
ZAŁĄCZNIK do Regulamin finansowania 

zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Drużbic 

 
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE NA ZAŁADUNEK, TRANSPORT I UTYLIZACJĘ WYROBÓW 

ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z BUDYNKÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE  

GMINY DRUŻBICE 

 

1) Dane Wnioskodawcy: 

Imię i nazwisko ............................................................................................................................................. 

Adres zamieszkania:....................................................................................................................................... 

Dowód osobisty seria …. Nr …............... wydany przez …......................................................................... 

Telefon kontaktowy ....................................................................................................................................... 

2) Adres budynku mieszkalnego/gospodarczego, w którym zostanie przeprowadzone usunięcie wyrobów 

azbestowych: 

Nr ewid. działki …................................., obręb …........................................................................................ 

Tytuł prawny do nieruchomości (własność, użytkownik wieczysty, posiadacz samoistny, inny) 

......................................................................................................................................................................... 

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

Imię i nazwisko współwłaściciela …............................................................................................................. 

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

3) Opis demontowanego pokrycia dachowego: 

rodzaj budynku (mieszkalny/gospodarczy) …..............................................................................................  

rodzaj płyt azbestowo – cementowych (faliste/płaskie) ................................................................................ 

ilość wyrobów zawierających azbest (m
2
 lub Mg) ....................................................................................... 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję ,,Regulamin finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu 

i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drużbice”. Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość 

danych i informacji podanych we wniosku. 

 

Oświadczam, że prace demontażu płyt azbestowych zostały wykonane z zachowaniem właściwych przepisów 

technicznych i sanitarnych, zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 

zawierających azbest (Dz. U.Nr 71, poz. 649 z późn. zm.). 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, do celów realizacji niniejszego wniosku, zgodnie 

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). 

 

 

 ............................................. ......................................... 

         (podpis wnioskodawcy)                                (data)



Załączniki: 

 
1) kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego własność nieruchomości; 

2) w przypadku nieruchomości do której tytuł prawny posiada kilka osób należy dołączyć zgodę współwłaścicieli bądź 

współposiadaczy; 

3) w przypadku posiadania innego tytułu prawnego niż własność, użytkowanie wieczyste, bądź posiadanie samoistne należy 

dołączyć zgodę właściciela nieruchomości na wykonanie prac; 

4) w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą: 

a) kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie przedsiębiorca uzyskał w roku, w którym ubiega się o pomoc 

oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, 

albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, 

b) informację niezbędną do udzielenia pomocy, według wzoru określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 

29.03.2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, 

poz. 311 z poźn. zm.) zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 200 4r. o postępowaniu w sprawach dotyczących 

pomocy publicznej (Dz.U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 ze zm.); 

5) w przypadku rolników (jeżeli dotyczy odbioru azbestu z budynku związanego z produkcją rolną): 

a) kopię wszystkich zaświadczeń o pomocy de mini mis w rolnictwie, jakie przedsiębiorca uzyskał w roku, w którym 

ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis 

otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, 

b) informację niezbędną do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie, według wzoru określonego w rozporządzeniu Rady 

Ministrów z dnia 11.06.2010r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis 

w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr 121, poz. 810) zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. 

o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U . z 2007r. Nr 59, poz. 404 ze zm.). 

_________________________________ 

UWAGA: 

Do wniosku należy dołączyć zdjęcia przedstawiające azbest przeznaczony do odebrania, wskazany 

w pkt 3) wniosku.  

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 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 (Dz. U. UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych jest Urząd Gminy w Drużbicach, Drużbice 77A, 97-403 Drużbice 
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres 

Administratora. 
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wydawania decyzji i prowadzenia postępowań z zakresu gospodarowania 

odpadami, wytwarzania, składowania, unieszkodliwiania, przetwarzania, odzysku odpadów, jak również w celu realizacji 

praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach  (Dz.U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.) 
4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów 

przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych. 

5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 

6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, 

Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 
7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych (RODO); 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji 

celu, o którym mowa w punkcie 3. 

9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

 


