
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR-I.0050.365.2019 

Prezydenta Miasta Opola z dnia 7 czerwca 2019r.  

            
Urząd Miasta Opola 

45-015 Opole 

Rynek - Ratusz 

      

WNIOSEK 
o udzielenie dotacji celowej dla przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu z terenu 

miasta Opola w ramach realizacji Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla 

miasta Opola na lata 2010-2032  

dla wnioskodawcy1) 

1. Dane wnioskodawcy: 

1) imię i nazwisko/nazwa: …………………….…………………………………………………. 

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

2) PESEL/NIP, REGON: ..……………………………………………………………………….. 

3) adres zamieszkania/adres siedziby …………………………………………………………..… 

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

4) miejsce występowania wyrobu azbestowego: 

a) adres: ………………………………………………………………………………………… 

b) nr ewidencyjny działki: ………………. k. m.: …………. obręb: …….……………............. 

5) osoba do kontaktu: ……………………………………………………………………………… 

6) telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………….......... 

2. Informacje o wyrobach zawierających azbest: 

1) Rodzaj wyrobów azbestowych: 

 płyty azbestowo – cementowe faliste (eternit) 2) 

 płyty azbestowo cementowe płaskie2) 

 inny2) 

2) Rodzaj budynku, na którym znajdują się wyroby azbestowe: 

 budynek gospodarczy (np.: garaż, obora) 2) 

 budynek mieszkalny2) 

 budynek przemysłowy2) 

 budynek mieszkalno – gospodarczy2) 

 inny2) 

3) Lokalizacja wyrobów azbestowych na terenie nieruchomości (dach/elewacja/inne):  

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

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

4) Wielkość powierzchni przeznaczonej do wymiany/likwidacji (m2):  ...........................................  

5) Ilość wyrobów odpadów zawierających azbest (Mg): ……………………………...................... 

3. Zakres prac objętych wnioskiem (zaznaczyć właściwe): 

 demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest2) 

 zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest2) 

 inne…………………………………………………………………………………………… 



4. Oświadczam/-y, iż: 

1)  obiekt budowlany przy ul. .............................................................................................. w Opolu,  

działka nr …………......, arkusz mapy nr ……………......, obręb ………........................... jest: 

 obiektem, w którym nie jest prowadzona działalność gospodarcza2) 

 obiektem, w którym jest prowadzona działalność gospodarcza2) 

 obiektem, w którym jest prowadzona działalność rolnicza2) 

 

Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest jednoznaczne z jej uzyskaniem. 

W przypadku negatywnej opinii Komisji, wnioskodawcy nie przysługuje z tego tytułu roszczenie. 

 

Do wniosku należy dołączyć dokumenty określone w „Regulaminie określającym zasady udzielania  

i rozliczania dotacji celowych dla przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu w ramach realizacji 

Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola na lata 2010-2032" stanowiącym 

załącznik do uchwały Nr XXXVIII/751/17 Rady Miasta Opola z dnia 23 lutego 2017r. 

 

1) – wskazanego w § 1 ust. 4 Regulaminu określającego zasady udzielania i rozliczania dotacji celowych dla przedsięwzięć  

z zakresu usuwania azbestu w ramach realizacji Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola na lata 

2010-2032 stanowiącego załącznik do Uchwały nr XXXVIII/751/17 Rady Miasta Opola z dnia 23 lutego 2017r., 

z wyłączeniem spółdzielni mieszkaniowej, która dokonała wyboru wykonawcy szerszego zakresu robót, niż tylko usuwanie 

wyrobów zawierających azbest 
2)- zaznaczyć właściwe 

 

 

 

Opole, dnia……………………..  .............................................................  

/czytelny podpis wnioskodawcy  
lub osoby reprezentującej wnioskodawcę/ 

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 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 

(dalej: RODO), informuję, że:  

Administrator danych:  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Opole z siedzibą w Opolu, ul. Rynek-

Ratusz, kod pocztowy 45-015, e-mail: urzad@um.opole.pl, tel. (+48 77) 45 11 800. 

Inspektor ochrony danych:   

Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@um.opole.pl, pod 

numerem telefonu: (+48 77) 54-11-328 lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres administratora z 

dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych”. 

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:   

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c 

RODO w celu zawarcia i realizacji umowy dotacji na realizację zadań objętych niniejszym 

wnioskiem. 

Odbiorcy danych:  

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom tj. Wykonawcy zadania oraz 

WFOŚiGW w Opolu, w celu realizacji „Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla 

miasta Opola na lata 2010-2032”; 

Okres przechowywania danych osobowych:  

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwałości projektu.  

mailto:iod@um.opole.pl


Prawo dostępu do danych osobowych:   

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.  

Ponadto także prawo do cofnięcia zgody  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.  

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:  

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO.  

Konsekwencje niepodania danych osobowych:   

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy dotacji,  

a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy i pozyskania dotacji  

z przedmiotowego Programu. 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:  

Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

 

 


