
         
……………..………………… dnia ………………… 

 
 

WNIOSEK  
O DOFINANSOWANIE USUNIĘCIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST   

Z TERENU GMINY MARIANOWO 
 

 
CZĘŚĆ I. 
 
1. Imię i nazwisko Wnioskodawcy/nazwa:     
                          
    ................................................................................................................................... 
 
     Adres: .............................................................................................………………………… 
                                   (kod pocztowy, nazwa miejscowości, ulica, nr domu, nr lokalu) 

 
     Telefon: ..................................................................................................................... 
 
2. Miejsce planowanego usunięcia wyrobów zawierających azbest: 

   ....................................................................................................................................   
(adres lub nr działki ewidencyjnej) 

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

                                                     (własność, współwłasność, inny)   

 
3. Rodzaj obiektu, z którego będą usuwane wyroby zawierające azbest:  
 
    …………………………………………………………………………………………………………..………………….. 

(np. budynek mieszkalny, budynek gospodarczy (jaki? np. stodoła, obora, wiata, garaż, itp.), budynek 
mieszkalno-gospodarczy, bud. użyteczności publicznej, wyroby zdeponowane na terenie nieruchomości) 

 
4. Ilość wyrobów zawierających azbest, które zostaną unieszkodliwione: 
 

Lp 
Rodzaj wyrobów 

zawierających azbest 
Ilość  
[m2] 

Ilość   
[Mg]  

Stopień 
pilności 

1 
Płyty azbestowo-cementowe 
faliste 

   

2 
Płyty azbestowo-cementowe 
płaskie 

   

3 Inne (podać jakie)    

 Razem: 
 
 

  

 
Szacunkowa waga 1m2 pokrycia dachowego z płyty cementowo – azbestowej wynosi 18 kg. 
 
5.  Rodzaj prac przewidzianych w ramach dofinansowania (zaznaczyć właściwe - X): 

 
a) demontaż  
 
b) transport  
 
c) unieszkodliwienie 

 

 



 

CZĘŚĆ II. OŚWIADCZENIA I ZGODY WNIOSKODAWCY 

1. Oświadczam, że budynek, z którego zostanie zdemontowany/został zdemontowany* 
azbest nie jest/ nie był* wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej. 

2. Oświadczam, że organizacja wszelkich prac wykonywanych na wskazanej przeze mnie 
we wniosku nieruchomości, w zakresie usunięcia odpadów zawierających azbest oraz 
zabezpieczenie mienia w trakcie wykonywania w/w prac będzie przedmiotem ustaleń 
wyłącznie między mną, jako właścicielem/współwłaścicielem/użytkownikiem 
nieruchomości objętej realizacją prac a Wykonawcą robót, wskazanym przez Gminę. 

3. Wyrażam zgodę na usunięcie z nieruchomości wskazanej przeze mnie we wniosku, 
wyrobów zawierających azbest, przez Wykonawcę wyłonionego przez Gminę oraz na 
przeprowadzenie kontroli przez przedstawicieli Gminy na nieruchomości wskazanej we 
wniosku, przed rozpoczęciem prac, jak i na każdym etapie ich realizacji, a także po ich 
zakończeniu, celem weryfikacji przedstawionych danych oraz oceny stopnia 
zaawansowania podjętych prac. 

 Jednocześnie zobowiązuję się do:  
− uzgodnienia z Wykonawcą, wskazanym przez Gminę, terminu usunięcia wyrobów 

zawierających azbest,  
− umożliwienia Wykonawcy usunięcia w/w wyrobów ze wskazanej przeze mnie 

nieruchomości, 
− podpisania dokumentów potwierdzających zrealizowanie przez Wykonawcę zadania 

(w szczególności: Karty przekazania odpadu, Protokołu demontażu/odbioru). 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminę Marianowo moich danych osobowych 
podanych w niniejszym wniosku, w celu realizacji prac związanych z usunięciem wyrobów 
zawierających azbest z terenu mojej nieruchomości.  

 
 

 

 

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

                                                                                            Podpis Wnioskodawcy 

 
* podkreślić właściwe 
 
 

 
 
ZAŁĄCZNIKI: 
 

1. W przypadku budynków będących przedmiotem współwłasności zgoda wszystkich 

współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem odpadów zawierających 

azbest. 

2. Kopia zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na 

budowę do Starostwa Powiatowego/lub kopia decyzji o pozwoleniu na budowę - 

dotyczy przypadku unieszkodliwiania azbestu razem z demontażem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Klauzula informacyjna w zakresie realizacji dofinansowania kosztów  

poniesionych na usuwanie wyrobów zawierających azbest  
 
Zgodnie z rozporządzeniem 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) dalej „RODO" informuję, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Marianowo z siedzibą  
w Marianowie przy ul. Mieszka I 1, 73-121 Marianowo. W sprawie ochrony swoich danych 
osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem 
email: iod@data.pl; pod numerem telefonu 503677713; lub pisemnie na adres naszej siedziby 
wskazany powyżej. 

2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska,  
- art. 6 ust. 1 lit. a RODO - w stosunku do danych osobowych, co do których brak jest 
obowiązku ich przetwarzania, przewidzianego w przepisach prawnych.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będziemy w celu realizacji zadań wynikających  
z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.  

4. Informacja o odbiorcach danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane 
innym podmiotom, za wyjątkiem przypadków, kiedy zasadność udostępniania wynika  
z przepisów prawa lub warunkuje realizację prac związanych z usunięciem wyrobów 
zawierających azbest z terenu Pani/Pana nieruchomości. Dane mogą być przekazywane 
innym podmiotom zapewniającym obsługę administracyjną, techniczną i informatyczną. Dane 
osobowe mogą być przekazywane do podmiotów, które przetwarzają Pani/Pana dane 
osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania 
danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).  

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.  
6. Podanie danych przetwarzanych na podstawie zgody jest dobrowolne. Podanie pozostałych 

danych jest niezbędne w celu rozpatrzenia wniosku na podstawie przepisów prawa. Odmowa 
podania tych danych wiązać się będzie z brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.  

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny, wynikający  
z przepisów prawa, w wypadku danych, których podstawą przetwarzania jest dobrowolnie 
wyrażona zgoda, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem.  

8. Posiada Pani/Pan: 
- prawo dostępu do swoich danych - czyli uzyskiwania informacji o celu i sposobie 
przetwarzania danych osobowych oraz kopii danych,  
- prawo do sprostowania danych - czyli poprawienia danych osobowych, gdy są one błędne, 
uległy zmianie lub zdezaktualizowały się, 
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych - czyli ograniczenia przetwarzania danych 
wyłącznie do ich przechowywania, Pani/Pana dane osobowe nie podlegają 
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych 
osobowych narusza przepisy prawa.  

 

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich 

poprawiania. 

 

 

 

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

                                                                                            Podpis Wnioskodawcy 


