
Załącznik nr 1  

do Regulaminu  określającego zasady usuwania azbestu 

 i wyrobów zawierających azbest na terenie  

Gminy Łęka Opatowska na 2022 rok. 

 

 

W N I O S E K 

O   D O F I N A N S O W A N I E   Z A D A N I A   W   Z A K R E S I E    U S U W A N I A  

A Z B E S T U   I   W Y R O B Ó W   Z A W I E R A J Ą C Y C H   A Z B E S T 

 

 

Wójt Gminy Łęka Opatowska 

ul. Akacjowa 4 

63 – 645 Łęka Opatowska 

 

1. Wnioskodawca (Imię i nazwisko): 

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

2. Adres wnioskodawcy:  

Miejscowość ……………………..…...................... Ul. ................................................... Nr …............. 

Kod pocztowy……………………………… Gmina...............................................................................  

Telefon …………………………………..................................................................................................  

3. Zakres prac objętych wnioskiem i ilość wyrobów zawierających azbest do usunięcia:  

(Szacunkowa waga 1m2 pokrycia dachowego z płyty cementowo – azbestowej (płyta falista) wynosi 17 kg)     

a) Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest (Mg) 

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

b) Rodzaj wyrobów: 

………………………………………………………………………...……………........….. 

c) Źródło pochodzenia wyrobów zawierających azbest (zaznaczyć znakiem X): 

 Budynek mieszkalny, 

 Budynek garażowy, 

 Budynek gospodarczy, 

 Budynek inwentarski, 

 Budynek przemysłowy, 

 Stodoła, 

 Wiata, 

 Inny ............................................................................................................................ 

 

4.    Lokalizacja wyrobów zawierających azbest: 

Miejscowość ……………………..…...................... Ul. ................................................... Nr ….............  

Nr działki ewidencyjnej………………………………………………………………………….....…… 

Nr obrębu ewidencyjnego.......................................................................................................................... 



5.  Opis przedsięwzięcia (zakres planowanych prac, tytuł prawny do nieruchomości): 

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

6.    Planowany okres realizacji przedsięwzięcia (miesiąc, rok): 

a) termin rozpoczęcia prac: .............................. b)   termin zakończenia prac: .  ............................. 

 

7.   Uwagi i informacje dodatkowe: 

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

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

8.  Zapoznałem  się z Regulaminem wykonywania i finansowania usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Łęka Opatowska w 2022 r. 

 

........................................................ 
(data i czytelny podpis Wnioskodawcy) 

 

WYPEŁNIA GMINA 

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

(nr ewidencyjny wniosku wg kolejności wpływu)                                                 (data wpływu wniosku do gminy) 

 

 

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

 (rozpatrzono wniosek pozytywnie lub negatywnie)                                                    (data i podpis wójta gminy) 

 

Załączniki do wniosku: 

1. Kserokopia Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest – wg 

załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.  

w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. 

U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.), potwierdzającego I lub II stopień pilności usunięcia wyrobów zawierających 

azbest. 

2. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości. 

3. Pisemna zgoda współwłaściciela/li budynku na wykonanie prac związanych z usunięciem wyrobów 

zawierających azbest – jeżeli dotyczy. 

4. Dokument uprawniający do występowania w imieniu Wnioskodawcy: pełnomocnictwo wraz z dowodem 

uiszczenia opłaty skarbowej, gdyż zgodnie z zapisami ustawy z dnia16 listopada 2006 r.o opłacie skarbowej 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.) wymagana jest opłata skarbowa od dokumentu pełnomocnictwa. 

5. Dodatkowo dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą wymagane załączniki do wniosku: 

a) kserokopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie przedsiębiorca otrzymał w roku, w którym 

ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy      

de minimis otrzymanej w tym okresie, oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 

b) informację niezbędną do udzielenia pomocy, według wzoru określonego Rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot 

ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz.311 z późn. zm.). 

6. Dodatkowo w sektorze produkcji rolnej wymagane załączniki do wniosku: 

a) kserokopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w roku, w którym 

ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de 

minimis otrzymanej w tym okresie, oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 

b) informacja niezbędna do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie według wzoru określonego 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez 

podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz.810). 



 

  Uwaga! 

• W przypadku rezygnacji z realizacji zadania, należy dostarczyć stosowne pismo w tej sprawie do Urzędu 

Gminy w Łęce Opatowskiej. 

• Należy wypełnić wszystkie pola we wniosku. 

• Złożenie niniejszego wniosku nie jest jednoznaczne z realizacją prac związanych z usuwaniem wyrobów 

zawierających azbest. 

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZEYTWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Łęka Opatowska z siedzibą przy ul. Akacjowej 4, 63 – 645 Łęka 

Opatowska. 

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: : inspektor@myiod.pl lub pisemnie na adres:  

ul. Akacjowa 4, 63 – 645 Łęka Opatowska. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. C RODO), 

w związku z przyjętym w dniu 14 lipca 2009 r. przez Radę Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej programem Oczyszczania Kraju z Azbestu 

na lata 2009-2032, zmienionym uchwałą Nr 39/2010 Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. oraz uchwałą Nr XIX/110/2019 Rady Gminy 

Łęka Opatowska z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łęka 

Opatowska oraz przepisami ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, w celu usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest na terenie Gminy Łęka Opatowska. 

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres 

niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora. 

5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do: 

a) dostępu do swoich danych osobowych, 

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, 

c) żądania usunięcia danych, gdy: 

• dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, 

• dane są już przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: 

• osoby te kwestionują prawidłowość danych, 

• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, 

• Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, 

do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Podanie danych jest niezbędne do rozpatrzenia wniosku o usunięcie wyrobów zawierających azbest. 

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 
9. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Pani/Pana dane osobowe zostaną przekazane Wykonawcy usługi usuwania wyrobów 

zawierających azbest. Ponadto odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie 
przepisów prawa lub zawartych z Administratorem umów, w tym podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora. 

 

 

 

 


