
 
 

Załącznik nr 2 do Regulaminu 

…………………………………………………. 

data wpływu wniosku do Miasta/Gminy 

 

 Powiat Gnieźnieński 

  ul. Papieża Jana Pawła II 9/10 

62-200 Gniezno 

             za pośrednictwem Gminy ……………. 

 

Wniosek 
o sfinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest 

 
Część A: Wnioskodawca 
 
IMIĘ I NAZWISKO 

WNIOSKODAWCY 

 

 

 

ADRES ZAMIESZKANIA  
ULICA 

 

 

NR DOMU  NR LOKALU  

 
KOD POCZTOWY 

 
 

 
MIEJSCOWOŚĆ 
 

 
 

LOKALIZACJA 

NIERUCHOMOŚCI, NA 

KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ 

WYROBY ZAWIERAJĄCE 

AZBEST (jeżeli jest inna 

niż adres zamieszkania) 

 
ULICA 

 

 

 
NR DOMU 

  

NR LOKALU 

 

 
KOD POCZTOWY 

  
MIEJSCOWOŚĆ 
 

 

NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI, NA 

KTÓREJ PLANOWANE JEST 

PRZEDSIĘWZIĘCIE 

 

 

 
ARKUSZ 
MAPY 

 

 
 

RODZAJ BUDYNKU, Z KTÓREGO POCHODZI AZBEST (zaznaczyć właściwy kwadrat wpisując literę 

„x”) 

 

mieszkalny  gospodarczy inny - jaki …………………………. 

 

 

 

NA CELE NIEZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB ROLNICZEJ 

 

 

NA CELE ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

 

 

NA CELE ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ 

PESEL  

NIP  



NR TELEFONU  

ZAKRES PRAC OBJĘTYCH WNIOSKIEM: 

 

    Demontaż/rozbiórka i unieszkodliwienie (odbiór)  

 

    Unieszkodliwienie (odbiór) bez demontażu 

Unieszkodliwienie (odbiór) tj. przygotowanie do transportu – ułożenie na palecie, zabezpieczenie 

folią, załadunek, transport i przekazanie na składowisko odpadów posiadające odpowiednie 

zezwolenie na ich unieszkodliwianie 

ILOŚĆ WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST PRZEWIDZIANYCH DO USUNIĘCIA: 

(przy założeniu, że waga płyty azbestowej o wymiarze  1 m2 waży 17 kg) 

DEMONTAŻ/ROZBIÓRKA I UNIESZKODLIWIENIE (odbiór) 

(powierzchnia w m2, masa Mg) 

 
..............m2, …………………..Mg 

UNIESZKODLIWIENIE (odbiór) BEZ DEMONTAŻU 

(powierzchnia w m2, masa Mg) 

 
..............m2, …………………..Mg 

TYTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI 

(wskazać tytuł, z którego wynika prawo do dysponowania nieruchomością 

np. własność, współwłasność itp.)   

 

 

 

Oświadczenia: 

1) Oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością (akt 
własności lub inny tytuł prawny):…………………………………………  

2)  Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią „Regulaminu  udzielania 
finansowania realizacji przedsięwzięcia: „Likwidacja wyrobów zawierających 
azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego” przy udziale środków 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu oraz środków pochodzących z budżetu powiatu, Miasta 
Gniezna i gmin Powiatu Gnieźnieńskiego w latach 2021 i 2022”. 

3)  Wyrażam dobrowolną zgodę na wykonanie przez przedsiębiorcę wskazanego 
przez Powiat Gnieźnieński zakresu wnioskowanych prac oraz na wykonanie 
przez upoważnione osoby kontroli dotyczących prawidłowości ich wykonania. 

4)  Pouczony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań z art. 
233 § 1 Kodeksu Karnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1444) potwierdzam 
własnoręcznym podpisem prawdziwość przedłożonych danych. 

 

 

..............................................................         …………………………………………… 
       (miejscowość, data)                                                (podpis właściciela/władającego nieruchomością)  

 

 

Część B: Wypełnia upoważniony przedstawiciel Gminy  

 

1. Szacunkowy koszt realizacji przedsięwzięcia: 

 ilość wyrobów azbestowych przewidzianych do rozbiórki /demontażu/ 

Powierzchnia /m2/....................................................... przeliczenie 

na kg......................... 

 ilość wyrobów azbestowych przewidzianych do unieszkodliwienia:                 

ilość w kg .......................................... 

 Całkowity koszt przedsięwzięcia w złotych: 



  ilość kg x stawka za demontaż 1 kg ……………………………................... 

  ilość kg x stawka za unieszkodliwienie 1 kg ……………………………....... 

 

OGÓŁEM szacunkowy  koszt przedsięwzięcia w złotych ............................ 

 

Końcowa wartość zadania zostanie ustalona po zważeniu odpadów przez 

Wykonawcę przed wywiezieniem na składowisko i na tej podstawie zostanie 

sporządzony protokół końcowego odbioru robót. 

 

2.  Ocena i opinia gminy: 

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

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

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

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

Wnioskodawca, który w bieżącym roku składa wniosek o usunięcie wyrobów 

budowlanych zawierających azbest, znajduje się w rejestrze wyrobów zawierających 

azbest -  Bazie Azbestowej. 

Wobec powyższego do wniosku o sfinansowanie likwidacji wyrobów zawierających 

azbest, załączono wydruk z Bazy Azbestowej. 

Warunki udzielenia wsparcia określone w „Regulaminie udzielania finansowania 

realizacji przedsięwzięcia: „Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie 

Powiatu Gnieźnieńskiego” przy udziale środków Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz środków pochodzących z budżetu 

powiatu, Miasta Gniezna i gmin Powiatu Gnieźnieńskiego w latach 2021 i 2022” 

zostały spełnione w odniesieniu do każdego z Wnioskodawców (dotyczy przypadku, gdy 

Wnioskodawców jest więcej niż 1). 

 

 

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

/data i podpis upoważnionego przedstawiciela  Gminy / 

                                                                                     

 

 

Załączniki: 

1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych. 
2. Tytuł prawny do nieruchomości. 

3. Zgoda właściciela/ współwłaścicieli (w zależności od indywidualnej sytuacji prawnej 
nieruchomości). 

4. Pełnomocnictwo w sytuacji działania przez pełnomocnika. 
5. Oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie w przypadku prowadzenia 

działalności związanej z produkcją, przetwarzaniem i obrotem  produktami 
rolnymi. 

6. Indywidualny wydruk z Bazy Azbestowej – załącza Gmina. 

 



 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych. 

Informacje podawane w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od 

osoby, której dane dotyczą. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (określane jako „RODO”) informuję, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Gnieźnieński z siedzibą 

w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno, tel.: 

61-424-07-06, e-mail: starostwo@powiat-gniezno.pl 

2. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować pod adresem: iod@powiat-

gniezno.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków wynikających 

z przepisów prawa. Podstawą prawną jest: 

 ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ; 

 ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym; 

 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska; 

 ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody; 

 ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach; 

 ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach; 

 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne; 

 ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie; 

 ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym; 

 ustawa z 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko; 

 ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających; 

 ustawa z dnia 12 czerwca 2015 roku o systemie handlu uprawnieniami do emisji 

gazów cieplarnianych oraz przepisy wykonawcze. 

4. Odbiorcami danych będą podmioty określone w przepisach prawa oraz inne podmioty na 

podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych ze Starostwem Powiatowym 

w Gnieźnie. 

5. Pani /Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania 

celu, dla którego zostały zebrane, a następnie przez okres archiwizacji ustalony odrębnymi 

przepisami. 

6. W zakresie swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do danych, 

sprostowania 

danych. W postępowaniach administracyjnych i czynnościach urzędowych nie przysługuje 

prawo żądania wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, przenoszenia danych. 

7. W przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie prawem, ma 

Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest wymagane przepisami prawa i jest Pani/Pan 

zobowiązana/y do ich podania. W przypadku niepodania poinformujemy o pozostawieniu 

sprawy bez rozpoznania. Podanie danych dodatkowych jest dobrowolne i następuje za 

Pani/Pana zgodą np. w celu ułatwienia kontaktu. Wycofanie zgody jest możliwe tylko w 

odniesieniu do tych danych, na których przetwarzanie Pani/Pan wyraża zgodę. 

9. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji dotyczących 

Pani/Pana danych osobowych, w tym profilowaniu. 


