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Formularz wniosku
WNIOSEK o wykonanie w roku 2023 usługi usunięcia odpadów budowlanych zawierających azbest

z nieruchomości zlokalizowanej na terenie powiatu śremskiego
1. Dane Wnioskodawcy:
Status Wnioskodawcy: 1)

osoba fizyczna
wspólnota mieszkaniowa
osoba prawna
przedsiębiorca
rolnik
jednostka samorządu terytorialnego lub inna jednostka sektora finansów publicznych

inny …............................................................................................................................

Imię i nazwisko
lub nazwa podmiotu występującego
w obrocie prawnym

gmina

miejscowość

ulica

nr domu / lokalu

nr telefonu

Adres zamieszkania / siedziby;
dane do kontaktu

e-mail

podmioty gospodarcze NIP REGON

rolnicy NIP PESEL

2. Lokalizacja nieruchomości, z której mają zostać usunięte odpady zawierające azbest:
miejscowość nazwa obrębu ewidencyjnego

ulica nr ewidencyjny działki

nr domu / lokalu nr działki ogrodniczej (w rodzinnym
ogrodzie działkowym)

3. Budynek, z którego zostały / zostaną zdemontowane wyroby zawierające azbest: 1)

4. Rodzaj wyrobów budowlanych zawierających azbest: 1)

płyty faliste azbestowo-cementowe
inny (określić jaki): …………………………………………………………………………………
5. W dniu składania wniosku wyroby zawierające azbest 1):
są zdemontowane i złożone na terenie nieruchomości (gotowe do usunięcia)
są przewidziane do demontażu z obiektu budowlanego - planowany termin
zdemontowania - do dnia: ………………………………………..
6. Waga odpadów zawierających azbest do usunięcia wynosi (szacunkowo): ……………….. kg 2) 3)

.
………………………………………                                  ……………………………………..……
                        data                                                                                   podpis Wnioskodawcy

Objaśnienia dotyczące wypełniania wniosku:
1) należy postawić znak „x” we właściwym polu
2) szacunkową wagę należy ustalić przy założeniu, że 1 m2 płyty falistej (eternitu) waży 15 kg
3) wagę należy podawać z dokładnością do 1 kg

nie jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz produkcją rolną

jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej

jest związany z produkcją rolną
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OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany/-a …………………………………………………................................................................
                    (imię i nazwisko Wnioskodawcy)

     legitymujący/-a się dowodem osobistym .…………………………………….......................................................
       (seria i numer dowodu osobistego Wnioskodawcy)

reprezentujący (dot. podmiotów gospodarczych i innych jednostek):  ………………………………….........................

po zapoznaniu się z Regulaminem realizacji w roku 2023 zadania pn. Likwidacja wyrobów budowlanych
zawierających azbest na terenie powiatu śremskiego, oświadczam, że:

1. Zapoznałem się z treścią ww. Regulaminu i akceptuję jego warunki.
2. Posiadam prawo do dysponowania nieruchomością, z której mają być usunięte odpady zawierające

azbest.
Informacje dotyczące prawa do dysponowania nieruchomością wskazaną we wniosku
i upoważnienia do składania wniosku 1)

1) Jestem właścicielem
2) Jestem współwłaścicielem (w tym współwłasność małżeńska, wspólnota mieszkaniowa)/

współużytkownikiem wieczystym i posiadam zgodę wszystkich współwłaścicieli/
współużytkowników wieczystych na wykonanie prac objętych niniejszym wnioskiem 2)

3) Jestem władającym (bez prawa własności) i posiadam pisemną zgodę na wykonywanie
prac objętych niniejszym wnioskiem, udzieloną przez właściciela / współwłaścicieli,
użytkownika wieczystego/współużytkowników wieczystych 2)

4) Posiadam prawo do dysponowania działką w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym
(wskazać w jakim) ………………………………………………………………………………

5) Jestem uprawniony do reprezentowania wspólnoty mieszkaniowej

3. Jestem / nie jestem 3) beneficjentem:
pomocy de minimis 1)

pomocy de minimis w rolnictwie 1)

Jako prowadzący działalność w zakresie (określić zakres):
………….........................................................

zobowiązuję się zawrzeć umowę z Powiatem Śremskim dotyczącą uzyskania pomocy de minimis.
4. Oświadczam, że niniejszy wniosek dotyczy usunięcia odpadów wskazanych wcześniej

w niezrealizowanym wniosku o ich usunięcie w ramach realizacji analogicznego zadania latach 2021-
2022, złożonym w urzędzie gminy (nazwa Gminy) ………………………. - składam ponowny wniosek
o wykonanie usługi w roku 2023 (punkt skreślić jeśli nie dotyczy).

5. Oświadczam, że odpady budowlane zawierające azbest, wskazane we wniosku, powstały w wyniku
klęski żywiołowej lub innego zdarzenia losowego (wskazać datę i rodzaj zdarzenia, np. pożar,
zjawisko meteorologiczne): …..……………………………………………………. (punkt skreślić jeśli nie
dotyczy).

6. Oświadczam, że ewentualne roszczenia co do naprawienia szkód lub zadośćuczynienia oraz
odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków, w związku z pracami wykonywanymi
w oparciu o niniejszy wniosek, kierować będę do Wykonawcy tych prac i zrzekam się jakichkolwiek
roszczeń w tym zakresie w stosunku do właściwej gminy lub Powiatu Śremskiego.

7. Oświadczam, że odpady zawierające azbest wskazane we wniosku nie zostały lub nie zostaną objęte
dofinansowaniem ze środków publicznych w ramach innego programu pomocowego - nie nastąpiło
i nie nastąpi podwójne finansowanie przedsięwzięcia polegającego na usunięciu odpadów
budowlanych  zawierających azbest z terenu nieruchomości wskazanej we wniosku (obejmującego
następujące prace: zabezpieczenie, załadunek, transport, przekazanie do unieszkodliwienia).

8. Oświadczam, że dane podane we wniosku są zgodne z prawdą oraz, że znane mi są skutki składania
fałszywych oświadczeń, wynikające z art. 297 Kodeksu karnego (Dz. U. z 2021r., poz. 1138, ze zm).

          ………………………………                                                              ……………………………………
data                                                                                          podpis Wnioskodawcy

Objaśnienia dotyczące wypełniania oświadczenia:
1) należy postawić znak „x” we właściwych polach
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2) podkreśl właściwe
3) niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIKI - kopie zaświadczeń, oświadczenie, formularz informacji (dotyczy pomocy de minimis) – należy
wymienić:

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

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

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 z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik
Urzędowy UE L 119 - dalej: RODO):
1. Administratorem danych osobowych, zawartych w niniejszym wniosku, jest Starosta Śremski z siedzibą przy

ul. Mickiewicza 17, 63-100 Śrem (kontakt do Inspektora ochrony danych: pisemnie na adres Starostwa
Powiatowego w Śremie lub poprzez e-mail: pczk@powiat-srem.pl), a także właściwy wójt/burmistrz gminy
właściwy ze względu na lokalizację nieruchomości wskazanej we wniosku, tj. Wójt Gminy Brodnica lub Burmistrz
Dolska lub Burmistrz Książa Wlkp. lub Burmistrz Śremu.

2. Dane osobowe wskazane we wniosku (w tym: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail,
a także dla potrzeb dotyczących uzyskania pomocy de minimis: PESEL, NIP, REGON) będą przetwarzane w
celu realizacji przedsięwzięcia polegającego na usuwaniu wyrobów budowlanych zawierających azbest.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 RODO (przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej administratorowi).

3. Dane osobowe, określone w niniejszym wniosku, będą udostępniane innym podmiotom zaangażowanym
w realizację przedsięwzięcia wskazanego w punkcie 2 (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu,
Wykonawca zadania).

4. Dane osobowe nie zostaną przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
5. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych

i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów prawa dotyczących archiwizowania danych
przez Administratora.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: dostępu do danych osobowych, sprostowania danych
osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych do innego administratora,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia danych (zgodnie z zapisami art. 17 RODO).

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

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

9. Podanie danych osobowych, w zakresie określonym w niniejszym wniosku jest dobrowolne a konsekwencją ich
nie podania będzie niedopuszczenie do procesu ubiegania się o pomoc w usuwaniu wyrobów budowlanych
zawierających azbest.

Zapoznałem się z powyższą informacją RODO i wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie i udostępnianie
moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego wniosku o wykonanie usługi usunięcia
odpadów budowlanych zawierających azbest.

………………………………………                              ……………………………………
data                                                                                            podpis Wnioskodawcy

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ADNOTACJE ORGANU PRZYJMUJĄCEGO WNIOSEK (wypełnia urząd gminy):

1. Potwierdzam weryfikację wniosku, zgodnie z zapisami Regulaminu realizacji w roku 2023 zadania
pn. Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu śremskiego,
w szczególności w zakresie: stanu faktycznego opisanego we wniosku, poprawności wypełnienia
formularza wniosku i załączników do wniosku.

2. Potwierdzam ujęcie ww. nieruchomości (lokalizacji odpadów zawierających azbest) w rejestrze –
Bazie Azbestowej

3. Potwierdzam, że wniosek dotyczy usunięcia odpadów zawierających azbest wskazanych we
wniosku złożonym w Urzędzie ………………………………. w dniu …………………….., w sprawie
realizacji usługi w latach 2021-2022 (niniejszy wniosek stanowi wniosek złożony ponownie) – punkt
skreślić jeśli nie dotyczy.

4. Inne: ......................................................................................................................................................
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........................................................................
(data, pieczątka imienna i podpis Wójta/Burmistrza lub osoby upoważnionej)


