
Wniosek 

o dofinansowanie zadania usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy 
Uścimów ze środków pochodzących z NFOŚiGW w Warszawie oraz 

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)* 

 
 

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! 

 
Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem dofinansowania, gdyż realizacja programu 

uzależniona jest od otrzymania wnioskowanej dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 

 

 

 



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 oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie; 
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: 

 
- W przypadku uzyskania dofinansowania z WFOŚIGW w Lublinie oraz NFOŚiGW w Warszawie dla 
zadania usuwania azbestu z terenu nieruchomości, której jest właścicielem, poniosę pozostałe koszty 
realizacji zadania, które nie zostały objęte dotacją. 

 
- W 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 .................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



……………………………………………… …………………….., 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 
 

 Zgodnie  z  art.13  ust.  1,  2  rozporządzenia   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) (Dz.U. UE L z 2016 r. Nr 119, s.1) - dalej RODO, 
informujemy, że: 

 
1. Administratorem    Pani/Pana    danych    osobowych     jest    Wójt    Gminy    Uścimów z siedzibą 
 w Starym Uścimowie, Stary Uścimów 37, 21-109 Stary Uścimów tel. 81 8523001  Fax 81 8523045; 
 e-mail: wojt@uscimow.org.pl zwany dalej Administratorem. 
 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony danych Osobowych, z którym można skontaktować  
  się w sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych: 
      - adres poczty elektronicznej: e-mail: iod@rodokontakt.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby. 
 

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze; realizacji umów zawartych z 
kontrahentami Gminy Uścimów; w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są 
wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

 
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych będą: 

- organy uprawnione do dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa. 
 

 5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji   
międzynarodowej. 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego 
zostały zebrane i przetwarzane. Mogą być usunięte po upływie okresu określonego dla danej kategorii 
dokumentacji okresu przechowywania, w zależności od kategorii archiwalnej danej sprawy, zgodnie    z    
przepisami    określonymi w  ustawie z    dnia     14    lipca     1983    r. o   narodowym   zasobie   archiwalnym    
i   archiwach   (Dz.U.   z   2018   r.,    poz.   217)   oraz    w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych   rzeczowych   wykazów   akt   oraz   
instrukcji   w   sprawie   organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14 poz.67). 
 
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu 
do danych osobowych oraz prawo do sprostowania usunięcia (prawo do bycia  zapomnianym), 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego  administratora, prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych na 
podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody w 
dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji 
zadań wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
W przypadku nie podania przez Panią/Pana swoich danych osobowych, nie będziemy mogli zrealizować 
celu zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi  przepisami prawa. 
 

               9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w 
formie profilowania. 

        Administrator Danych Osobowych 
 

  Zapoznałam/em się: 
 
……………………………………………. 
(data, podpis osoby, której dane dotyczą) 
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