
Wniosek 

o dofinansowanie zadania usuwania azbestu z terenu gminy Włocławek ze środków 
pochodzących z NFOŚiGW w Warszawie oraz WFOŚiGW w Toruniu. 

 
1. Dane właściciela (wypełnia osoba fizyczna): 

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

b) Adres zamieszkania: .................................................................................................................... 

c) Nr tel. kont.: ……………………………………………………………………………………………… 

d) Rodzaj własności (własność/współwłasność): ………………………………………………………. 

Uwaga: W przypadku większej liczby właścicieli do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę 

pozostałych właścicieli na usunięcie azbestu z terenu nieruchomości 

 
2. Dane właściciela (wypełnia przedsiębiorca) 

a) Nazwa firmy: …………………………………………………………………………………………….. 

b) Adres siedziby: ………………………………………………………………………………………….. 

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

d) Nr tel. kont.: ……………………………………………………………………………………………… 

 
 

3. Miejsce występowania wyrobów azbestowych: 

a) Adres: …………………………………………………………………………………………………….. 

b) Nr ew. działki: ………………………………….Obręb…………………………………………………. 

 
 

4. Nazwa, rodzaj wyrobu 
 

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

(płyty azbestowo-cementowe płaskie, płyty faliste azbestowo-cementowe, rury i złącza azbestowo-cementowe, itp.) 

 
 

5. Rodzaj obiektu budowlanego na którym występują odpady zawierające azbest (np. budynek 

mieszkalny, szopa, wiata, garaż, budynek gospodarczy itp.) 

 

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

 
 

6. Powierzchnia odpadów zawierających azbest (m2) 
 

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

 
 

(podać na jakiej podstawie oszacowano tą wielkość, np. dokumentacja techniczna, pomiar z natury ) 

 
- ilość azbestu przeznaczona do demontażu i transportu: ........................................................ (m2); 

 
- ilość azbestu przeznaczona tylko do transportu ...................................................................... (m2); 

 



7. Stopień uszkodzenia 

…............................................................................................................................................................... 
(brak uszkodzeń, małe uszkodzenia – brak widocznych pęknięć, a ubytki mniejsze na powierzchni mniejszej niż 3% 
powierzchni wyrobu, duże uszkodzenia – widoczne pęknięcia lub ubytki na powierzchni większej niż 3% powierzchni wyrobu) 

 

 
8. Rodzaj usługi: 

 
- ilość azbestu przeznaczona do demontażu i transportu: ........................................................ (m2); 

 
- ilość azbestu przeznaczona tylko do transportu ...................................................................... (m2); 

 
 

9. Ja, niżej podpisany/a, oświadczam, iż zostałem poinformowany, że: 
 

1) warunkiem  realizacji  przez  gminę   Włocławek   zadania  związanego  z   usuwaniem  azbestu i 
wyrobów zawierających azbest jest uzyskanie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Warszawie; 
2) zadanie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włocławek obejmuje 
wyłącznie koszty demontażu, załadunku, odbioru, transportu i unieszkodliwiania powyższych wyrobów, 
nie obejmuje natomiast zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego; 

10. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikających z art. 
233 § 1 Kodeksu Karnego w brzmieniu: „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w 
postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje 
nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”. 

 

 
11. Ja niżej podpisany oświadczam, że: 

 
- W przypadku uzyskania dofinansowania z WFOŚIGW w Toruniu oraz NFOŚiGW w Warszawie dla 
zadania usuwania azbestu z terenu nieruchomości, której jest właścicielem, poniosę pozostałe koszty 
realizacji zadania, które nie zostały objęte dotacją. 

 
- W przypadku wystąpienia większej ilości wyrobów zawierających azbest niż zadeklarowane przeze 
mnie w złożonym wniosku oświadczam, iż pokryję z własnych środków kwotę wynikającą z różnicy 
pomiędzy rzeczywistą a zadeklarowaną ilością utylizowanego azbestu. 

 
 
 

 
 

........................................ 
(podpis) 

 
Data .................................... 

 
 
 

 
Załączniki: 

 

1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) 
2. Kserokopia mapy zasadniczej z zaznaczeniem działki i obiektu, z którego pochodzi azbest.  
3. Kserokopia aktu notarialnego lub wypisu z rejestru gruntów potwierdzającego własność działki. 
 
 
 
 
 
 



OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  
 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej: 
„RODO” informuję, że: 
 
1. Administratorem Państwa danych jest Gmina Włocławek, reprezentowana przez Wójta Gminy 

Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek, tel. 54/ 530 53 00, e-mail: 

wojt@gmina.wloclawek.pl  

 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: 
inspektor@cbi24.pl, telefonicznie pod numerem telefonu: 533 434 220  lub pisemnie na adres 
Administratora.  

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia deklaracji o przystąpieniu do 
programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włocławek, jak również w 
celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 13 grudnia 2010 r. 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, 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 2 kwietna 2004 r. w 
sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających 
azbest, ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:  

1) niezbędność do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie w związku ze złożonym wnioskiem (art. 6 ust. 1 lit. 
b RODO),  

2) konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 
3)  na podstawie Pani/Pana zgody ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO ). 

5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do rozpatrzenia złożonego wniosku. 
6. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:  

1) podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz  
2) organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w 
oparciu o stosowną podstawę prawną.  

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem 
okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych. 

8. Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:  
1) dostępu do swoich danych osobowych,  
2) żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia 

niekompletnych danych osobowych,  
3) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,  
4) przenoszenia swoich danych osobowych,  
5) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00)  
9. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania 

zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może 
Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź 
adres e-mailowy.  

 

mailto:wojt@gmina.wloclawek.pl

