
W N I O S E K  

NA ZDJĘCIE I/LUB* TRANSPORT I UNIESZKODLIWIENIE  

WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST  
  

z obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski, w roku 

2020  

1. Wnioskodawca(y):  

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

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

( imię i nazwisko/nazwa, adres )  

2. Adres do korespondencji (jeśli jest inny niż adres zamieszkania ):  

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

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

3. Numer telefonu (dana dobrowolna- podanie jej ułatwi urzędnikowi kontakt z Państwem 

 w tej sprawie ) : ……………………………………………………………………………… 

4. Miejsce występowania odpadów zawierających azbest, przeznaczonych do unieszkodliwienia:  

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

( adres )  

nr ewidencyjny działki………………………………………………………………………………….  

5. Rodzaj dofinansowania obejmuje następujący zakres prac:  

a) Odbiór (zdemontowanych i składowanych wyrobów zawierających azbest), transport na składowisko 

odpadów niebezpiecznych i unieszkodliwienie  

- ilość szacunkowa i rodzaj odpadów   

□ ( eternit falisty ) ilość płyt w sztukach……….....… o wymiarach ……. …...m x ……. .….m  

□ ( eternit płaski ) ilość płyt w sztukach ………........ o wymiarach …..… …..m x ….… .….m  

□ inne (wymienić jakie) …………………………………………………………………………  

b) Demontaż wyrobów zawierających azbest z budynku, odbiór, transport na składowisko odpadów 

niebezpiecznych i unieszkodliwienie  

- rodzaj budynku, z którego będzie usuwany azbest...........................................................................  

□ budynek mieszkalny …………………….(m2 ) *  

□ budynek gospodarczy…………………….(m2 ) *  

□ inny: ....................................... (m2 ) *  

- ilość szacunkowa i rodzaj odpadów   

□ szacunkowa powierzchnia demontażu ( eternit falisty ): …………...………m2  



□ szacunkowa powierzchnia demontażu ( eternit płaski ): …………..……….m2  

□ inne (wymienić jakie) …………………………………………………………………………  

Planowany termin demontażu : ……………………….…………….  

  

6. Określenie zakresu pomocy (zaznaczyć odpowiednie pole):  

□ wnioskuję o pomoc w zakresie odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest 

zalegających na mojej nieruchomości  

□ wnioskuję o pomoc w pełnym zakresie – demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających 

azbest  

7. Środki zostaną zrefundowane jedynie w przypadku przeprowadzenia prac przez firmę wybraną 

w ogłoszonym przetargu na realizację całości zadania  

8. Gmina Aleksandrów Kujawski zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zadania w 

przypadku nieotrzymania dofinansowania.  

  

  

OŚWIADCZENIA:  

1. Oświadczam, że dane zawarte w powyższym zgłoszeniu wypełniłem/am zgodnie z prawdą i znane mi są 

warunki programu.  

2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na wejście firmy zajmującej się demontażem, transportem i 

unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na teren mojej posesji.  

3. Oświadczam, że nowe poszycie dachowe wykonam we własnym zakresie i na własny koszt.  

4. Oświadczam, że zostałem poinformowany iż w przypadku zmiany konstrukcji dachu niezbędne będzie 

zlecenie przez Wnioskodawcę opracowania projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę.  

 

  

   

…………………………………………………………………...  

( data i czytelny podpis )  

Wymagane załączniki:  

1. Oświadczenie (załącznik nr 1)  

2. Oświadczenie o maksymalnej kwocie dofinansowania. (załącznik nr 2)  

3. Oświadczenie o dostarczeniu dokumentu potwierdzającego zgłoszenie robót związanych z demontażem wyrobów 

zawierających azbest (załącznik nr 3)  

4. Decyzja o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.  

  

  



  

  

  

Załącznik nr 1 do wniosku  

  

  

…………………………………, dnia ………………….  

  

……………………………………...  

……………………………………..  

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

Dane właściciela nieruchomości  

  

  

OŚWIADCZENIE  

Oświadczam, że deklaruję realizację zadania polegającego na zdjęciu, zabezpieczeniu i unieszkodliwieniu 

azbestu zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymaganiami prawnymi przy dofinansowaniu w formie dotacji 

ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.  

Jednocześnie oświadczam, że nowe pokrycie dachowe wykonam we własnym zakresie*)  

  

  

  

…..…………………………………..  

Podpis właściciela nieruchomości  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



*) skreślić, jeśli nie dotyczy  

  

Załącznik nr 2 do wniosku  

  

  

……………………………, dnia ………………….  

  

………………………………..  

………………………………..  

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

Dane właściciela nieruchomości  

  

  

OŚWIADCZENIE  

 

Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a, że maksymalne dofinansowanie może wynieść do 100 % 

kosztów kwalifikowalnych, lecz nie więcej jak: 

1) 595,00 zł za 1 Mg- dla demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest; 

2) 425,00 zł za 1 Mg- dla transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest. 

  

Różnicę, gdy kwota przekroczy max dofinasowanie pokryję z własnych środków finansowych. 

  

 

 

………………………………………..  

Podpisy właściciela nieruchomości  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

Załącznik nr 3 do wniosku 

……………………………………   

(miejscowość, data)  

  

 

…………………………………….  

…………………………………….  

…………………………………….  

(Dane właściciela nieruchomości)  

  

  

  

OŚWIADCZENIE  
  

  

Oświadczam(y), że do dnia podpisania umowy na dofinansowanie ze środków budżetu  Gminny 

Aleksandrów Kujawski zadań z zakresu usuwania azbestu przy udziale funduszy pozyskanych z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dostarczę(ymy) kopię 

zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę przyjętego przez 

Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim, obejmującego swym zakresem remont związany z 

usuwaniem wyrobów zawierających azbest lub ostateczne pozwolenie na budowę, wymagane w przypadku gdy 

podczas rozbiórki elementów budowlanych zawierających azbest nastąpi zmiana elementów konstrukcyjnych 

obiektu lub zmiana wyglądu w odniesieniu do otaczającej zabudowy zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. 

Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.).   

Ponadto dołączę do zgłoszenia oświadczenie informujące o tym, że w terminie  30 dni od dnia 

zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, właściwy organ Starostwa Powiatowego nie wniósł 

sprzeciwu lub zaświadczenie (pismo) właściwego organu (Starostwa Powiatowego), że nie wniósł sprzeciwu 

wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych.   

  

  

……………………………………..  

(podpis właściciela nieruchomości)  

  

  

  

  



Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 roku  

 

Gmina Aleksandrów Kujawski informuje, że jest Administratorem Państwa danych osobowych w 

siedzibie Urzędu ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski. 

 

Został powołany Inspektor Ochrony Danych. Kontakt z nim możecie Państwo uzyskać pod 

następującym adresem mail: alicja.letkiewicz-sulinska@gmina-aleksandrowkujawski.pl 

 

Państwa dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) b) Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych /RODO/ w celu realizacji umowy dotacyjnej na wykonanie zadania pn.” Demontaż, 

transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski – 

IX etap” 

 

Państwa dane osobowe będą udostępnione podmiotom zewnętrznym tj. Wojewódzkiemu Funduszowi 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz firmie wykonującej usługę demontażu i 

odbioru azbestu.  

 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny wynikający z realizacji umowy 

dotacyjnej” Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 

Aleksandrów Kujawski – IX etap” 

 

Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo cofnięcia zgody na 

przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. 

 

Mają  Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają 

Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. 

 

Podanie przez Państwa danych osobowych  jest dobrowolne a konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie brak możliwości realizacji odbioru azbestu z Państwa posesji.  

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez Administratora danych osobowych 

z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa przewidzianych dla ochrony danych osobowych. 

 
         

  /-/ Andrzej Olszewski 

                                                                                    Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski 

 
 


