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

Imię i nazwisko:…………………………………… 

Adres : ……………………………….................... 

…………………………………………………….. 

Telefon : ………................................................. 

                        (Dane wnioskodawcy)                                            Wójt Gminy Rozogi 
ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22 

           12 - 114 Rozogi 

 
WNIOSEK 

 
o przyznanie dofinansowania zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających 

azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Rozogi 
 
 

1. Lokalizacja planowanych prac związanych z usunięciem wyrobów zawierających 
azbest : 

Adres nieruchomości : ……………………………………………………………………..………….. 

Nr obrębu …………….……….…… i nr działki ewidencyjnej ……………………………………... 

Tytuł prawny do nieruchomości : ………………………………………………………............... 
                                              (własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste) 

 
Forma własności nieruchomości1) : ………………………………………………………………… 

 

2. Rodzaj obiektu, z którego będą usuwane wyroby zawierające azbest 
 

………………………………………………………………………………………………………......... 
(np. budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, itp.) 

 
Rodzaj zabudowy2): ……………………………………………………………………………………. 
 

3. Rodzaj usuwanych wyrobów3 :  

□  płyty azbestowo-cementowe faliste stosowane w budownictwie, 

□  płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie, 

□  inne (podać jakie) ……………………………………………………………………………, 
 

4. Zakres prac3): 

□ demontaż, transport, unieszkodliwianie 

 Powierzchnia dachu …………………………………………………………………………… 

            □ odbiór, unieszkodliwianie 

 Ilość wyrobów (Mg)……………………………………………………………………………... 
    

                                                                        
 
                                                                                                         ………………………………………………... 
                                                                                                           (Podpis wnioskodawcy/wnioskodawców) 

Załączniki: 

1. Informacja o wyrobach zawierających azbest (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Rozporządzenia 

Ministra Gospodarki z dnia 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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31). 

2. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, zgodnie  

z załącznikiem Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia  

2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 

zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 ze zm.). 



 
 

1)  
OF – osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej 

    OFD – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 

    ROL – rolnik 

    PD – przedsiębiorca 

    JST – jednostka samorządu terytorialnego  

    I – inny (jaki) 

 
2)   BD – budynek niezwiązany z prowadzoną działalnością gospodarczą lub rolniczą 

D – budynek związany z prowadzoną działalnością gospodarczą lub rolniczą  

 
3)   Zaznaczyć odpowiednie – w przypadku demontażu wyrobów z dachu należy podać powierzchnię dachu, a w przypadku 

samego odbioru wcześniej zdemontowanych wyrobów należy podać powierzchnię wyrobów (płyt). 

 

 
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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze 
zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 
 
1) Administratorem Państwa danych jest Gmina Rozogi (adres: ul. Kętrzyńskiego 22, 12-114 Rozogi,  

tel. /89/ 72-26-002, 72-26-038, Fax. /89/ 72-26-002 w. 50, e-mail: sekretariat@rozogi.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 lub pisemnie na adres Administratora. 

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia i załatwienia wniosku na usunięcie wyrobów 

zawierających azbest, złożonego przez wnioskodawcę na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.), „Programem Oczyszczania Kraju z 

Azbestu na lata 2009 – 2032” przyjętego uchwałą Rady Ministrów nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. (M.P. 

z 2009 r. Nr 50, poz. 735) zmienionej uchwałą nr 39/2010 z dnia 15 marca 2010 r. (M.P. z 2010 r. Nr 33, 

poz. 481) oraz uchwale Rady Gminy Rozogi Nr XXIV/179/13 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie przyjęcia 

„Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rozogi na lata 2013-2032” 

jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO), tj. związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest.  

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem 

okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych. 

5)  Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 

6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię 

Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,  

00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie 

brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

9) Państwa dane mogą zostać przekazane firmie wykonującej prace obejmujące demontaż, transport  

i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych, która zostanie wyłoniona przez Urząd Gminy Rozogi na 

podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom 

uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

 
                                                                                            
             

  ………………………………………………... 
                                                                                                       (Podpis wnioskodawcy/wnioskodawców) 

mailto:sekretariat@rozogi.pl

