
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/407/18 

Rady Miejskiej w Mszczonowie 

z dnia 22 sierpnia 2018 r. 

WNIOSEK 

o udzielenie dotacji na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów/odpadów 

zawierających azbest 

1. Imię i nazwisko (nazwa) wnioskodawcy (właściciela, współwłaściciela, użytkownika wieczystego, 

współużytkownika wieczystego, zarządcy budynku/działki)1  

Imię…………………………………………………............ 

Nazwisko/Nazwa…………………………………………... 

………………………………………………………………… 

PESEL  .................................................................................. 

2. Adres zamieszkania/siedziby wnioskodawcy 

Miejscowość………………………………………. 

Ulica………………………………………………… 

Nr domu…………………………………………… 

Telefon kontaktowy………………………………. 

3. Miejsce usunięcia wyrobów zawierających azbest 

Miejscowość………………………………………. 

Ulica………………………………………………… 

Nr domu/nr ewidencyjny nieruchomości ………………………………………………………… 

Tytuł prawny do nieruchomości (własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste) 

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

… 

Numer księgi wieczystej ......................................................................................................................... 

4. Czy w latach poprzednich Wnioskodawca korzystał z pomocy de minimis lub pomocy  de minimis 

w rolnictwie lub rybołówstwie? ..............……………..… 

Jeżeli tak, należy załączyć do wniosku oświadczenie wnioskodawcy (załącznik nr 5-6 do uchwały), 

dotyczy wyłącznie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. 

5. Opis wnioskowego zadania : 

Rodzaj wyrobów azbestowych (płyty faliste/płaskie, inny odpad), miejsce usytuowania wyrobów 

zawierających azbest 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

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

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

6. Ilość wyrobów azbestowych w m2: ..........…………………………… 

7. Konstrukcja finansowa całego zadania: 

Szacunkowy koszt całkowity zadania……......……………………. zł w tym: 

Środki własne  …………………………….........…………………... zł 

fnote://E939F71D-411B-4BDB-882D-7006969D7B1A/


Środki budżetu Gminy……………………........…………………….zł 

Inne…………………………………….........………………………. zł 

8. Przewidywany termin realizacji prac 

Rozpoczęcie ................................................................................... 

zakończenie ……………………………………………………………. 

      ……………………………………………………. 

        ( data i podpis wnioskodawcy)1) 

Obowiązek informacyjny 

Administratorem danych osobowych jest Gmina Mszczonów, reprezentowana przez Burmistrza 

Mszczonowa z siedzibą w Mszczonowie Pl. Piłsudskiego 1 . Inspektorem ochrony danych osobowych jest 

Pani Małgorzata Krajewska e-mail: inspektor@cbi24.pl . 

Celem przetwarzania danych jest przyznanie dotacji na realizację inwestycji polegającej zgodnie 

z wnioskiem na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest. Dla realizacji tego 

celu gromadzone są następujące dane osobowe: nazwisko, imię, Pesel, adres zamieszkania, imiona 

i nazwiska współwłaścicieli/współużytkowników wieczystych nieruchomości. Skutkiem niepodania 

wymienionych wyżej danych, będzie odmowa udzielenia dotacji  na realizację inwestycji polegającej na 

usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest. Zgromadzone dane osobowe będą 

przechowywane przez okres zgodny z kategorią archiwalną określoną w Rozporządzeniu Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów 

akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

Osoba, której dane osobowe dotyczą,  ma prawo żądać dostępu do tych danych, ma prawo żądać 

sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz przysługuje jej prawo skargi do organu 

nadzorczego. 

Załączniki do wniosku: 

1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością  w celu realizacji inwestycji. 

2. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia, złożonej Marszałkowi Województwa Mazowieckiego 

lub w przypadku osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami – Burmistrzowi Mszczonowa, "Informacji 

o wyrobach zawierających azbest", sporządzonej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia 

Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. 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 2011r. Nr 8, poz. 31) 

3. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia, złożonego w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie, 

prawomocnego zgłoszenia wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub 

prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę (jeżeli są wymagane) dla inwestycji, w ramach której będzie 

usuwany azbest. 

4. Oświadczenie wnioskodawcy o prowadzeniu działalności gospodarczej/działalności rolniczej,  złożone 

według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do uchwały (o ile dotyczy), 

5. Oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do uchwały (o ile dotyczy), 

6. Zgoda współwłaścicieli/współużytkowników wieczystych nieruchomości na realizację zadania, według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do uchwały. 

 


