
WNIOSKODAWCA ( osoba fizyczna) 
    

Nazwisko, imię ........................................................ 

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

adres   ....................................................................... 

tel. ............................................................................ 

 

 

data i miejscowość  ............................................

      

 

   

 

 

 
URZĄD GMINY NADARZYN 

ul. Mszczonowska 24 

05 – 830 Nadarzyn 

 

W N I O S E K 

 

Zwracam się o dofinansowanie usunięcia odpadów azbestowych tzn. wywozu i unieszkodliwianie 

elementów zawierających azbest, pochodzących z pokryć dachowych / elewacji / innych 

elementów* z terenu posesji ………………………………………..………………………………...              

w miejscowości  ……………………………………………………………….……………………...…. 

(zgodnie z REGULAMINEM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST I 

UDZIELENIA DOFINANSOWANIA DLA OSÓB FIZYCZNYCH NA TEN CEL ZE ŚRODKÓW 

BUDŻETU GMINY NADARZYN”- Uchwała Nr XVII/137/2007 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 13 

grudnia 2007 r. ze zm.)   

 

Jednocześnie wyrażam zgodę na kontrolę prac objętych w/w wnioskiem przez osoby uprawnione. 

 

Przyznaną kwotę dofinansowania odbiorę osobiście w kasie Urzędu Gminy Nadarzyn  /  proszę 

przelać na następujące konto bankowe*: 

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

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

Do wniosku dołączam kopie/oryginały* następujących dokumentów: 

 

1. aktu własności obiektu budowlanego / dokumentu dot. prawa dysponowania nieruchomością 

(np. działką rekreacyjną)*,  

2. decyzji o podatku od nieruchomości ( nie dotyczy działek na terenie ROD), 

3. faktur/y VAT lub rachunku/ów  wystawionych przez uprawnioną firmę odbierającą w/w 

odpady w celu ich wywozu do unieszkodliwienia z wyszczególnionymi kosztami utylizacji 

odpadu, 

4. karty przekazania odpadu, 

5. informacji o wyrobach zawierających azbest – druku wg. załącznika Nr 3 do 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 (Dz. 

U. z dnia 11 stycznia 2011 r. Nr 8 poz. 31). 
 

 

( podpis właściciela / użytkownika ) 

 

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

* niepotrzebne skreślić 
 

 

 

 



Pouczenie 

 

1. Jeżeli wniosek  nie czyni zadość powyższym wymaganiom, na podstawie art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego  

wnioskodawca może zostać wezwany do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje 

pozostawienie podania bez rozpatrzenia. 

 

2. Za przedsiębiorcę należy uznać osobę w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 

1178, ze zm.). Przedsiębiorcą w rozumieniu wyżej wymienionej ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz nie mająca osobowości 

prawnej spółka prawa handlowego, która zawodowo, we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą (zarobkową 

działalność wytwórczą, handlową, budowlaną, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatację zasobów naturalnych, 

wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły). Zwolnienie od obowiązku uiszczenia opłat za usunięcie drzew lub krzewów uwarunkowane 

jest od wykazania, iż usuwający drzewa lub krzewy z danej nieruchomości jest osobą fizyczną i nie jest przedsiębiorcą. 

 

3. zgodnie z „REGULAMINEM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST I UDZIELENIA DOFINANSOWANIA DLA 

OSÓB FIZYCZNYCH NA TEN CEL ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY NADARZYN”- Uchwała Nr XVII/137/2007 Rady Gminy 

Nadarzyn z dnia 13 grudnia 2007 r. ze zm.)   

 

§ 1 

1. Dofinansowaniem ze środków budżetu Gminy Nadarzyn są objęte zadania służące ochronie środowiska polegające na utylizacji 

odpadów powstałych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest na obiektach budowlanych. 

2. Dofinansowanie mogą uzyskać tylko osoby fizyczne, będące właścicielami obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie 

Gminy Nadarzyn.  

3. Środki przekazane są w formie zwrotu części lub całości udokumentowanych kosztów realizacji zadania, po jego zakończeniu.  

§ 2 

Dofinansowanie obejmuje pokrycie kosztów usuwania odpadów azbestowych pochodzących z pokryć dachowych i elewacji tzn. 

wywóz i unieszkodliwianie elementów z eternitu  

§ 3 

Wysokość dofinansowania ustala się do 100% łącznej wartości kosztów związanych z utylizacją odpadów azbestowych powstałych 

lecz nie więcej niż 3.000 zł (słownie trzy tysiące złotych). 

§ 4 

Prace, o których mowa w § 2, mogą realizować jedynie wykonawcy posiadający stosowne zezwolenie i uprawnienia  

§ 5 

Właściciel nieruchomości ubiegający się o dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest jest zobowiązany do złożenia 

w Urzędzie Gminy Nadarzyn następujących dokumentów: 

 

1. wniosku o dofinansowanie w/w czynności poprzez zwrot poniesionych kosztów, 

2. kopię aktu własności obiektu budowlanego wraz z decyzją o podatku od nieruchomości (potwierdzona za zgodność z 

oryginałem), 

3. kopię zgłoszenia robót organowi nadzoru budowlanego lub pozwolenia na budowę (potwierdzoną za zgodność z oryginałem),  

4. pisemną zgodę na kontrolę prac objętych wnioskiem przez osoby uprawnione, 

5. potwierdzone za zgodność z oryginałem: kserokopie faktur/y VAT lub rachunku/ów  wystawionych przez uprawnioną firmę 

odbierającą w/w odpady w celu ich wywozu do unieszkodliwienia z wyszczególnionymi kosztami utylizacji odpadu, 

6. kopii karty przekazania odpadu, 

7. informacji o wyrobach zawierających azbest, (wg załącznika Nr 3 do 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 (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2011 r. Nr 8 

poz. 31). 

§ 6 

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń, do wysokości posiadanych środków 

 

§ 7 

 

Wypłata dofinansowania nastąpi poprzez odbiór przyznanej kwoty w kasie Urzędu Gminy Nadarzyn lub przelewem na wskazane 

przez właściciela konto. 

 

 

 

Informacje dotyczące w/w postępowania można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Urzędu Gminy 

Nadarzyn,  ul. Mszczonowska 24, pokój nr 223, w dniach przyjęć interesantów w godzinach pracy urzędu. tj. w godz. 900 – 1800 w 

poniedziałki, w godzinach 800 – 1600 w środy oraz w godzinach 800 – 1500 w piątki, tel.  22 729 81 72 wew.141      srodowisko@nadarzyn.pl  

 

 

Klauzula informacyjna 

 

Administratorem podanych danych osobowych jest: Gmina Nadarzyn. Inspektor ochrony danych –  rodo@nadarzyn.pl .Celem przetwarzania 

danych jest wypełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa - ewidencja osób fizycznych składających wniosek o 

dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest. Podstawa prawna przetwarzania: Przetwarzanie jest niezbędne dla 

zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa – art.403 ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. 

Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, 1403, 1495, 1501, 1527, 1579, 1680, 1712, 1815.).Zebrane dane będą 

przechowywane do: przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz 

prawo ich sprostowania. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016r.Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencja niepodania danych 

osobowych będzie brak możliwości wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. 

mailto:srodowisko@nadarzyn.pl

