
Załącznik nr 1 

 

 

..................................................                                                        ................................................... 
 imię i nazwisko/ nazwa Wnioskodawcy               miejscowość, data 

 

 

.................................................. 
 adres zamieszkania                   
 

................................................... 
dane kontaktowe (telefon, e-mail)                                                        
 

Urząd Miejski w Cedyni 

 

WNIOSEK 
przystąpienia do programu usuwania azbestu 

 

 
 Niniejszym deklaruję uczestnictwo w programie usuwanie azbestu przewidzianym do realizacji        

w 2020 r.  przy dofinansowaniu do wysokości 100 %  kosztów obejmujących demontaż, transport, zbieranie  

i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest. 

 

1. Imię i nazwisko (nazwa  właściciela) obiektu budowlanego/ miejsca występowania azbestu 

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

2.  Adres posiadacza wyrobów zawierających azbest 

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

3. Lokalizacja i charakterystyka obiektu budowlanego/ miejsca występowania azbestu (podać 

miejscowość, nr działki, adres i rodzaj obiektu budowlanego oraz rodzaj  i usytuowanie materiałów 

azbestowych)  

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

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

4. Szacowana ilość występujących wyrobów zawierających azbest [Mg] ............................................ 

5. Planowany termin realizacji prac ............................................................................................ 2020 r. 

 

 Jednocześnie deklaruję udział własny w postaci wykonania nowego pokrycia dachowego na swój koszt po 

demontażu wyrobów zawierających azbest na wyżej wymienionym obiekcie.  

 

UWAGA:  

 Proszę o przeliczenie z m2 na Mg wg przelicznika 1 m2 – 18 kg. Nie wpisywać powierzchni w m2. 

 Złożenie deklaracji nie jest jednoznaczne z przyznaniem dofinansowania, gdyż realizacja programu 

uzależniona jest od otrzymaniu wnioskowanej dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 

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

                       podpis (pieczęć) wnioskodawcy  



Załącznik nr 1 

 

Obowiązek informacyjny 

 

Szanowni Państwo, 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie 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 (określane jako 

„RODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) i z tego powodu, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 

chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to 

odbywało. 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Gmina Cedynia reprezentowana przez Burmistrza Cedyni, z 

siedzibą w Cedyni, Plac Wolności 1, 74-520 Cedynia, tel. 91 4144 006, e-mail: cedynia@cedynia.pl. 

 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Michał Nieścioruk, tel. 91 4317 817 lub e-mail: info@cedynia.pl. 

 

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO czyli przetwarzanie 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (Rozporządzenie 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) w celu rozpatrzenia wniosku o usunięcie azbestu. 

 

4. Państwa dane osobowe będą udostępnione Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Szczecinie. 

 

5. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane wynika z przepisów o archiwizacji oraz jednolitego 

rzeczowego wykazu akt. 

 

6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora 

dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

 

7. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. 

 

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do odpowiedzi na wniosek. 

 

9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowane i nie będą profilowane. 

 

10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej 

ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, 

nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 
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