
 

Wniosek o przyznanie dofinansowania na realizację przedsięwzięcia 

związanego z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z 

terenu Gminy Paprotnia 
 
..........................................................                                                     Paprotnia, dn. ...................... 

(imię i nazwisko wnioskodawcy) 

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

(ulica/ nr domu/ nr mieszkania) 

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

(nr dowodu osobistego/ przez kogo wydany) 

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

(nr telefonu) 

                                                             Urząd Gminy Paprotnia 

 

W N I O S E K 
o przyznanie dofinansowania z …………….. 

na realizację przedsięwzięć związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych 

zawierających azbest z terenu Gminy Paprotnia 
 

1. Lokalizacja planowanych prac: 

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

2. Obręb i numer działki: ........................................................................................................ 

3. Prace związane z usuwaniem azbestu obejmują (niepotrzebne skreślić): 

budynek mieszkalny 

budynek gospodarczy 

budynek garażowy 

-  inne ………………………………….. 

4. Charakterystyka prac – usuwanie azbestu obejmuje demontaż (niepotrzebne skreślić): 

płyt dachowych – płaskich / falistych 

płyt elewacyjnych – płaskich / falistych 

5. Przewidywane ilości odpadów zawierających azbest [m2 i kg]:...................................... 

6. Planowany termin realizacji prac: od dnia ................................do dnia ............................. 

7. Przewidywany koszt usuwania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest (demontażu, 

transportu i utylizacji): ........................................zł 

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

(podpis wnioskodawcy 

 



Załącznik 1.  

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
1)

 I 

MIEJSCU ICH WYKORZYSTYWANIA 
 

1. Miejsce, adres 

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

2. Właściciel/zarządca/użytkownik
*)

 : 

a) osoba prawna – nazwa, adres 

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

b) osoba fizyczna – imię, nazwisko i adres 

……………………………………………………………………………………………. 

3. Tytuł własności 

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

4. Nazwa, rodzaj wyrobu
2)

 ………………………………….. ………………………… 

5. Ilość (m
2
, tony)

3)
 

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

6. Przydatność do dalszej ekploatacji
4) 

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

7. Przewidywany termin usunięcia wyrobu: 

a) okresowej wymiany z tytułu zużycia wyrobu
5) 

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

b) całkowitego usunięcia niebezpiecznych materiałów i 

substancji................................................................................................................. 

8. Inne istotne informacje o wyrobach
6)

 

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

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

………………………… 

(data)                                                                        (podpis) 

___________________ 

Objaśnienia: 

1) Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1% azbestu. 
2) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następująca klasyfikację: 
- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie 

- płyty faliste azbestowo- cementowe dla budownictwa 

- rury i złącza azbestowo – cementowe 

- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest 

- wyroby cierne azbestowo – kauczukowe 

- przedza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione, 

- szczeliwa azbestowe 

- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki 

- wyroby azbestowo- kauczukowe, z wyjątkiem ciernych 

- papier, tektura 

- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie nie wymienione, w tym papier i tektura 

3) Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, pomiar z natury). 

4) Według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”  
5) Na podstawie corocznego rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie dopuszczenia 

wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny. 
6) Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest. 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

Odpady zawierające azbest 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) -  dalej RODO - informuję, że:  

I. Administratorem danych osobowych w Urzędzie Gminy Paprotnia jest Wójt Gminy Paprotnia, adres: ul. 3-go Maja 2, 08-107 Paprotnia, 

adres e- mail: ug@paprotnia.pl, tel./fax 25 631 21 10. 

II. Z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym do kontaktów z osobami, których dane dotyczą w sprawach związanych z przetwarzaniem 

ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy rozporządzenia 2016/679 można skontaktować się pisząc 

na adres e-mail: iod@paprotnia.pl, lub adres siedziby wskazany w pkt. I. 

III. Cele i podstawy przetwarzania  

Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia spraw związanych z przyjmowaniem wniosków o przyznanie dofinansowania na 

realizację przedsięwzięcia związanego z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest na podstawie ustawy z dnia 19 czerwca 

1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska, oraz ustawy z 

dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.  

(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 

IV. Odbiorcy danych 

Dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, wspomagającym w 

funkcjonowaniu systemów informatycznych. 

V. Okres przechowywania danych  

Dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w pkt. III będą przechowywane przez okres niezbędny 

do realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane, a następnie w celach archiwalnych w interesie publicznym zgodnie z obowiązującą w 

Urzędzie Gminy Paprotnia Instrukcją kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji dokumentów (ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach). 

VI. Prawa osób, których dane dotyczą: 

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: 

a. prawo dostępu do swoich danych osobowych; 

b. prawo do sprostowania (poprawiania) danych; 

c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 

d. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana 

do ich podania. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.  

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, 

o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 
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