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Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania pomocy finansowej osobom  fizycznym  

nie prowadzącym działalności gospodarczej w likwidacji wyrobów zawierających azbest  

 

Starosta Szamotulski 

ul. Wojska Polskiego 4 

64-500 Szamotuły 

 

W N I O S E K  

o dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z posesji osób fizycznych nie 

prowadzących działalności gospodarczej” 

 

(DANE OSOBOWE PROSZĘ WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI) 

 

I. Dane Wnioskodawcy*:  

 

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

2. Adres zamieszkania .............................................................................................. ................................................ 

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

3. Numer telefonu ..................................................................................................................................................... 

4. Seria i numer dowodu osobistego ....................................................................................................................... 

5. Dowód osobisty wydany przez ............................................................................................................................ 

6. PESEL ................................................................................................................................................................... 

7. Numer konta bankowego wnioskodawcy, na które będzie przekazane dofinansowanie .............................. 

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

II. Dane formalno-prawne inwestycji: 

1. Adres położenia wyrobu zawierającego azbest/wykonywania prac  

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

2. Numer ewid. działki, obręb ................................................................................................................................. 

3. Powierzchnia wyrobów zawierających azbest [m2] .......................................................................................... 

4. Rodzaj obiektu budowlanego, z którego pochodzi „eternit” ........................................................................... 

5. Lokalizacja „eternitu” (dach, paleta, inne – jakie?) ......................................................................................... 

6 . Przewidywany termin rozpoczęcia Zadania  [mm-rrrr].................................................................................. 

7. Przewidywany termin zakończenia Zadania [dd-mm-rrrr]** ........................................................................ 

Pouczenie:  

W przypadku, gdy istnieje współwłaściciel lub współwłaściciele danej nieruchomości  należy podać dane wszystkich 

współwłaścicieli lub upoważnienia współwłaścicieli dla wnioskodawcy do występowania z przedmiotowym wnioskiem. 

 

Oświadczenie 

1.Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z „Regulaminem udzielania pomocy finansowej osobom  fizycznym nie prowadzącym 

działalności gospodarczej w likwidacji  wyrobów zawierających azbest”.  

2. Oświadczam, że w budynku (lokalu, obiekcie), którego dotyczy wniosek jest prowadzona/nie jest prowadzona*** 

działalność gospodarcza. 

 
Wiarygodność zawartych we wniosku danych potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 

 

..................................................................... 
(czytelny podpis)  

...................................................... 
                  (miejscowość, data)  
 

*Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celu realizacji wniosku. 
** Termin zakończenia zadania nie może być późniejszy niż do 30 listopada danego roku 

*** Zaznaczyć właściwe 
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Załączniki: 

1. dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości, na której znajdują się materiały            

zawierające azbest, planowane do usunięcia (np. wydruk księgi wieczystej ze strony Ministerstwa            

Sprawiedliwości – https://ekw.ms.gov.pl lub akt notarialny – kopia potwierdzona za zgodność 

z oryginałem przez notariusza); 

2. kopia dokumentu potwierdzającego brak sprzeciwu ze strony Starosty Szamotulskiego, związanego 

z rozpoczęciem robót budowlanych zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z późn. zm.)  

lub  

kopia prawomocnego pozwolenia na budowę, w przypadku, gdy podczas rozbiórki elementów 

budowlanych zawierających azbest nastąpiłaby zmiana lub wymiana elementów konstrukcyjnych 

obiektu, np. wymiana konstrukcji dachu umożliwiająca położenie dachówki  

lub  

kopia prawomocnego pozwolenia na rozbiórkę, 

jeśli są wymagane; 

3. aktualne potwierdzenie z Urzędu Miasta (Gminy, Miasta i Gminy) właściwego dla lokalizacji 

nieruchomości, złożenia informacji o dokonaniu  inwentaryzacji zastosowanych wyrobów 

zawierających azbest; 

4. zgoda  pozostałych współwłaścicieli dla wnioskodawcy do występowania z przedmiotowym wnioskiem  

              (jeśli dotyczy) – załącznik nr 2 do regulaminu. 

 

 

- - - - - 

 

1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (dalej „RODO”), informuje, że Administratorem danych osobowych podanych na 

wniosku jest Starostwo Powiatowe w Szamotułach z siedzibą ul. Wojska Polskiego 4, 64-500 Szamotuły. 

2. W celu zapewnienia prawidłowości przetwarzania danych osobowych z RODO, Administrator  wyznaczył inspektora 

ochrony danych, z którym można się kontaktować drogą mailową na adres: iod@szamotuly.com.pl, lub formie 

pisemnej – pocztą tradycyjną na adres siedziby Administratora. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia rozliczalności przetwarzania danych zgodnie z art. 5 RODO, 

związanych z: 

a) obsługą wniosku dot. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),na podstawie uchwały Rady Powiatu              

nr XXXIX/279/2022 z dnia 28 grudnia 2023 r.  

b) przygotowania i wykonania umowy, której stroną jest osoba fizyczna wnioskująca o dofinansowanie na podstawie 

przesłanki art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 

4. dochodzenia roszczeń Stron, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora na podstawie  przesłanki art. 6 

ust. 1 lit. f RODO. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji przysługujących na podstawie przepisów prawa 

uprawnień.   

6. Dane osobowe po zakończeniu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych 

dla dobra publicznego i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przepisów prawa.  

7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich 

przetwarzania (gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, lub gdy dane są przetwarzane 

niezgodnie z prawem), oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO oraz wniesienia 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania.  

8. Udostępnianie danych osobowych odbywa się wyłącznie uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa, lub 

zawartych umów powierzenia przetwarzania danych. 

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz nie będą podlegały 

zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych osobowych i profilowaniu. 
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