

Numer ewidencyjny działki:…………………………numer obrębu ewidencyjnego:………………………… 

Tytuł prawny do nieruchomości:……………………………………………………………………………….. 

3. Wnioskuję o demontaż, transport i unieszkodliwienie* : 

płyt eternitowych płaskich w szacunkowej ilości:……………………………………………………………………….m2 

płyt eternitowych falistych w szacunkowej ilości: …………………………………………………………………….m2  

Oświadczam, że: 

 deklaruję udział w przedsięwzięciu usunięcia wyrobów zawierających 

azbest(eternitu) w 2021/2022 roku z udziałem środków finansowych 

pochodzących z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej i akceptuję warunki udzielenia dofinansowania, 

 wnioskowane obiekty, na których znajdują się materiały zawierające azbest nie 

są wykorzystywane na cele działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z 

dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2168 z późn. zm.), 

  posiadam tytuł prawny do nieruchomości, na której znajdują się budynki objęte 

wnioskiem oraz wpis do inwentaryzacji azbestu na terenie miasta Zambrów, 

 wyrażam zgodę na dofinansowanie inwestycji usunięcia azbestu z własnych 

środków, w przypadku uzyskania niższej dotacji przez Gminę Miasto Zambrów, 

 dokonałem*/dokonam zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych w 

Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Zambrowie, 

 wszystkie dane zawarte w powyższym wniosku wypełniłem/łam zgodnie ze 

stanem faktycznym 

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

                    Data i podpis wnioskodawcy  

  Adnotacje urzędowe: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

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

* niepotrzebne skreślić     
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INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. 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) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz  

o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3,  

18-300 Zambrów; tel. 86 271 48 31, mail: um@zambrow.pl; 

2. Kontakt z IOD możliwy jest pod adresem mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro; 

3. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu dofinansowania inwestycji związanych z demontażem, 

usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest z terenu Miasta Zambrów na 

podstawie złożonego przez Panią/Pana wniosku.    

4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, 

w ramach sprawowania władzy publicznej w związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO.  
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją ww. celu przechowywane będą przez okres 10 

lat od zakończenia realizacji umowy.  

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a także w uzasadnionych 

przypadkach prawo ograniczenia przetwarzania. W celu wykonania swoich praw należy skierować żądanie pod 

adres e-mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro; 

7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych  

z Gminą Miasto Zambrów, m.in. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Białymstoku oraz wykonawca inwestycji.  

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

9. Podanie danych zawartych we wniosku jest niezbędne do otrzymania dofinansowania ze środków 

publicznych.  

 
 

   


