
W N I O S E K 
 

o dofinansowanie w ramach realizacji „Programu wymiany wyrobów zawierających 

azbest w Gminie Dębnica Kaszubska” (edycja 2021)  

 

 

I.  WNIOSKODAWCA: 

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

2. Adres zameldowania:  

Miejscowość………………………………………ulica ………………………………… 

nr domu ……………… nr lokalu ………………  

3. Nr telefonu kontaktowego: .................................................................. 

4. Tytuł prawny do nieruchomości: ………………………………………………………… 

 

II.   DANE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

1. Miejsce wytworzenia odpadu: 

    Miejscowość………………………………………ulica ………………………………… 

nr domu ……………… nr lokalu ………………  

2. Numer działki ewidencyjnej: ……………….., obręb: …………………………………... 

 

3. Rodzaj obiektu/miejsca*:   

      budynek mieszkalny       budynek gospodarczy   

      wyroby zdemontowane z budynku (podać rodzaj obiektu): ………………………… 

 

4. Zakres wnioskowanych prac*: 

 demontaż, transport i utylizacja 

      transport i utylizacja 

 

5. Rodzaj wyrobów: 

 płyty dachowe 

 płyty elewacyjne 

 

6. Powierzchnia płyt eternitowych (orientacyjna ilość odpadu) ……………………… (m2) 

7. Planowany termin przeprowadzenia prac: ………….. rok. 

 

III. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY: 
1. Wyrażam zgodę na wejście na teren mojej nieruchomości wykonawcy wyłonionego w drodze 

przetargu,   w celu realizacji wyżej opisanych prac. 

2. Zobowiązuję się do dokonania zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych, o którym 

mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 a) i art. 29 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) – o ile jest wymagane.  

3. Zobowiązuję się do pokrycia części kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest 

znajdujących się na nieruchomości wskazanej w punkcie II.   

4. Ja, niżej podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie 

podanym we wniosku o zakwalifikowanie nieruchomości do konkursu pn. „Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” przez Urząd Gminy w Dębnicy 

Kaszubskiej, ul. ks. Antoniego Kan 16A. w celu realizacji zadania.  

 

 

 

 

         ................................................................... 
                                                            podpis wnioskodawcy/wnioskodawców 

 

 

 

*  zaznaczyć właściwe wstawiając „x” 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) Wójt Gminy Dębnica Kaszubska  

informuje, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Dębnica Kaszubska, 

76 – 258 Dębnica Kaszubska, ul. ks. A. Kani 16 A, 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się 

pod adresem e-mail iod@debnicakaszubska.eu  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: udzielenia dofinansowania  

z budżetu  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej  

w Gdańsku dla mieszkańców Gminy Dębnica Kaszubska na demontaż, zbieranie, 

transport, zabezpieczenie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest zgodnie 

z art. 6 ust 1 pkt a/b/c 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).  

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Poczta Polska S.A., bank obsługujący 

jednostkę, podmioty świadczące dla Administratora usługi: kurierskie, prawne oraz 

organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym  

w pozyskaniu danych osobowych. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej.  

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w instrukcji 

kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych.  

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na 

podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

8. W przypadku gdy uzna Pan/Pani iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r.; ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest 

Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania a konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie uniemożliwienie Administratorowi zawarcia z Panem/Panią 

umowy o dotację. 

 

 

 

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

                                                    podpis wnioskodawcy/wnioskodawców 

 

mailto:iod@debnicakaszubska

