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Załącznik nr 3  
do Zarządzenia Nr 1703/2022  
Prezydenta Miasta Zawiercie 

z dnia 1 lipca 2022 r. 

 
 

Zawiercie, dnia  ………………………….... 
 
 
 

Prezydent Miasta Zawiercie 
ul. Leśna 2 
42-400 Zawiercie 
 
 
 
 

Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu gminy na zadanie polegające na likwidacji 
wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Zawiercie 

 
 

 
DANE INWESTORA 

Imię i nazwisko:  

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

PESEL:  

………………………………………………………. 

Telefon kontaktowy:  

……………………………………………………….… 

Adres zamieszkania:  

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

Dokument tożsamości (seria, numer)…………………………………………………………..………………. 

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

Nr rachunku bankowego Inwestora, na który zostaną przekazane środki finansowe w przypadku 
udzielenia dotacji 

                          

 
DANE DOTYCZĄCE ZADANIA: 

Adres nieruchomości, na której wykonano zadanie: 
 

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

Aktualny numer księgi wieczystej budynku lub nieruchomości, na której jest położony dany 
budynek mieszkalny/lokal mieszkalny (w formacie: AA0A/00000000/0 gdzie A to litera, a 0 to cyfra): 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

Numer ewidencyjny działki: ……………………………………………..………………..……………………… 
 

karta mapy (numer) ……………………………………… obręb …………………….……………………..….. 

Wyroby zawierające azbest usunięto z: (właściwe zaznaczyć)* 

□ budynku mieszkalnego* □ budynku gospodarczego* □ nieruchomości* 

Ilość azbestu na nieruchomości PRZED wykonaniem zadania w Mg (tonach)  

Ilość azbestu na nieruchomości PO wykonaniu zadania w Mg (tonach)  
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OŚWIADCZENIE 
 
Oświadczam, że informacje zawarte we wniosku oraz jego załącznikach rzetelnie odzwierciedlają 
zakres rzeczowy i finansowy, są prawdziwe oraz zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Znane mi 
są skutki składania fałszywych oświadczeń, wynikające z art. 297 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. 
Kodeks karny 
 
 
 
 
………………………………………….    ………………………………………….. 
                miejscowość i data                                                                     podpis Wnioskodawcy 
 
 
 
 
 
 
ZAŁĄCZNIKI (DOKUMENTY) DO WNIOSKU ZGODNIE Z REGULAMINEM UDZIELENIA DOTACJI: 
 
 rachunki lub faktury dokumentujące poniesione wydatki na likwidację azbestu 
 
 karta przekazania odpadu wystawiona zgodnie z przepisami o odpadach ze wskazaniem miejsca 

unieszkodliwienia azbestu 
 
 informacja o wyrobach zawierających azbest zgodnie z przepisami ochrony środowiska 
 

 oświadczenie wnioskodawcy o niezaleganiu w stosunku do Gminy Zawiercie w opłatach lokalnych  
i podatkach (załącznik Nr 1 do wniosku) 

 
 oświadczenie wnioskodawcy o wywiązywaniu się z obowiązku pozbywania się nieczystości 

ciekłych z terenu nieruchomości (załącznik Nr 2 do wniosku) 

 

 

 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

UZYSKANIA DOTACJI PRZEZ WNIOSKODAWCĘ I JEJ ROZLICZENIE  
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE 
L 119 z 04.05.2016 r.), zwanego dalej RODO, informuję, iż: 
1) administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Zawiercie – Łukasz Konarski, ul. Leśna 2, 42-400 

Zawiercie 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Michał Furgacz, e-mail: m.furgacz@zawiercie.eu, tel. 32 494 12 00 
3) dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

oraz w celu wykonania zadania realizowanego  w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust 1 lit. c) i e) 
RODO w celu uzyskania dotacji z budżetu gminy przez wnioskodawcę i jej rozliczenia na podstawie art. 403 
ust. 4 pkt 1 lit. a, ust. 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 799 z późn. zm.) 

4) odbiorcami danych osobowych będą pracownicy Urzędu Miejskiego w Zawierciu oraz organy władzy 
publicznej  

5) dokumenty zawierające dane osobowe przechowywane są zgodnie z kategorią archiwalną - BE10  
6) istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
7) istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
8) dane pozyskiwane są zgodnie z wymogiem ustawowym a osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich 

podania. 
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