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Prezydent Miasta Inowrocławia 

             al. Ratuszowa 36 

 88-100 Inowrocław 

 

 

Wniosek na wykonanie zadania p.n.   

„Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest              

z terenu Gminy Miasto Inowrocław”  
 

 

I. DANE WNIOSKODAWCY: 

 

1. Imię i nazwisko…………………………………………………………………………. 

2. Adres zameldowania:…………………………………………………………………… 

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

3. Nr telefonu: …….………….…...…, e-mail: ………………………………..…………. 

II. DOTACJA CELOWA NA ZADANIE INWESTYCYJNE, POLEGAJĄCE NA:   

 

 demontażu, transporcie i utylizacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest,    

na budynkach mieszkalnych i gospodarczych. 

 transporcie i utylizacji materiałów zawierających azbest, składowanych na posesjach.  

III. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI, Z KTÓREJ BĘDĄ USUWANE  

WYROBY ZAWIERAJĄCE AZBEST:  

1. Miejscowość …………………………, ulica ……………………………….………..  

 nr budynku …………………., nr ewidencyjny działki……………………………………  

obręb ………………………….., arkusz ……………………………………………….… 

2. Tytuł prawny władania nieruchomością:……………………………………………...                                

(własność, współwłasność, umowa użyczenia, umowa dzierżawy, użytkowanie wieczyste, najem) 

3. Rodzaj budynku, na którym znajdują się wyroby zawierające azbest (budynek 

mieszkalny, gospodarczy, garaż, wiata, inne): …………………………..………………….. 

     Budynek związany z prowadzoną działalnością gospodarczą lub rolniczą: 

                       

     Źródło powstania odpadu:                     dach              elewacja               inne  

4. Rodzaj i ilość wyrobów zawierających azbest, planowanych do usunięcia: 

 

Płyta falista                                                                  Płyta płaska/falista           

 

Planowana do usunięcia ilość wyrobów zawierających azbest: 

Ilość w m2 - ………………                                        Ilość w Mg - ……………... 

Jest to całość wyrobów zawierających azbest jakie występują na ww. terenie  

 
Uwaga: Dla celów obliczeniowych należy przyjąć, że 1 m2 powierzchni połaci lub ściany pokrytej płytami 

azbestowymi waży ok. 20 kg. 
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Oświadczam, że: 

1. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin na mojej nieruchomości przez pracowników Urzędu 

Miasta Inowrocław oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                    

w Toruniu celem stwierdzenia, czy przedsięwzięcie związane z usuwaniem wyrobów zawierających 

azbest zostało zrealizowane prawidłowo, 

2. Wszystkie dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą. 

Uwaga: 

1. Wnioski złożone do końca lutego danego roku są rozpatrywane w roku bieżącym, wnioski złożone 

później przechodzą na rok następny. 

2. W przypadku rezygnacji z realizacji zadania, wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia pisma                

w tej sprawie do Urzędu Miasta Inowrocławia. 

3. W latach 2021-2023 r. zadanie polegające na „Demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Inowrocław” jest finansowane przez Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, zgodnie z regulaminem naboru 

wniosków o dofinansowanie w ramach ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów 

zawierających azbest w latach 2021-2023, opublikowanym na stronie 

https://wfosigw.torun.pl/web/uploads/pub/pages/page_431/text_images/2.%20Regulamin_.pdf. 

4. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych. 

5. Przygotowane do transportu wyroby zawierające azbest powinny być odpowiednio zabezpieczone                    

i zlokalizowane na przedmiotowej nieruchomości, w miejscu umożliwiającym jej załadunek. 

Załączniki: 

1. Oświadczenie o pomocy de minimis, 

2. Oświadczenie dot. działalności gospodarczej. 

 

 

……………………………                                             …………………………………… 
   (Data, miejscowość)                                                                         (Czytelny podpis osoby składającej wniosek) 

 
UWAGA! Należy zapoznać się z poniższą treścią i podpisać. 

Klauzula informacyjna (RODO) 

 
W związku ze złożeniem Wniosku na wykonanie zadania p.n. „Demontaż, transport  

i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Inowrocław” wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z 4.05.2016, s.1) – zwanego dalej 

„RODO” – informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Inowrocławia                           

z siedzibą w Inowrocławiu przy al. Ratuszowej 36; 

2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pod                

nr tel. 52-35-55-347 lub adresem e-mail: iod@inowroclaw.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadania p.n. „Demontaż, transport                 

i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Inowrocław”; 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej; 

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

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

8. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna                         

z brakiem możliwości udziału w zadaniu. 
   

                                                Zapoznałam/em się z powyższą treścią klauzuli 

 

..………………………………………… 

(data i czytelny podpis wnioskodawcy) 
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