
 

Burmistrz Ujazdu 

ul. Sławięcicka 19, 

47-143 Ujazd  

 

 

WNIOSEK 
o dofinansowanie w zakresie do 34% kosztów zadań z zakresu usuwania azbestu  

z terenu Gminy Ujazd z funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu  

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.  

(Pozostałe koszty zadania ponosi osoba składająca wniosek) 
 

 

1. Dane osobowe (wypełnia osoba fizyczna): 

 

a) Imię i nazwisko:  ....................................................................................................................... 

b) PESEL: …………………………………………………………………………………….…   

c) adres zamieszkania: .................................................................................................................. 

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

d) miejsce występowania wyrobu azbestowego  

adres:  ............................................................................................................................................ 

nr ewidencyjny działki:  .................................  obręb:  .................................................................. 

e) telefon kontaktowy: .................................................................................................................. 

 

2. Dane przedsiębiorcy (wypełnia podmiot prowadzący działalność gospodarczą): 

a) nazwa:  ...................................................................................................................................... 

b) adres siedziby: .......................................................................................................................... 

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

c) NIP: ……………………………………REGON: ………………………………………….. 

d) miejsce występowania wyrobu azbestowego  

adres:  ......................................................................................................................................... 

nr ewidencyjny działki:  ..............................  obręb:  .................................................................. 

e) telefon kontaktowy: .................................................................................................................. 

 

 

3. Informacje o wyrobach zawierających azbest: 
 

a) Rodzaj wyrobów zawierających azbest (*zaznaczyć właściwe):  
 

 płyty faliste azbestowo-cementowe* 
 

 płyty azbestowo-cementowe płaskie* 
 

 

 

 

 
 



b) Położenie odpadu azbestowego (*zaznaczyć właściwe): 

 dach* 
 

 elewacja* 
 

na pryzmach* 

c) Rodzaj budynku, na którym znajdują się wyroby azbestowe (w przypadku pryzm nie 

wypełniać tego punktu) (*zaznaczyć właściwe): 
 

 budynek gospodarczy (np.: garaż, obora, wiata)* 
 

 budynek mieszkalny* 
 

 budynek przemysłowy* 
 

 budynek mieszkalno – gospodarczy* 
 

 Inny*………………………………………………………………………………………… 
(wpisać jaki) 

 
 

d) Ilość odpadów zawierających azbest (dokładny obmiar) do usunięcia: 

 

- płyty zawierające azbest składowane na pryzmach: 

 

Liczba płyt 

[szt.] 

Wymiary płyt Powierzchnia  

(1 x 2 x 3)  

[m²] 
szerokość [m] długość [m] 

1 2 3 4 

        
 

- powierzchnia dachu lub ściany, z której zdejmowany będzie azbest …………………… m2 

 

4. Zakres prac objętych wnioskiem (*zaznaczyć właściwe): 

 demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest* 

 zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest* 

 

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

         (Miejscowość i data)                      (Podpis) 

  

Wymagane załączniki: 

1. Oświadczenie, że podmiot ubiegający się o dotację dostarczy dokument potwierdzający zgłoszenie prac 

budowlanych niewymagających pozwolenia budowlanego z adnotacją, że nie wniesiono uwag/ sprzeciwu do 

zgłoszenia ze Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich (dot. dofinansowania demontażu, odpadów 

zawierających azbest ) - załącznik Nr 1 do wniosku. 

2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością - załącznik Nr 2 do wniosku  

3. Oświadczenie o poniesieniu kosztów zadania ze środków własnych - załącznik Nr 3 do wniosku. 

5. Kolorowe zdjęcie na którym znajduje się azbest (dach/elewacja/pryzma). 

Dołączono klauzulę informacyjną – RODO  



 

Załącznik Nr 1  
o dofinansowanie w zakresie do 34% kosztów zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Ujazd z funduszy 

uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.  

(Pozostałe koszty zadania ponosi osoba składająca wniosek) 
 

 

1. Dane osobowe (wypełnia osoba fizyczna): 

 

Imię i nazwisko:  ........................................................................................................................... 

Adres zamieszkania: ..................................................................................................................... 

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

 

2. Dane przedsiębiorcy (wypełnia podmiot prowadzący działalność gospodarczą): 

 

Nazwa: .......................................................................................................................................... 

Adres siedziby:  ............................................................................................................................. 

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

Osoba reprezentująca  ................................................................................................................... 

stanowisko ..................................................................................................................................... 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu  

z terenu Gminy Ujazd z funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Opolu oświadczam, że do 30 kwietnia 2022 roku dostarczę do Gminy 

Ujazd dokument potwierdzający zgłoszenie prac budowlanych niewymagających pozwolenia 

budowlanego z adnotacją, że nie wniesiono uwag/sprzeciwu do zgłoszenia lub pozwolenie  

na budowę, lub rozbiórkę albo zmianę wyglądu w odniesieniu do otaczającej zabudowy zgodnie 

z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 ze zm.), 

ze Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich. 

 

 

 

 

 

 

Ujazd, dnia …………………..       …….………..………………………………… 

                 (podpis/y) 

 

     

           



 

Załącznik Nr 2  
o dofinansowanie w zakresie do 34% kosztów zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Ujazd z funduszy 

uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.  

(Pozostałe koszty zadania ponosi osoba składająca wniosek) 
 

 

1. Dane osobowe (wypełnia osoba fizyczna): 

 

Imię i nazwisko:  ........................................................................................................................... 

Adres zamieszkania: ..................................................................................................................... 

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

 

2. Dane przedsiębiorcy (wypełnia podmiot prowadzący działalność gospodarczą): 

 

Nazwa: .......................................................................................................................................... 

Adres siedziby:  ............................................................................................................................. 

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

Osoba reprezentująca  ................................................................................................................... 

stanowisko………………………………………………………………………………………. 

 

OŚWIADCZENIE 
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomości 

 

 

 Oświadczam/y, że dla działki o nr ew. …………………….…..….., położonej  

w …………………….………… jest prowadzona przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich  

Księga Wieczysta nr ……………………..…….………. w której jestem/jesteśmy ujawnieni jako 

właściciele/współwłaściciele/użytkownicy wieczyści* nieruchomości, a zapisy z tej KW  

są zgodne z aktualnym stanem prawnym władania oraz danymi katastralnymi. 

Niniejsze oświadczenie składam/y będąc świadomy/mi odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia.   

* podkreślić właściwe  

 

 

 

Ujazd, dnia …………………..       …….………..………………………………… 

             (podpis/y) 

 

 

 



Załącznik Nr 3  
o dofinansowanie w zakresie do 34% kosztów zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Ujazd z funduszy 

uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.  

(Pozostałe koszty zadania ponosi osoba składająca wniosek) 
 

 

1. Dane osobowe (wypełnia osoba fizyczna): 

 

Imię i nazwisko:  ........................................................................................................................... 

Adres zamieszkania: ..................................................................................................................... 

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

 

2. Dane przedsiębiorcy (wypełnia podmiot prowadzący działalność gospodarczą): 

 

Nazwa: .......................................................................................................................................... 

Adres siedziby:  ............................................................................................................................. 

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

Osoba reprezentująca  ................................................................................................................... 

stanowisko ..................................................................................................................................... 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania azbestu  

z terenu Gminy Ujazd z funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Opolu w ilości do 34% kosztów związanych z zadaniem oświadczam/y,  

że pozostałe koszty  

 demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest* 

 zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest* 

* - zaznaczyć właściwe   

 

poniosę/poniesiemy sam/sami jako właściciel/e nieruchomości, z której usuwany będzie azbest.  

W przypadku wystąpienia większej ilości wyrobów zawierających azbest niż zadeklarowane 

przeze mnie w złożonym wniosku oświadczam/y, iż pokryję/pokryjemy z własnych środków 

kwotę wynikającą  z różnicy pomiędzy rzeczywistą, a zadeklarowana ilością utylizowanego 

azbestu. 

 

 

Ujazd, dnia …………………..       …….………..………………………………… 

                 (podpis/y)    



 

     
 

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż: 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Burmistrz Ujazdu z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Ujeździe,  

ul. Sławęcicka 19, 47-143 Ujazd. Kontakt z Administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego: umig@ujazd.pl 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą 

adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl,  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 

a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji umowy na usługę usuwania wyrobów zawierających azbest,  

b) art. 6 ust 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających z:  

 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,  

 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  

 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,  

 ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest,  

 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozach towarów niebezpiecznych,  

c) art. 6 ust. 1 lit. e RODO w celu wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej powierzonej administratorowi, związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest oraz ich transportem  

i unieszkodliwieniem.  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:  

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej 

w zakresie i w celach, które wynikają wyłącznie z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorem przetwarzają jego dane,  

c) podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak np. operator pocztowy, bank, dostawca 

oprogramowania dziedzinowego,  

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonym w punkcie trzecim, a po 

tym czasie przechowywane przez okres pięciu lat, zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym  

i archiwach.  

6. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:  

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,  

b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,  

c) do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18 RODO,  

d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO,  

e) do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO,  

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się  

z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.  

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,  

00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie 

danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,  

8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami jest obowiązkowe. Niepodanie danych będzie 

skutkowało nierozpatrzeniem wniosku lub w przypadku umowy – brakiem jej realizacji.  
9. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  
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