
UCHWAŁA NR XV/155/2020
RADY GMINY ŁODYGOWICE

z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łodygowice na dofinansowanie kosztów 
inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska- unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obiektów 

budowlanych położonych na terenie Gminy Łodygowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713) art. 221 ust 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 869 ze zm.) w związku z art. 400a ust.1 pkt 8 oraz art. 403 ust. 2, ust. 4, pkt. 1 lit. a, a także 
ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze 
zm.) po uprzednim zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministrowi 
ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

RADA GMINY ŁODYGOWICE
uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć „Zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łodygowice na dofinansowanie kosztów 
inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska- unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obiektów 
budowlanych położonych na terenie Gminy Łodygowice”, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Łodygowice

Czesław Wandzel
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/155/2020

Rady Gminy Łodygowice

z dnia 25 czerwca 2020 r.

Zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łodygowice na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych 
z zakresu ochrony środowiska- unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych 

położonych na terenie Gminy Łodygowice.

§ 1. 1.  Niniejszy załącznik do uchwały określa zasady przyznawania dotacji celowej z budżetu Gminy 
Łodygowice na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska- unieszkodliwianie 
wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zwanych dalej „Zasadami”, obejmujące utylizację 
wyrobów zawierających azbest.

2. Wysokość środków przeznaczona na udzielenie dotacji określona będzie każdorazowo w budżecie Gminy 
Łodygowice na dany rok budżetowy.

§ 2. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

1. Dotowanym – rozumie się przez to osobę fizyczną z którą zawarta została umowa na udzielenie dotacji;

2. Obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć budynek lub inną budowlę w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.), przy budowie której 
zastosowano materiały azbestowe;

3. Usunięciu wyrobów zawierających azbest – należy przez to rozumieć jednorazową, kompleksową likwidację 
pokryć dachowych lub elewacji zawierających azbest z obiektów budowlanych, ich transport oraz 
unieszkodliwianie;

4. Unieszkodliwienie – rozumie się przez to przekazanie odpadu do utylizacji na składowisko odpadów 
niebezpiecznych lub wydzielonej części składowisk odpadów innych niż niebezpieczne.

5. Danym roku – należy przez to rozumieć rok w którym realizowane jest przedsięwzięcie i udzielona będzie 
dotacja;

6. Umowie o udzielenie dotacji – rozumie się przez to umowę zawarta pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą 
mająca na celu określenie warunków przyznania oraz sposobu udzielania i rozliczenia dotacji;

7. Kosztach kwalifikowanych – należy przez to rozumieć udokumentowane rachunkiem lub fakturą, wydatki 
poniesione w danym roku na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest jednak nie wcześniej niż po 
zawarciu umowy;

8. Koszty niekwalifikowane – należy przez to rozumieć:

a) koszty demontażu, zabezpieczenia oraz transportu materiałów zawierających azbest;

b) koszty robocizny własnej wnioskodawcy;

c) wszelkie inne wydatki, a w szczególności  poniesione na uzyskanie niezbędnych zgłoszeń, uzgodnień 
wymaganych odrębnymi przepisami.

9. Wnioskodawca – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, właściciela lub współwłaściciela obiektu 
budowlanego zlokalizowanego na terenie Gminy Łodygowice, która złożyła wniosek o udzielenie dotacji na 
realizacje zadania związanego z usunięciem elementów zawierających azbest z obiektów budowlanych;

10. Działalności gospodarczej – należy przez to rozumieć „zorganizowaną działalność zarobkową, 
wykonywaną we własnym imieniu i w sposób ciągły”, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - 
Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.) działalność wytwórcza w rolnictwie jest wyłączona 
spod regulacji ww. ustawy;
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11. Działalności rolniczej – w myśl art. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.) „…jest to działalność polegająca na wytwarzaniu produktów 
roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, 
w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja 
warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, 
hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu 
przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania 
zakupionych zwierząt i roślin…”

12. Wyroby zawierające azbest – należy przez to rozumieć płyty azbestowo- cementowe płaskie stosowane 
w budownictwie lub płyty faliste azbestowo- cementowe stosowane dla budownictwa;

13. Przedsięwzięcie – rozumie się przez to usunięcie wyrobów azbestowych.

§ 3. Kryteria wyboru

1. Budynek, z którego usuwany będzie azbest jest położona na terenie Gminy Łodygowice i posiada 
uregulowany stan prawny.

2. Wnioskodawca posiada dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane (w rozumieniu art. 3 pkt. 11 ustawy Prawo budowlane).

3. Wnioskodawcami mogą być osoby fizyczne niebędące rolnikami oraz osoby fizyczne będące rolnikami, 
będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków, a na terenie tych nieruchomości nie jest prowadzona 
pozarolnicza działalność gospodarcza.

4. Posiadacz obiektu budowlanego na którym znajdują się wyroby zawierające azbest musi wywiązać się 
z obowiązków wynikających z przepisów odrębnych, a polegających na wykonaniu inwentaryzacji  zastosowanych 
wyrobów zawierających azbest oraz przekazanie tej informacji  do rejestru prowadzonego przez Wójta Gminy 
Łodygowice zgodnie §4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu 
przedkładania marszałkowi województwa informacji o występowaniu substancji stwarzających szczególne 
zagrożenie dla środowiska (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1450).

§ 4. Wysokość dotacji celowej wynosi:

1. Wysokość udzielonej dotacji celowej dotyczącej unieszkodliwienia 1 tony wyrobów zawierających azbest 
będzie wynosiła  do 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 400 zł brutto/t.

2. Dofinansowaniu będzie podlegało maksymalnie 10 ton wyrobów zawierający azbest z jednego obiektu 
budowlanego.

3. Udzielenie dotacji polegać będzie na wypłacie środków stanowiących koszty kwalifikowane z zastrzeżeniem 
pkt 1 i 2.

§ 5. Warunki i tryb przyznawania dotacji

1. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie kompletnego wniosku o udzielenie dofinansowania 
przedsięwzięcia.

2. Wniosek o udzielenie dofinansowania należy złożyć przed unieszkodliwieniem wyrobów zawierających 
azbest.

3. Dofinansowanie nie przysługuje na przedsięwzięcie już zrealizowane.

4. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

5. Dofinansowanie udzielane jest jednorazowo na zadanie wymienione w §1 dla danej nieruchomości.

6. Wykonanie prac związanych z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest przez przedsiębiorców 
uprawnionych do świadczenia usług  z zakresu unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodnie 
z wymaganiami przepisów odrębnych.

7. Wniosek o udzielenie dotacji winien spełniać następujące warunki formalne:

1) być złożony na właściwym formularzu,

2) mieć wypełnione wszystkie wymagane pozycje,

3) być opatrzony podpisem Wnioskodawcy,
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4) mieć dołączone wszystkie wymagane załączniki.

8. Ustala się następujący tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji:

1) złożenie kompletnego wniosku o udzielenie dotacji,

2) przeprowadzenie weryfikacji wniosków o udzielenie dotacji przez komisję powołaną przez Wójta Gminy,

3) zawiadomienie Wnioskodawcy o terminie i miejscu zawarcia umowy o udzielenie dotacji.

9. Wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione, po bezskutecznym wezwaniu do uzupełnienia, 
zostaną odrzucone.

10. Wniosek ulega odrzuceniu w przypadku:

a) niewypełnienia wymaganych punktów formularza wniosku,

b) złożenia wniosku bez wymaganych załączników,

c) złożenia wniosku na niewłaściwym formularzu,

d) złożenia wniosku niepodpisanego przez Wnioskodawcę,

11. Wniosek ulega oddaleniu w przypadku:

a) złożenia przez osobę nieuprawnioną,

b) złożenia po wykonaniu zadania.

12. W ramach weryfikacji wniosku upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Łodygowice mają prawo dokonać 
oględzin budynku w celu ustalenia stanu faktycznego obiektu budowlanego lub żądać okazania dokumentów 
wykazujących ten stan.

13. Po pozytywnej weryfikacji wniosku sporządzana zostanie z Wnioskodawcą umowa o udzielenie dotacji.

14. Niepodpisanie umowy przez Wnioskodawcę jest równoznaczne z rezygnacją z uprawnienia do otrzymania 
dotacji.

15. Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu 
postępowania administracyjnego i nie przysługuje na nie odwołanie.

16. Wnioski o przyznanie dofinansowania będą przyjmowane:

a.- na 2020 rok – od dnia wejścia w życie niniejszych zasad, ale nie później niż do 30 września 2020 r.

b.- na 2021 rok i lata następne- od 15 stycznia do 30 września danego roku.

17. Dofinansowanie będzie udzielane do wyczerpania środków finansowych przewidzianych w budżecie 
Gminy na dany rok. Wnioski, co do których z powodu braku środków finansowych umów nie zawarto będą 
realizowane w następnym roku, pod warunkiem zapewnienia środków w budżecie Gminy na ten cel.

18. Wnioski rozpatrywane będą w kolejności ich wpływu, z zastrzeżeniem §5 ust. 1. W tym celu tworzy się 
listę wniosków, na której umieszcza się jedynie wnioski kompletne. Wnioski obarczone brakami umieszczone będą 
na liście w dacie skutecznego uzupełnienia braków.

19. Wzory wniosków są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy Łodygowice oraz na stronie internetowej Gminy 
Łodygowice.

§ 6. Warunki i tryb przyznawania dotacji stanowiącej pomoc de minimis

1. Dofinansowanie udzielane w związku z nieruchomością wykorzystywaną do prowadzenia działalności 
gospodarczej stanowi pomoc de minimis, a udzielanie tej dotacji następuje na zasadach określonych 
w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), 
Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. U. UE. L. z 2013 r. Nr 352, 
str. 9 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania 
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa 
i akwakultury (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 190, str. 45).

2. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest do przedłożenia:
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a) Wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie 
otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w dwóch poprzednich latach podatkowych, 
albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu 
takiej pomocy w tym okresie.

b) Informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 roku Nr 53, poz. 311 z późn. 
zm.) oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez 
podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810).

3. Udzielenie pomocy de minimis na powyższych zasadach obowiązuje maksymalnie do dnia 30 czerwca 
2021 r.

§ 7. Rozliczenie dotacji celowej:

1. Wnioskodawca zobowiązany jest do realizacji zadania po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji, 
w terminach, zakresie i w sposób określony w umowie.

2. Przekazanie dotacji następuje po zakończeniu i przyjęciu prawidłowego rozliczenia realizacji zadania 
określonego w umowie.

3. W celu rozliczenia dotacji celowej Wnioskodawcy, z którymi została zawarta umowa na udzielenie dotacji są 
zobowiązani złożyć:

1) wniosek o wypłatę dotacji;

2) faktury VAT lub rachunku za unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest, która po odnotowaniu na niej 
wysokości przyznanej dotacji podlega zwrotowi dotowanemu. Do faktury, o której mowa powyżej należy 
dołączyć potwierdzenie zapłaty;

3) kwitu wagowego od podmiotu przyjmującego do unieszkodliwienia odpady zawierające azbest.

4. Wypłata dotacji celowej na rzecz wnioskodawcy następuje w terminie określonym
w umowie o dotację, po dokonaniu kontroli wykonanego przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem.

5. Uznanie dotacji za rozliczoną następuje z dniem zatwierdzenia przez Wójta Gminy wniosku o rozliczenie 
dotacji.

6. Wnioskodawca jest zobowiązany do umożliwienia kontroli upoważnionym pracownikom Urzędu Gminy 
Łodygowice zrealizowanego przedsięwzięcia w terminie do 2 lat od daty przekazania dotacji.

7. W celu wykonywania kontroli kontrolujący są uprawnieni do dokonywania oględzin, żądania dokumentów 
i wyjaśnień, w tym pisemnie, wykonywania dokumentacji czynności kontrolnych, w tym zdjęciowej.

8. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszych Zasad oraz wzór wniosku 
o wypłatę dotacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszych Zasad.
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Załącznik nr 1 do Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu  
Gminy Łodygowice na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych  
z zakresu ochrony środowiska- unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest  
z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Łodygowice 

 
 

Łodygowice, dnia ……………………..…….. r.  

 
................................................................. 
Wnioskodawca (imię, nazwisko) 
 
................................................................. 
Adres  
 
................................................................. 
Miejscowość 
 
................................................................. 

 

  

 
 

Wójt Gminy Łodygowice 
ul. Piłsudskiego 75 
34-325 Łodygowice 
 
 
 

 

W N I O S E K 
o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Łodygowice na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych z 

zakresu ochrony środowiska- unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych 

położonych na terenie Gminy Łodygowice 

 
I. Wnoszę o dofinansowanie unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z obiektu budowlanego 
zlokalizowanego pod adresem: 
 
Miejscowość: ………………………..….. Ulica: …………………………………. Nr działki: ………………… 
 
którego jestem:  

□ właścicielem                             □współwłaścicielem 
 

pochodzących z : 
□ budynku mieszkalnego jednorodzinnego; 

□ budynku mieszkalnego wielorodzinnego; 

□ budynku gospodarczego; 

□ płyty luzem na posesji; 

□ inne ……………………………………………………………… 

Rodzaj, nazwa wyrobów zawierających azbest (płyty azbestowe płaskie, faliste rury, złącza, inne- podać jakie): 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ilość wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektu w kg: ………………………………………………...…. 
(przyjąć należy, że 1m2 powierzchni płyt cementowo- azbestowych waży 0,014 Mg = 14 kg) 

Data przedłożenia ostatniej informacji o wyrobach zawierających azbest: __ __  __ __  __ __ __ __ 

Planowana data realizacji przedsięwzięcia: __ __  __ __  __ __ __ __ 
 

 
Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem dotacji. 
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II. Oświadczam, że: 
 

1. Zapoznałem się z obowiązującymi Zasadami udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łodygowice na 

dofinansowanie kosztów inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska- unieszkodliwianie wyrobów 

zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Łodygowice. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, 
określane mianem RODO, przez Urząd Gminy Łodygowice 

3. Przysługuje/ nie przysługuje* mi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku 
naliczonego lub ubiegania się o zwrot podatku VAT. 

4. Dotacja stanowi/ nie stanowi* pomoc publiczna w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej z dnia 9 maja 2008 r. (Dz. Urz. U. E. seria C nr 83 z 30 marca 2010 r.). 

5. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli wykonania zadania w toku jego realizacji oraz po jego 
zakończeniu. 

6. Wszystkie informacje podane we wniosku oraz w załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym 
i faktycznym. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 ustawy z dnia 
06.06.1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 z późn. zm.). 

 
III. Do wniosku załączam następujące dokumenty: 
 
□  Tytuł prawny do nieruchomości - KW nr ………………………………… (nie trzeba dołączać wydruku) 

W przypadku, gdy dla nieruchomości nie jest prowadzona Księga Wieczysta należy dostarczyć inny 
dokument potwierdzający prawo własności (np. postanowienie o nabyciu spadku) - kopia potwierdzona za 
zgodność z oryginałem, oryginał do wglądu.  
 

□  Oświadczenie/a współwłaściciela/i nieruchomości o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie 
przedsięwzięcia 

 
□ Pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa – jeśli dotyczy*, 

oryginał.  
 
IV. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia niniejszego wniosku, po wykonaniu zadania zgodnie z umową o 
udzielenie dotacji celowej zobowiązuję się przedłożyć następujące dokumenty: 
 
□ wniosek o wypłatę dotacji; 
□ fakturę VAT lub rachunek za unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest, która po odnotowaniu na 

niej wysokości przyznanej dotacji podlega zwrotowi dotowanemu. Do faktury, o której mowa powyżej 
należy dołączyć potwierdzenie zapłaty; 

□ kwit wagowy od podmiotu przyjmującego do unieszkodliwienia odpady zawierające azbest. 
 
 
 
 
 
 
Łodygowice, dnia ……………………                                                    …………………………………………… 

                                                                                                         (podpis Wnioskodawcy) 
 
 
 
 
 
* Niepotrzebne skreślić 
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Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 roku 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) [Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 2016.05.04] – dalej: „RODO” – Gmina Łodygowice informuje, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Łodygowice  
ul. Piłsudskiego 75, 34-325 Łodygowice reprezentowany przez Wójta Gminy. 

2) W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych 
pod adresem e-mail: iod@infosystem-projekt.pl lub korespondencyjnie na adres administratora. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu Gminy Łodygowice na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska- 
unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy 
Łodygowice. 

4) na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła w roku 2019- 2021 w ramach ograniczania niskiej 
emisji na terenie Gminy Łodygowice. 

5) Podstawa prawna: zgoda na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych 
celów, realizacja umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem 
umowy art. 6 ust 1 lit. a i b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. 

6) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa w szczególności Urząd Gminy w Łodygowicach.  

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących 
archiwizacji oraz do zakończenia czasu ustalania i dochodzenia roszczeń. 

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 
9) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych. 
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

również profilowaniu. 
11) Przysługuje Pani/Pan prawo: dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych 

jeżeli przepisy prawa na to pozwalają, do ograniczenia przewarzania danych, do przenoszenia danych, 
do wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych – przy czym realizacja tych praw musi być zgodna 
z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych. 

12) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało 
pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. Podanie dodatkowych danych kontaktowych jak numer 
telefonu jest również dobrowolne i ułatwi kontakt z Państwem, lecz ich niepodanie nie będzie miało wpływu 
na rozpatrzenie wniosku. 

 
 
 

Oświadczam że przyjęłam/em do wiadomości informacje zawarte w powyższej klauzuli informacyjnej. 

 

 

 

Łodygowice dnia ……………………..   Podpis:………………………………….. 
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OŚWIADCZENIE 
 
Jako współwłaściciel obiektu budowlanego mieszczącego się w ……………………………………. 

przy ul. ......................................................................... 

wyrażam zgodę Panu / Pani .................................................................................................. 

na wykonanie inwestycji związanej z usuwaniem wyrobów 
zawierających azbest z nieruchomości będącej moją współwłasnością oraz na wystąpienie z wnioskiem 
o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Łodygowice na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych  
z zakresu ochrony środowiska- unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obiektów 
budowlanych położonych na terenie Gminy Łodygowice. 
 
 
 
 

………………………………………                                            ……………………………………… 
       (miejscowość i data)                                                                    (czytelny podpis) 

 
* niepotrzebne skreślić 

 

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) [Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 2016.05.04] – dalej: „RODO” – Gmina 
Łodygowice informuje, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Łodygowice  
ul. Piłsudskiego 75, 34-325 Łodygowice reprezentowany przez Wójta Gminy. 

2) W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: 
iod@infosystem-projekt.pl lub korespondencyjnie na adres administratora. 

13) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Łodygowice 
na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska- unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z 
obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Łodygowice. 

3) Podstawa prawna: zgoda na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, realizacja 
umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy art. 6 ust 1 lit. a i b ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 
przepisów prawa w szczególności Urząd Gminy w Łodygowicach.  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji oraz do 
zakończenia czasu ustalania i dochodzenia roszczeń. 

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 
7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych: Urząd 

Ochrony Danych Osobowych. 
8) Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu. 
9) Przysługuje Pani/Pan prawo: dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych jeżeli przepisy prawa na 

to pozwalają, do ograniczenia przewarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu 
danych – przy czym realizacja tych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie 
danych. 

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało pozostawieniem 
wniosku bez rozpatrzenia. Podanie dodatkowych danych kontaktowych jak numer telefonu jest również dobrowolne i ułatwi 
kontakt z Państwem, lecz ich niepodanie nie będzie miało wpływu na rozpatrzenie wniosku. 

 
Oświadczam że przyjęłam/em do wiadomości informacje zawarte w powyższej klauzuli informacyjnej. 

 

 

Łodygowice dnia ……………………..   Podpis:………………………………….. 
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Załącznik nr 2 do Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu  
Gminy Łodygowice na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych  
z zakresu ochrony środowiska- unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest  
z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Łodygowice 

 
Łodygowice, dnia ……………………..…….. r.  

 
................................................................. 
Wnioskodawca (imię, nazwisko) 
 
................................................................. 
Adres  
 
.................................................................  
Miejscowość 
 
................................................................. 

 

  

 
 

Wójt Gminy Łodygowice 
ul. Piłsudskiego 75 
34-325 Łodygowice 
 
 
 
 
 

 

W N I O S E K 
o rozliczenie dotacji celowej z budżetu Gminy Łodygowice na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych z zakresu 

ochrony środowiska- unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na 

terenie Gminy Łodygowice 

 
Wnoszę o wypłatę dofinansowania unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest w związku z zakończeniem 
przedsięwzięcia związanego  z obiektem budowlanym zlokalizowanym pod adresem: 
 
Miejscowość: ………………………..….. Ulica: …………………………………. Nr działki: ………………… 
 
Data zawarcia umowy:  ……………………………………………………. 

Nr umowy:  …………………………………………………… 

 
Ilość wyrobów zawierających azbest poddanych unieszkodliwieniu w kg. …..……………………………… 

Koszty poniesione na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest: ………………………………… 

Oświadczam, że: 
I. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane mianem RODO, przez Urząd Gminy Łodygowice 

II. Do wniosku załączam następujące dokumenty: 

□   fakturę VAT lub rachunek za unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest, która po odnotowaniu na niej 
wysokości przyznanej dotacji podlega zwrotowi dotowanemu. Do faktury, o której mowa powyżej należy dołączyć 
potwierdzenie zapłaty; 

□   kwit wagowy od podmiotu przyjmującego do unieszkodliwienia odpady zawierające azbest. 
 
Sposób przekazania dotacji: 

□ przelewem na konto Wnioskodawcy: ……………………………………………. 

                          

 

□ gotówką w kasie Urzędu Gminy Łodygowice 

 
 
Łodygowice, dnia ……………………                                                    …………………………………………… 

                                                                                                         (podpis Wnioskodawcy) 
* Niepotrzebne skreślić 

 

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z rozliczeniem dotacji, warunkującym wypłatę dotacji. 
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Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 roku 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) [Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 2016.05.04] – dalej: „RODO” – Gmina Łodygowice informuje, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Łodygowice  
ul. Piłsudskiego 75, 34-325 Łodygowice reprezentowany przez Wójta Gminy. 

2) W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych 
pod adresem e-mail: iod@infosystem-projekt.pl lub korespondencyjnie na adres administratora. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu Gminy Łodygowice na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska- 
unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy 
Łodygowice. 

4) Podstawa prawna: zgoda na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych 
celów, realizacja umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem 
umowy art. 6 ust 1 lit. a i b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. 

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa w szczególności Urząd Gminy w Łodygowicach.  

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących 
archiwizacji oraz do zakończenia czasu ustalania i dochodzenia roszczeń. 

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 
8) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych. 
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

również profilowaniu. 
10) Przysługuje Pani/Pan prawo: dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych 

jeżeli przepisy prawa na to pozwalają, do ograniczenia przewarzania danych, do przenoszenia danych, 
do wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych – przy czym realizacja tych praw musi być zgodna 
z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych. 

11) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało 
pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. Podanie dodatkowych danych kontaktowych jak numer 
telefonu jest również dobrowolne i ułatwi kontakt z Państwem, lecz ich niepodanie nie będzie miało wpływu 
na rozpatrzenie wniosku. 

 
 
 

Oświadczam że przyjęłam/em do wiadomości informacje zawarte w powyższej klauzuli informacyjnej. 

 

 

 

Łodygowice dnia ……………………..   Podpis:………………………………….. 
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