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Jabłonna,                                                     r. 
                              (data) 

 

 
Wójt Gminy Jabłonna 

 
WNIOSEK 

o dofinansowanie usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z 

nieruchomości położonej na terenie Gminy Jabłonna 

Na podstawie § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w 
zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których 
były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r., Nr 8, poz. 31) oraz § 4 i 7 Rozporządzenia 
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego 
użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r., Nr 71, poz. 649 ze zm.) wnoszę o 
dofinansowanie planowanego usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest zgodnie z 
informacjami zamieszczonymi poniżej: 

1. Wnioskodawca (właściciel, współwłaściciel, zarządca nieruchomości*): 
 
                 
 
                 

imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon, e-mail 

 
2.  Dane dotyczące wykorzystującego wyroby zawierające azbest: 

 
                 

imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon 

 
3. Lokalizacja wyrobów zawierających azbest: 
 
                 
 
                 

adres (miejscowość, ulica, nr domu), nr ew. działki, nr obrębu ew. 

 
4. Wyroby zawierające azbest wykorzystywane są jako*: 

pokrycie dachu budynku mieszkalnego/gospodarczego/mieszkalno-gospodarczego/innego* 
 budynku mieszkalnego/gospodarczego/mieszkalno-gospodarczego/innego* 

             
 

 
5. Dane dotyczące wykorzystywanych wyrobów zawierających azbest*: 

 płyty azbestowo-cementowe faliste stosowane w budownictwie 

 płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie 

 inne:              
np. rury i złącza azbestowo-cementowe, szczeliwa azbestowe, taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki 

 
6. Realizacja zadania na wskazanej przeze mnie nieruchomości obejmie następujący zakres prac*: 

a) demontaż wyrobów zawierających azbest i transport do miejsca unieszkodliwienia: TAK / NIE 
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b) odbiór składowanych wyrobów zawierających azbest i transport do miejsca unieszkodliwienia: TAK / 
NIE 

 
7. Ilość posiadanych wyrobów zawierających azbest: 

a) do demontażu, transportu i unieszkodliwienia:  
 
     m2 ,        m3,          mb 

b) do odbioru, transportu i unieszkodliwienia:  
 
     m2 ,        m3,         mb 
 

8. Oświadczam, że*: 
a) jestem właścicielem/współwłaścicielem, zarządcą nieruchomości, z której zostaną usunięte wyroby 

zawierające azbest, 
b) jestem osobą fizyczną, nie będącą przedsiębiorcą: TAK / NIE, 
c) jestem osobą fizyczną posiadającą działalność gospodarczą, ale zarejestrowaną i prowadzoną pod innym 

adresem niż adres nieruchomości objętej dofinansowaniem: TAK / NIE, 
d) jestem rolnikiem w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników:  TAK / 

NIE, 
e) zostałem poinformowany o konieczności zapłaty przed realizacją zadania tzw. wkładu własnego, 
f) dokonam zgłoszenia prac polegających na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów  zawierających  azbest  

do  właściwego  organu  administracji  architektoniczno –budowlanej. 
 

9. Do wniosku załączam:   
a) Informację o wyrobach zawierających azbest sporządzoną na podstawie Rozporządzenia Ministra 

Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów 
zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są 
wykorzystywane wyroby zawierające azbest  (Dz. U. z 2011r., Nr 8, poz. 31), 

b) Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej1) z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie 
sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 
2004r., Nr 71, poz. 649). 

c) Zgodę współwłaścicieli nieruchomości na realizację zadania (jeśli dotyczy). 
 

* właściwe zaznaczyć 

 

      
(podpis Wnioskodawcy) 

 

 

     
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna 
na podstawie obowiązujących przepisów prawa jest Wójt Gminy Jabłonna.  

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 162 ustawy z dnia 
27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018r., poz. 799 – j.t. ze zm.) oraz przepisów wykonawczych. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2, a po tym czasie 
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 2 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w 
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zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, inne podmioty, które na podstawie 

stosownych umów podpisanych z Urzędem Gminy Jabłonna  przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt 

Gminy Jabłonna. 

5. Posiada Pani/Pan dostęp do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania sprostowania 
danych osobowych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

6. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Jabłonna Pani/Pana danych 
osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych 
osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.  
8. Kontakt do Inspektora ochrony danych osobowych iod@jablonna.pl. 
 

 
 
    
 
      

 

mailto:iod@jablonna.pl

