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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 

1. Dane Wnioskodawcy: 

a) Imię i nazwisko lub nazwa oraz 
adres zamieszkania lub siedziby 

 
 
 
 
 

b) Telefon kontaktowy: 
 

 

c) e-mail: 
 

 

2. Pełnomocnik (jeżeli został ustanowiony):  

a) Imię i nazwisko lub nazwa oraz 
adres zamieszkania lub siedziby: 

 
 
 
 
 

b) Data i nr udzielonego 
pełnomocnictwa 

 
 

c) Telefon kontaktowy: 
 

 

d) e-mail: 
 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, dane kontaktowe (numer 
telefonu, adres poczty elektronicznej) przez Administratora Danych Osobowych reprezentującego Urząd Gminy 
Jabłonna, w celach związanych z realizacją niniejszego wniosku. 
 

3. Dane nieruchomości, z której będą usuwane wyroby zawierające azbest:  
 

a) Adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr 
porządkowy nieruchomości): 

 

 

b) Nr ewidencyjny nieruchomości:  
 

c) Obręb ewidencyjny: 
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4. Określenie zakresu planowanych prac 1): 

 demontaż wyrobów zawierających azbest, przygotowanie do transportu i transport do miejsca 
unieszkodliwienia,  

 przygotowanie do transportu i transport do miejsca unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest 
magazynowanych na nieruchomości. 

 
5. Rodzaj wyrobów zawierających azbest planowanych do usunięcia 1): 

 

 płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,  
w ilości:      / m2 lub kg/, 
 

 płyty azbestowo-cementowe faliste stosowane w budownictwie,  
w ilości:       / m2 lub kg/ 
 

 inne:             /np. rury i złącza azbestowo-
cementowe, taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki/,  
w ilości:       / m2, m3, mb, km lub kg - należy podać w jednostkach właściwych dla 
danego wyrobu/. 
 

6.  Dotychczasowy sposób wykorzystania na nieruchomości wyrobów zawierających azbest 1): 
 

 pokrycie dachu budynku: mieszkalnego/gospodarczego/mieszkalno-gospodarczego/innego 1) -  
          /należy wskazać rodzaj innego budynku/, 
 

 elewacja budynku mieszkalnego/gospodarczego/mieszkalno-gospodarczego/innego 1) -   
          /należy wskazać rodzaj innego budynku/, 
 

 wyroby zawierające azbest magazynowane na nieruchomości,  
 

 inne:            . 

 

7. Oświadczam, że:  
 

a) na nieruchomości, z której będą usuwane wyroby zawierające azbest nie jest zarejestrowana i prowadzona 
działalność gospodarcza, 

b) posiadam prawo władania nieruchomością, z której będą usuwane wyroby zawierające azbest wynikające 
z tytułu 1): 

 własności, 

 współwłasności /należy dołączyć zgodę wszystkich współwłaścicieli/, 
 

8. Do wniosku załączam:  
a) zgodę wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na realizację planowanych prac /jeśli dotyczy/, 
b) kopię pozwolenia na budowę /rozbiórkę/ lub potwierdzenia przyjęcia, na 30 dni przed planowanym 

rozpoczęciem robót, przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej zgłoszenia robót 
związanych z demontażem pokryć dachowych /jeśli dotyczy/, 
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c) 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), 

d) Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest na podstawie 
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), 

e) pełnomocnictwo /w przypadku występowania przez pełnomocnika/, 
f) dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie 

pełnomocnictwa /jeśli dotyczy/ 2) 
1)  właściwe zaznaczyć 

2)  Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – od 
każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) pobiera się opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł, zgodnie z ustawą z dnia 
16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j. – Dz. U. z 2019r., poz. 1000, z późn. zm.). 

 

 

               

czytelny podpis Wnioskodawcy lub osoby uprawnionej 
do reprezentowania Wnioskodawcy  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. 
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. 403 ust. 2-6 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska w celu dofinansowania usuwania i unieszkodliwiania 
wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Jabłonna. 

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 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  . 

 


