
Dąbrówka, dnia .............................  

 

 

 

Wójt Gminy Dąbrówka          
 

 

WNIOSEK  

O USUNIĘCIE WYROBÓW ZAWIERAJACYCH AZBEST 

Z TERENU NIERUCHOMOŚCI 

 

 

1. Wnioskodawca: …………………………….................................................………………………………... 

                                                                            (imię i nazwisko) 

 

adres do korespondencji: ……………………………………………………….........................………………. 

                                               (kod pocztowy, nazwa miejscowości, ulica, nr domu) 

 

telefon ………………………...................… tytuł prawny do nieruchomości: własność, współwłasność, najem, 

użyczenie, inny* 

 

2. Miejsce wytworzenia i zdeponowania odpadów zawierających azbest: 

 

…………………………………….........…………… nr ew. działki ……......................……… 

(ulica, nr domu/nr nieruchomości gdzie został przeprowadzony demontaż pokrycia dachowego) 

 

 

3. Określenie obiektu z którego został zdjęty azbest oraz określenie rodzaju i ilości wyrobów 

zawierających azbest, składowanych na nieruchomości, przewidzianych do usunięcia w ramach 

dofinansowania: 

- nazwa obiektu……………………….(budynek mieszkalny, budynek gospodarczy itp.) 

- ilość azbestu: …………………… …Mg lub …………………………m
2 

                                      waga                                     powierzchnia   

- rodzaj azbestu: *płyty faliste/płyty płaskie/inny odpad ………………………… 

- termin usunięcia pokrycia dachowego zawierającego azbest……………. 

4. Oświadczam, że: 

1. Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. 

2. Oświadczam, że dokonałem zgłoszenia prac polegających na zabezpieczaniu lub usuwania wyrobów 

zawierający azbest do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej (jeśli jest wymagane) 

3. Oświadczam, że dla budynku/ów objętego/ych wnioskiem została sporządzona i złożona „Informacja  

o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania”. 

4. Zobowiązuję się do umożliwienia upoważnionym pracownikom Urzędu Gminy Dąbrówka oraz firmie 

działającej na zlecenie Gminy Dąbrówka wstępu na przedmiotową nieruchomość w celu podjęcia działań 

związanych z realizacją wnioskowanych prac. 

 

 

 

……………………………………… 

            (podpis Wnioskodawcy)  

*podkreślić właściwe 

KLAUZULA RODO 

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenie o ochronie danych (dalej: „RODO”) informuję,  

że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Dąbrówka, reprezentowany przez Wójta. 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji niniejszego wniosku. Posiada Pani/Pan prawo 

dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego - PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy RODO. Pełna treść klauzuli informacyjnej dot. przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajduje 

się w siedzibie Administratora oraz na stronie internetowej pod adresem: http://www.bip.dabrowka.net.pl/. 

 

Uwaga! 

Przedmiot niniejszego wniosku zostanie wykonany jedynie w przypadku uzyskania przez Gminę dotacji zadania z 

zakresu usuwania azbestu ze środków zabezpieczonych na ten cel przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 


