
Wniosek 

o usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Uścimów ze środków 

pochodzących z WFOŚiGW w Lublinie 

 

1. Dane właściciela (wypełnia osoba fizyczna): 

a) Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………. 

b) Adres zamieszkania: 

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

c) PESEL: 

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

e) Nr tel. kont.: 

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

f) Rodzaj własności (własność/współwłasność)* 

 Uwaga: Należy dołączyć kopię potwierdzenia własności. 

 

2. Miejsce występowania wyrobów azbestowych: 

a) Adres: 

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

b) Nr ew. działki: 

………………………………….Obręb…………………………………………………. 

 

3. Nazwa, rodzaj wyrobu** 

(płyty azbestowo-cementowe płaskie, płyty faliste azbestowo-cementowe, rury i złącza 

azbestowo-cementowe, inne) 

 

4. Rodzaj obiektu budowlanego na którym występowały odpady zawierające azbest** 

(np. budynek mieszkalny, szopa, wiata, garaż, budynek gospodarczy, inne), 

 

5. Ilość azbestu przeznaczona do transportu (m2) 

 

 

eternit zdeponowany na działce gruntowej przed 6.05.2004r. 

• ilość azbestu  ………………. m² 

 

eternit zdeponowany na działce gruntowej po 6.05.2004r. * 

• ilość azbestu  ………………. m² 

* wymagany załącznik do zgłoszenia:   

Oświadczenie o przeprowadzeniu przez wykonawcę demontażu 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.) (nie dotyczy przypadku demontażu pokryć dachowych i/lub odbioru wyrobów 

zdemontowanych przed 6.05.2004r.). 

 
* niepotrzebne skreślić 

** odpowiednie podkreślić 

 

 



UWAGA! Przy szacowaniu ilości płyt azbestowych na obiekcie budowlanym należy wziąć 

pod uwagę tzw. zakładki! 

 

6. Ja, niżej podpisany/a, oświadczam, iż zostałem poinformowany, że: 

 

1. warunkiem realizacji przez gminę Uścimów  zadania  związanego  z   usuwaniem  azbestu i 

wyrobów zawierających azbest jest uzyskanie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, 

2. zadanie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Uścimów 

obejmuje wyłącznie koszty załadunku, odbioru, transportu i unieszkodliwiania powyższych 

wyrobów, nie obejmuje natomiast zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego; 

7. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, 

wynikających z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego w brzmieniu: „Kto składając zeznanie mające 

służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na 

podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do 

lat 3”. 

 

8. Ja niżej podpisany oświadczam, że: 

 

1. w przypadku uzyskania dofinansowania z WFOŚIGW w Lublinie dla zadania usuwania 

azbestu z terenu nieruchomości, której jest właścicielem, poniosę pozostałe koszty realizacji 

zadania, które nie zostały objęte dotacją. 

 

2. przypadku wystąpienia większej ilości wyrobów zawierających azbest niż zadeklarowane 

przeze mnie w złożonym wniosku oświadczam, iż pokryję z własnych środków kwotę 

wynikającą z różnicy pomiędzy rzeczywistą a zadeklarowaną ilością utylizowanego azbestu. 

 

 

 

 

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

(podpis) 

 

Data .................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

……………………………………………… Stary Uścimów, dnia …………… 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

Imię, nazwisko i adres właściciela 

posesji na której wykonywane były prace 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 Oświadczam, że prace związane z demontażem wyrobów zawierających azbest, które 

znajdowały się na budynku położonym na terenie nieruchomości 

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

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

     (adres nieruchomości) 

 

 

w łącznej ilości (m2) ………………… 

zostały wykonane zgodnie z § 8 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. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 oraz 

z 2010 r. Nr 162 poz. 1089). 

Dodatkowo teren nieruchomości został oczyszczony z resztek materiałów zawierających azbest 

i jest wolny od pyłu azbestowego. 

 

 

 

 

 

.………………………………………………… 

(podpis przedsiębiorstwa, osoby dokonującej 

demontażu lub osoby składającej Zgłoszenie 

lokalizacji) 

 

 

 

 

 

 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
1.     Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Uścimów, Stary Uścimów 37, 21-109 Uścimów, tel. 81 852 

30 45, email: sekretariat@uscimow.org.pl 

2.    Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt:  iod@uscimow.org.pl - Ewa Palus oraz jego 

zastępcę Panią Agnieszkę Błaziak -  iod@uscimow.org.pl  

3.       Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań statutowych. 

4.       Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest: 

a.       wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), 

b.       wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej admini-

stratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), 

c.        realizacja zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO 

d.       w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w 

zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) 

5.       Administrator może przekazać Pani/Pana dane osobowe jedynie uprawnionym z mocy prawa instytucjom (np. w 

szczególnych przypadkach organy sanitarne) czy podmiotom i tylko w dopuszczalnym prawnie zakresie. 

6.       Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres: 

a.       dla przetwarzania w związku z obowiązkiem prawnym – przez okres wynikający z właściwych przepisów dziedzi-

nowych i z uwagi na odpowiadającą danym kategorię archiwalną  

b.       dla przetwarzania w związku wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym przez czas wynikający 

z realizacji tego zadania 

c.        dla umów- przez okres trwania umowy oraz okres dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń prawnych 

d.       dla przetwarzania za zgodą – w okresie jej obowiązywania 

7.       Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa względem ich danych osobowych: 

a.       do dostępu do swoich danych; 

b.       do sprostowania swoich danych; 

c.        do usunięcia swoich danych - dla przetwarzania na podstawie uzyskanej zgody; 

d.       do ograniczenia przetwarzania swoich danych; 

e.       do wniesienia sprzeciwu- dla przetwarzania w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie pu-

blicznym 

f.        do cofnięcia zgody w dowolnym momencie- dla przetwarzania na podstawie uzyskanej zgody, przy czym jej wy-

cofane nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgodny przed jej cofnię-

ciem 

g.       do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8.       Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania. 

9.       Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE. 

10.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych 

osobowych stanowi przepis prawa. 

Podanie danych osobowych przetwarzanych za zgodą jest dobrowolne.  

        Administrator Danych Osobowych 

  Zapoznałam/em się: 

 

……………………………………………. 

(data, podpis osoby, której dane dotyczą) 
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