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Wójt Gminy Osielsko 

  ………………………                                                    ul. Szosa Gdańska 55A 

     (data, miejscowość)                                                                86-031 Osielsko 

 

W N I O S E K  
 

 W SPRAWIE USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU 

GMINY OSIELSKO W 2021 

 

1. Wnioskodawca – właściciel nieruchomości, na terenie której występują wyroby 

zawierające azbest 
Imię i nazwisko Wnioskodawcy: 

 

 

2. Miejsce zamieszkania Wnioskodawcy 

 

3. Adres/dane nieruchomości, na terenie której występują wyroby zawierające azbest  
(wypełnić jeśli jest inny niż w pkt.2) 

 
TYTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI (Proszę zaznaczyć jeden właściwy kwadrat) 

□ własność 

□ współwłasność nieruchomości, na terenie, którego występują wyroby zawierające azbest 

W przypadku współwłasności Wnioskodawca dodatkowo winien przedłożyć wraz z niniejszym wnioskiem zgodę 

wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na realizację usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest - Załącznik 

nr 1 

 

4. Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest przewidzianych do usunięcia 

(w m2)…………………… 
 
 

5. Zadanie będące przedmiotem dotacji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

□  Demontaż, transport i unieszkodliwianie              □ Transport i unieszkodliwianie 

 

6. Obiekt na którym znajdują się wyroby zawierające azbest (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

□ budynek mieszkalny   □ budynek gospodarczy   □ altana działkowa   □ inny ………………………  

□ wyroby azbestowe złożone na nieruchomości (dotyczy odpadów zdemontowanych we wcześniejszym terminie) 

 
7. Rodzaj wyrobów zawierających azbest (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

□ płyty faliste azbestowo - cementowe stosowane w budownictwie 

□ płyty azbestowo - cementowe płaskie stosowane w budownictwie 

□ inne wyroby (wpisać jakie) ………………………………………………………. 

 

 

Miejscowość: Powiat: 

Kod pocztowy: 

 

Ulica: 

 

Nr domu/Nr lokalu: 

 

Telefon: 

Miejscowość: Powiat: 

 

Kod pocztowy: 

 

Ulica: 

 

Nr domu/Nr lokalu: 

 

Nr działki: 

 



2 

 

8. Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

a) Oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą 

□ TAK  □ NIE 

 

b) Oświadczam, że prowadzę gospodarstwo rolne o powierzchni:  

 

□ TAK o powierzchni……………………………………………….  □ NIE 
(wpisać dokładną powierzchnię gospodarstwa rolnego) 
 

 

9. Oświadczam, iż: 
a) zobowiązuję się umożliwić demontaż oraz odbiór wyrobów zawierających azbest z nieruchomości, o której mowa w 

punkcie 3, przez firmę wskazaną przez dotującego w ustalonym terminie; 

b) zobowiązuję się do podpisania dokumentów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia oraz rozliczenia dotacji, 

m.in.: oryginału i kopii „protokołu wykonania robót”; 

c) wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli na nieruchomości w trakcie rozpatrywania wniosku i realizacji 

zadania; 

d) dane zawarte w tym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

 

10. Do wniosku dołączam: 
a) pełnomocnictwo - Załącznik nr 2 lub inny dokument potwierdzający uprawnienia do reprezentowania 

wnioskodawcy przez osoby podpisujące wniosek1    

b) informację o wyrobach zawierających azbest; - Załącznik nr 3 

c) dokument  potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. kserokopię aktu notarialnego lub wypisu z księgi 

wieczystej lub decyzji zarządu rodzinnego ogrodu działkowego o przyznaniu działki) 

d) dokument potwierdzający uregulowanie stanu formalno - prawnego przedsięwzięcia czyli potwierdzenie 

zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę;2  

e)    kopię aktualnej „OCENY stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” 2   

    - Załącznik nr 4                           

f) ………………………………………………………………………………………………………………… 

Objaśnienia: 
1 dotyczy pełnomocnictw, a także innych uprawnień reprezentujących podmioty (wspólnoty mieszkaniowe, 

przedsiębiorcy, parafie). 
2 w przypadku korzystania z zadania z opcją DEMONTAŻU; 
 

 

 

………………….   dnia  ...............................……                    ………………………………… 
            (miejscowość)                                (dzień, miesiąc, rok)                                                                 (podpis Wnioskodawcy 
                                                                                                                                                                            lub pełnomocnika)  

 

Oświadczam, że: 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rozliczenia dotacji na dofinansowanie 

kosztów przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy 

Osielsko na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 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), zwanego dalej RODO. Administratorem danych osobowych jest Wójt 

Gminy Osielsko z siedzibą w Osielsku przy ul. Szosa Gdańska 55 A. Dane osobowe będą przetwarzane w 

formie papierowej. Przekazywane będą podmiotom uprawnionym do ich otrzymania zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa oraz z zawartymi umowami. Dane osobowe podane we wniosku będą 

przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi archiwizacji dokumentów. 

Wnioskodawcy przysługuje prawo żądania dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO. 

 

………………….   dnia  ...............................……                    ………………………………… 
(miejscowość)                                (dzień, miesiąc, rok)                                                                 (podpis Wnioskodawcy 

                                                                                                                                                         lub pełnomocnika) 
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Załącznik nr 1 

 

 

Zgoda współwłaściciela nieruchomości 
(wypełnia współwłaściciel nieruchomości, w której będzie wykonywane zadanie) 

 
Ja, niżej podpisany/-a ............................................................................................................................................ 

(imię i nazwisko współwłaściciela) 

 

Zamieszkały/-a ................................................................................... .................................................................... 
(dokładny adres) 

 
oświadczam, że będąc współwłaścicielem budynku/lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ulicy  

 

…………………………………………………………………………………………  nr .......................................  

 

w miejscowości ………………………………………………………………………., działka nr…………...……  

 

wyrażam zgodę na usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest. 

 

 

 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 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), zwanego dalej RODO. Administratorem danych 

osobowych jest Wójt Gminy Osielsko z siedzibą w Osielsku przy ul. Szosa Gdańska 55 A. Dane osobowe będą 

przetwarzane w formie papierowej. Przekazywane będą podmiotom uprawnionym do ich otrzymania zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa oraz z zawartymi umowami. Dane osobowe podane we wniosku będą 

przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi archiwizacji dokumentów. Wnioskodawcy 

przysługuje prawo żądania dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO. 

 

 

 

 
.........................................     ……………………………………………….. 
           Miejscowość, data                                                                      (podpis współwłaściciela) 
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Załącznik nr 2 
 

 

Pełnomocnictwo 

 
Ja ,................................................................................................................... niżej popisany/-na, zamieszkały/-ła 

imię i nazwisko 

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

ulica, nr domu i lokalu, miejscowość, kod pocztowy 
 

legitymujący /a się dowodem osobistym Seria i Nr………………………………………………………………. 

 

wydanym przez ..........................................................................................,  PESEL................................................., 
    nazwa organu wydającego 

 

jako właściciel / współwłaściciel*  nieruchomości położonej w .............................................................. ........... 

 

.............................................................................................................................................................. ....................... 
ulica, nr domu i lokalu, miejscowość, kod pocztowy 

 
upoważniam Pana/Panią................................................................................................................. zamieszkałego/ą 

imię i nazwisko 

 

………..................................................................................................................................................................... 
ulica, nr domu i lokalu, miejscowość, kod pocztowy 

 
legitymujący/a się dowodem osobistym Seria i Nr………………………………………………………………. 

 

wydanym przez ...........................................................................................,  PESEL................................................, 
    nazwa organu wydającego 

 

do wykonywania w moim imieniu wszystkich czynności związanych z podpisaniem i złożeniem wniosku w sprawie 

usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Osielsko, w ramach Ogólnopolskiego programu 

finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w latach 2021-2023, współfinansowanego przez WFOŚiGW w 

Toruniu, a także do realizacji tej inwestycji. 

 

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

podpis udzielającego pełnomocnictwa  

* niepotrzebne skreślić 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 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), zwanego dalej RODO. Administratorem danych 

osobowych jest Wójt Gminy Osielsko z siedzibą w Osielsku przy ul. Szosa Gdańska 55 A. Dane osobowe będą 

przetwarzane w formie papierowej. Przekazywane będą podmiotom uprawnionym do ich otrzymania zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa oraz z zawartymi umowami. Dane osobowe podane we wniosku będą 

przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi archiwizacji dokumentów. Wnioskodawcy 

przysługuje prawo żądania dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO. 

 

 

 

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

podpis Pełnomocnika  
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Załącznik nr 3 

 

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 

 
1. Nazwa miejsca/urządzenia/instalacji, adres 2): 

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

(województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, numer nieruchomości) 

2. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest — imię i nazwisko lub nazwa i adres: 

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

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

3. Rodzaj zabudowy:* budynek mieszkalny/ budynek gospodarczy/ budynek przemysłowy/ budynek mieszkalno -gospodarczy/ inny/  
wyroby azbestowe złożone na nieruchomości 

4. Numer działki ewidencyjnej: ……………………………………………………………………………… 

5. Nr obrębu*: 0001 Bożenkowo/ 0003 Jarużyn/0005 Maksymilianowo/ 0008 Niemcz/ 0009 Niwy/ 0010 Osielsko/ 0013 Żołędowo 

6. Nazwa, rodzaj wyrobu *: płyty azbestowo-cementowe płaskie / płyty faliste azbestowo-cementowe. 

7. Ilość posiadanych wyrobów : ……………m2 

8. Stopień pilności *: I / II /III 

9. Zaznaczenie miejsca występowania wyrobów: (Nie dotyczy osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Należy podać nazwę i numer dokumentu oraz datę jego 

ostatniej aktualizacji, w którym zostały oznaczone miejsca występowania wyrobów zawierających azbest, w szczególności planu sytuacyjnego terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest, 

dokumentacji technicznej.) 

a) nazwa i numer dokumentu: …………………………………………………………………………………... 

b) data ostatniej aktualizacji: …………………………………………………………………………………… 

10. Przewidywany termin usunięcia wyrobów: ………………………………………………………………… 

11. Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia  …………………. 

 

 

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

                                                                                                                                                          (podpis) 

data ................................................... 

 
* zaznaczyć właściwe lub niepotrzebne skreślić 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

dotycząca złożenia informacji o wyrobach zawierających azbest 

 
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku 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. 2016.119.1  z dnia 4 maja 2016 r., zwanego dalej RODO informujemy, iż:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Osielsko. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres 

siedziby: Urząd Gminy Osielsko, ul. Szosa Gdańska 55A, 86-031 Osielsko, telefonicznie: 52 324 18 00, e-mail: gmina@osielsko.pl. 

2) Do kontaktów w sprawie ochrony Pani/Pana danych osobowych został także powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można 
się kontaktować telefonicznie 52 324 18 80, e-mail: wybory@osielsko.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 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, w celu złożenia informacji o wyrobach zawierających azbest. 

4) Pani/Pana dane osobowe możemy ujawniać, przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym, są nimi m.in. organy nadzoru, 

podmioty wykonujące usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, sądy, organy kontrolne, ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, 
gdy istnieje do tego  stosowna podstawa prawna i faktyczna.  

    Pani/Pana dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom 

przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne i inne, jednakże przekazanie Pani/Pana danych nastąpić może tylko wtedy, 
gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Pani/Pana praw. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte. 

6) Przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, można je sprostować. Ma Pani/Pan także prawo żądania ich 
usunięcia, gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub ograniczenia ich przetwarzania.  

7) Podania Pani/Pana danych wymaga Rozporządzenie 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, na podstawie, której działa administrator.  

8) Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.  

 

 

 

…………………………………………………. 

                                                                                                                  podpis 
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Załącznik nr 4 
OCENA 

stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest 

 
Nazwa miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:  

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

Adres miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:  

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

Rodzaj zabudowy*: budynek mieszkalny/ budynek gospodarczy/ budynek przemysłowy/ altana działkowa/ inny /wyroby azbestowe 

złożone na nieruchomości 
Numer działki ewidencyjnej: .........................................................................................................   

Nr obrębu*: 0001 Bożenkowo/ 0003 Jarużyn/0005 Maksymilianowo/ 0008 Niemcz/ 0009 Niwy/ 0010 Osielsko/ 0013 Żołędowo 

Nazwa, rodzaj wyrobu*: . płyty faliste azbestowo-cementowe/ płyty azbestowo-cementowe płaskie 

Ilość wyrobów: .............................m2  

Data sporządzenia poprzedniej oceny: ........................................................................................ ...  

 
Grupa/ nr Rodzaj i stan wyrobu Punkty Ocena 

1 2 3 4 

I Sposób zastosowania azbestu   

1 Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)  30  

2 Tynk zawierający azbest 30  

3 Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1 000 kg/m3)  25  

4 Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne)  10  

II Struktura powierzchni wyrobu z azbestem   

5 Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien 60  

6 Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien 30  

7 Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach 15  

8 Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń 0  

III Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem   

9 Wyrób jest przedmiotem jakichś prac 30  

10 Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m)  15  

11 Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne 10  

12 Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne 10  

13 Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne 0  

IV Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych   

14 Bezpośrednio w pomieszczeniu 30  

15 Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem 25  

16 W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)  25  

17 Na zewnątrz obiektu (np. tynk)  20  

18 Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne)  10  

19 
Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub 

poza szczelnym kanałem wentylacyjnym 
5  

20 Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych)  0  

V Wykorzystanie miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej   

21 Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców 40  

22 Stałe lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy)  30  

23 Czasowe (np. domki rekreacyjne)  15  

24 Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki)  5  

25 
Nieużytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z 

użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje)  
0  

SUMA PUNKTÓW OCENY  

STOPIEŃ PILNOŚCI  

 

UWAGA: W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie zostanie wskazana 

więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup, należy uwzględnić tylko pozycję o najwyższej 

punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:  

Stopień pilności I od 120 punktów  

wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie  

Stopień pilności II od 95 do 115 punktów  

wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku  

Stopień pilności III do 90 punktów  

wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat  

 

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

 (miejscowość, data)                                Właściciel/ Zarządca 

                                           (podpis)  
* zaznaczyć właściwe lub niepotrzebne skreślić 


