
 

 

 

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

                                                                                                                                                                      (miejscowość. Data) 

                                                                                                      GMINA TOPÓLKA 

                                                                                                         87-875 Topólka 

 

W N I O S E K 

o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających 
azbest z posesji położonych na terenie gminy Topólka w roku 2023 

 

1. Dane wnioskodawcy: 

• Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………………… 

• Adres zameldowania: miejscowość ……………………………….…………………………………………………… 

•  nr domu ……….… nr mieszkania …..…. kod pocztowy ………………….…………………………………………. 

•  tel. kontaktowy…………………………….……………………………………………… 

• Dowód osobisty nr ………………………….. wydany przez …………………………………..………………………… 

 PESEL ………………………………………………….. 

 

2. Adres realizacji przedsięwzięcia na której stoją budynki: 

  miejscowość …………………………………………………………………… 

 nr domu ……………………….. nr ewidencyjny działki ………………………………………………………..… 

obręb geodezyjny …………………………….…………………….,. 

3. Opis przedsięwzięcia: 

• Rodzaj budynku: mieszkalny*, gospodarczy*, inwentarski*, pozostałe*; 

• Rodzaj pokrycia dachowego: płyty azbestowo-cementowe płaskie*,  

płyty azbestowo-cementowe faliste*; 

• Planowana do usunięcia ilość wyrobów zawierających azbest (m2), w przypadku płyt azbestowo-
cementowych falistych można podać ilość sztuk  …………………………….………………………………………………...; 

• Planowany termin realizacji prac …………………………………………… 

• Ilość pokrycia zdemontowanego i zgromadzonego na działce gruntowej (m2) 
…………...………………………; 

• Pozostałe ustalenia …....................................................................................... 

 

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

                                                                                                                (data i podpis wnioskodawcy) 

 

*Niepotrzebne skreślić. 

 

Do wnioski należy dołączyć odpowiednie dokumenty ze Starostwa Powiatowego w Radziejowie dotyczące 
wymiany eternitu na inne pokrycie dachowe w zależności od planowanego zakresu prac. Jeżeli zamierzenie dotyczy 
tylko wymiany pokrycia dachu należy załączyć zgłoszenie robót budowlanych i potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, 
natomiast jeżeli zamierzenie dotyczy również wymiany konstrukcji dachowej – pozwolenie na budowę. 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z realizacją wymogów 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 - „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o 
przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Topólka jest: Wójt Gminy Topólka,  z siedzibą władz: 
ul. Topólka 22, 87-875 Topólka. 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy 
Topólka, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w 
Urzędzie Gminy Topólka, za pomocą adresu e-mail: iodo@topolka.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w oparciu o następujące podstawy i w następujących celach: 
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze- 6, ust.1,lit.c RODO; wynikających z następujących aktów prawnych: 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz innych aktów prawa powszechnie obowiązującego, do których 
stosowania z mocy ustawy zobligowany jest Urząd Gminy Topólka; 
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed 
zawarciem umowy - 6, ust.1,lit.b RODO; 
c) sprawnej realizacji umów w zakresie kontaktu z osobami wskazanymi do kontaktu, co stanowi nasz uzasadniony interes, – art. 6 ust 1 
lit f, 
d) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej- 6, ust.1,lit.e RODO, 
e) w wyjątkowych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym 
w treści zgody - art.6, ust.1,lit.a RODO. Może to dotyczyć danych kontaktowych, które podają Państwo w celu usprawnienia kontaktu, 
a które nie są wymagane przez przepisy (np. nr telefonu, adres email). Dane te na naszych formularzach oznaczone są jako dobrowolne, 
a ich podanie oznaczać będzie zgodę na ich przetwarzanie w celu kontaktu i w związku ze sprawą, dla której Państwo podają te dane.    

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w 
zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;  
b) inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Gminy Topólka np. w 
zakresie obsługi IT, wywozu nieczystości, usług hostingowych. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres 
oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, zwłaszcza ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji 
wskazanego celu lub wycofania zgody. 

6. Na warunkach określonych w RODO, w zależności od podstawy przetwarzania, przysługuje Panu prawo do: 
a) dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia; 
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia; 
c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia; 
d) ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia; 
e) wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia; 
f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO). 
Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofania zgody 
można dokonać w formie mailowej, za pomocą pisma wysłanego drogą pocztową lub osobiście w Urzędzie.   

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Państwa danych w Urzędzie Gminy Topólka, przysługuje 
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie przez Panią/Pana danych osobowych 
Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi 
przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, ich niepodanie oznaczać będzie brak możliwości zwarcia umowy lub zrealizowania 
przez Administratora ciążącego na nim obowiązku prawnego. 

10. Państwa dane nie są przekazywane do państw trzecich, administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 
profilowania, o którym mowa w art. 22 ust 1 i 4 RODO. 

 

 

Zapoznałem się  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

      (podpis) 
 

 

 

mailto:iodo@topolka.pl


 

 

 

Załącznik do wniosku o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów usuwania wyrobów zwierających azbest w 

2023 r 

 

 

       Topólka, dn…………………………. 

 

 

Oświadczenie 

 

 

Ja, niżej podpisany ………………………………………………………………………………………………… 

zobowiązuje się do pokrycia wkładu własnego w celu pełnego zbilansowania kosztów realizacji 

przedsięwzięcia związanego z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z 

terenu mojej posesji w 2023 r. tj. kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy dotacją otrzymaną z 

NFOŚiGW i  WFOŚiGW w Toruniu - 700 zł/Mg,  a kwotą  określoną przez wyłonionego 

wykonawcę na realizację niniejszego zadania, w przypadku przekroczenia kwoty dotacji. 

 

 

        …………………………………………………………… 

          (podpis) 


