
Popielów , dnia ………………….. 

Wójt Gminy Popielów 
ul. Opolska 13 
46 – 090 Popielów 

WNIOSEK 
o udzielenie dotacji na zadanie polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z 

nieruchomości położonych na terenie Gminy Popielów 

I. Dane osobowe (wypełnia osoba fizyczna): 

a) Imię i nazwisko:  ..................................................................................................................................... 
b) adres zamieszkania:  .............................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................. 
c) miejsce występowania wyrobu azbestowego  

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

d) telefon kontaktowy:  .............................................................................................................................. 

II. 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:  .............................................................................................................................. 
f) osoba upoważniona do reprezentowania przedsiębiorcy  ..................................................................... 

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

 III. Informacje o wyrobach zawierających azbest (właściwe zaznaczyć): 

1) Rodzaj wyrobów azbestowych: 

a) płyty azbestowo – cementowe faliste (eternit) ☐ 

b) płyty azbestowo cementowe płaskie☐ 

2) Lokalizacja wyrobów azbestowych na terenie nieruchomości: 

a) dach ☐ 

b) elewacja ☐ 

c) złożone na stosie ☐ 

3) Rodzaj budynku, na którym znajdują się wyroby azbestowe (wypełnić jeżeli wybrano III 2 b lub 
III 2 c) : 

a) budynek gospodarczy (np.: garaż, obora) ☐ 

b) budynek mieszkalny☐ 

c) budynek przemysłowy☐ 

d) budynek mieszkalno – gospodarczy☐ 

e) Inny☐ 

4) Wielkość powierzchni przeznaczonej do likwidacji (m2):………………………….. 

IV. Zakres prac objętych wnioskiem (zaznaczyć właściwe): 

☐ demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest  

☐ zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest  

………………………………………………………….. 
(Data i czytelny podpis) 



Wymagane załączniki (wszystkie załączniki są obligatoryjne): 

1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości. Obowiązkowo - w przypadku 
nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób, należy dołączyć zgody wszystkich, 
pozostałych współwłaścicieli na realizację zadania. 

2. Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę złożone w 
Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu bądź prawomocna decyzja o 
pozwoleniu na budowę bądź rozbiórkę budynku, które należy dostarczyć wraz z niniejszym 
wnioskiem  - ksero (nie dotyczy samego odbioru zdeponowanych wcześniej wyrobów 
zawierających azbest). 

3. Oświadczenie, że do dnia podpisania umowy wnioskodawca dostarczy dokument potwierdzający 
zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę złożone w 
Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu bądź prawomocną decyzję o pozwoleniu 
na budowę bądź rozbiórkę budynku. 
Oświadczenie Wnioskodawcy, że w terminie 30 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia właściwy organ 
(Starostwo Powiatowe  w Opolu) nie wniósł, w drodze decyzji, sprzeciwu, które należy dostarczyć 
do Urzędu Gminy w Popielowie (nie dotyczy samego odbioru zdeponowanych wcześniej wyrobów 
zawierających azbest). 

4. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, sporządzona 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 
r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających 
azbest. 

5. Kolorowe zdjęcia obiektów, z których zdejmowany będzie azbest lub składowany jest azbest wraz 
z opisem zawierającym dokładny adres. 

6. W przypadku Wnioskodawcy, dla którego udzielone dofinansowanie stanowić będzie pomoc de 
minimis, pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie: 

a) wszystkie zaświadczenia lub oświadczenia de minimis, pomocy de minimis  

w rolnictwie i w rybołówstwie, jaką otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o 

pomoc, oraz w dwóch poprzednich latach podatkowych, albo oświadczenie  

o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 

b) informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie 

zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc, de minimis (Dz.U. 

Nr 53, poz. 311 ze zm.) lub w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. w 

sprawie informacji składanych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie 

lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810 ze zm.). 

OŚWIADCZAM: 

a) zostałem/am poinformowany/a, iż zadanie związane z usuwaniem wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Popielów obejmuje wyłącznie koszty demontażu, 
załadunku, odbioru, transportu i unieszkodliwiania powyższych wyrobów, nie 
obejmuje natomiast zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego; 

b) uzgodnię z Wykonawcą zadania wybranym przez Gminę Popielów dokładny termin 
wykonania prac na terenie mojej nieruchomości; 

c) wszystkie załączone do wniosku kopie dokumentów są zgodne z oryginałem. 

…………………..……………………………………………………………………… 
(data i podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia) 



 

 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.)., dalej jako „RODO”, 

informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Popielowie 

z/s ul. Opolska 13, 46-090 Popielów,  jest Wójt Gminy Popielów.  

2. W urzędzie Gminy w Popielowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (IOD). Kontakt listowny z 

IOD: Urząd Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów, kontakt e-mail: iod@popielow.pl 

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu wzięcia udziału w Ogólnopolskim 

programie finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. 

Pani/Pana dane kontaktowe będą przetwarzane na podstawie zgody na potrzeby kontaktu w związku z 

udzieleniem dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest. 

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem wzięcia udziału w 

programie finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest 

Podanie przez Państwa danych kontaktowych jest dobrowolne. Mają Państwo prawo wycofać zgodę w 

dowolnym momencie. 

5. Odbiorcami danych będą tylko i wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. 

6. Dane będą przechowywane przez okres trwałości projektu. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do 

przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowej.  

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez 

Administratora, w tym profilowaniu. 

11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane 

dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy wynika to ze 

szczegółowych przepisów prawa lub jest niezbędne dla zawarcia umowy. 

…………………………………… 
(data i podpis wnioskodawcy) 

Urząd Gminy w Popielowie  
46-090 Popielów • ul. Opolska 13 • tel. 77 / 427 58 00 • fax 77/ 427 58 38 •  e-mail: ug@popielow.pl  

www.popielow.pl  
Klauzula informacyjna 

Gminy w Popielowie 

    

mailto:iod@popielow.pl
http://www.popielow.pl/
http://www.popielow.pl/
http://www.popielow.pl/

