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WNIOSEK 
o dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest  

z posesji znajdującej się na terenie Gminy Drezdenko 

1. DANE WNIOSKODAWCY (właściciela/zarządcy nieruchomości) 

Nazwisko i imię/ Nazwa ………………………………………………………….………… 

Adres zamieszkania/ siedziby ………………………………………………………………. 

Telefon kontaktowy…………………………………………………………………………. 

Dowód osobisty: seria………Nr………….wydany przez………………………………….. 

2. INFORMACJE NT MIEJSCA, Z KTÓREGO ZOSTANĄ USUNIĘTE 
WYROBY ZAWIERAJACE AZBEST: 

1)   Miejsce *:   
(....) budynek mieszkalny 
(....) lokal użytkowy (służący do prowadzenia działalności 
gospodarczej lub rolniczej) 
(....) budynek gospodarczy itp. 
(....) złożone luzem 
(....) inne ........................................... 

2) Nr ewidencyjny działki ............................., obręb………………………………………. 

3) Tytuł prawny do władania nieruchomością*1: 
(....) własność 
(....) współwłasność 
(....) inny, (należy wpisać jaki)………………………………… 

 
3. OPIS POSIADANYCH WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST: 

1) Szacunkowa wielkość powierzchni posiadanych wyrobów  (m2)  ..................  
2) Rodzaj zastosowanego materiału*: 

(....) płyty faliste  
(....) płyty płaskie 
(....) inne, (należy wpisać jakie)…………………….. 

4. DO WNIOSKU ZAŁĄCZAM: 

 dokumentu potwierdzającego prawo własności nieruchomości (lub budynku) lub tytuł prawny do 
władania nieruchomością lub nr księgi wieczystej GW1K/……………..............** 

 kopię dokumentu potwierdzającego zgłoszenie robót związanych z demontażem materiałów 
budowlanych zawierających azbest lub pozwolenia na budowę (w zależności od zakresu 
wykonywanych prac) wydanego przez Starostwo Powiatowe w Strzelcach Krajeńskich wraz  
z zaświadczeniem o braku sprzeciwu tego organu; przedmiotowe zaświadczenie musi być przedłożone 
w tut. Urzędzie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia robót przez Wykonawcę – o ile dotyczy, 

 
*Postawić znak „X” przy właściwej odpowiedzi  
** niepotrzebne skreślić 
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 mapę lub rysunek z zaznaczonym miejscem występowania wyrobów zawierających azbest na danej 

posesji, 
 formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de mini mis (dot. przedsiębiorców i 

rolników usuwających azbest z budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności 
gospodarczej bądź rolniczej albo azbestu, który z takich budynków został już usunięty i leży luzem na 
terenie nieruchomości), 

 oświadczenie /zaświadczenie o pomocy de minimis za ostatnie trzy lata obrotowe (jeżeli dotyczy)  
 ...................................................................................................................................................................... 

 
 
 Oświadczam, że jako właściciel nieruchomości/ zarządca**2wyrażam zgodę dla 

przedsiębiorcy wybranego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1843) przez Burmistrza Drezdenka, na 
wykonanie robót związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, na wejście z 
robotami na teren nieruchomości określonej w niniejszym wniosku w celu usunięcia 
wyrobów zawierających azbest. W przypadku zbycia nieruchomości (zgodnie z 
kodeksem cywilnym), zobowiązuję się poinformować kupującego o wyrażonej zgodzie. 

 Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 kodeksu 
karnego) oświadczam, iż azbest usuwany z demontażem lub azbest znajdujący się luzem 
na terenie nieruchomości – znajdował się/ nie znajdował się** - na dachu budynku 
służącego do prowadzenia przeze mnie działalności gospodarczej bądź rolniczej.  

 
 
 
 

............................................................. 
(data, podpis Wnioskodawcy) 

 
 
 
Zgoda współwłaścicieli (jeżeli dotyczy) 
Jako współwłaściciel nieruchomości, o której mowa w przedmiotowym wniosku, wyrażam zgodę na 
przeprowadzenie zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z jej terenu, realizowanego 
przez Gminę Drezdenko, współfinansowanego przez WFOŚiGW w Zielonej Górze oraz NFOŚiGW w 
Warszawie.  
 
 

1. …………………………………………..    ……………………………… 
(imię i nazwisko)        (podpis) 

 
2. …………………………………………..    ……………………………… 

(imię i nazwisko)        (podpis) 
 

3. …………………………………………..    ……………………………… 
(imię i nazwisko)        (podpis) 
 

4. …………………………………………..    ……………………………… 
(imię i nazwisko)        (podpis) 
 

5. …………………………………………..    ……………………………… 
(imię i nazwisko)        (podpis) 
 

 
 
 
 
 

 
** niepotrzebne skreślić 
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Klauzula informacyjna dla wniosków 

 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Drezdenka z 
siedzibą w Drezdenku ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko.  

2) Kontakt z wyznaczonym przez Administratora Danych Osobowych – Inspektorem 
Ochrony Danych, możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres: 
iod@drezdenko.pl, lub telefonicznie 95 7622960 ).  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku - na 
podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r. 4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty 
uprawnione do uzyskania danych osobowych lub Podmioty uczestniczące w realizacji 
wniosku. 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres przewidziany 
przepisami prawa  

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.  

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych lub innego organu kontroli gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie jego danych 
osobowych narusza obowiązujące przepisy.  

8) Skorzystanie z prawa do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym 
momencie lub ograniczenia ich przetwarzania nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, 
którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody lub ograniczeniem 
przetwarzania.  

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych 
może skutkować odmową realizacji wniosku.  

 
Administrator 

 
 
Zapoznałem się 
 TAK    NIE 
 
 
 
 
………………………………………….. 
Czytelne podpisy Wnioskodawcy i współwłaścicieli 


