
 

                                                           

 

 

 

 

                                                                                                               …………………………, dnia ……………….......... 
                                           (miejscowość)    (data wypełnienia wniosku) 
 

          

 
URZĄD GMINY ZAWONIA 

         UL. TRZEBNICKA 11 

         55 – 106 ZAWONIA 

 

 

 

DEKLARACJA 
przystąpienia do konkursu ogłaszanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania obejmującego demontaż, 

zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest w roku 2023 

 

 

`1. Wnioskodawca: 

......................................................................................................................... 
(imię i nazwisko) 

 

……………………………………………………………………………………….. 

(adres zamieszkania) 

 

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

( nr tel.) 

 

2. Miejsce użytkowania wyrobów zawierających/ wytworzenia odpadów* zawierających 

azbest: 

………………………………………………………………………………………………… 
( nazwa miejscowości, ulica i nr domu ) 

Nr ewidencyjny działki…………………….tytuł prawny do nieruchomości………………….. 
( własność, współwłasność) 

 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 



 

3. Rodzaj dofinansowania obejmuje następujący zakres prac: 

 

a) Odbiór składowanych wyrobów zawierających azbest, transport na składowisko 

odpadów niebezpiecznych i unieszkodliwienie 

- ilość szacunkowa odpadów ( m2 lub tony)………………………………………… 

- rodzaj odpadów …………………………………………………………………… 
                                               ( płyty faliste, płyty eternitowe płaskie, inny odpad) 

  

b) Demontaż wyrobów zawierających azbest z budynku, odbiór, transport na    

składowisko odpadów niebezpiecznych i unieszkodliwienie 

         - rodzaj budynku, z którego będzie usuwany azbest……………………………………… 
( mieszkalny, gospodarczy, inny) 

         - ilość szacunkowa odpadów ( m2 lub tony)………………………………………………. 

         - rodzaj odpadów ………………………………………………………………………………………… 
                                               ( płyty faliste, płyty eternitowe płaskie, inny odpad) 

 

*Niepotrzebne skreślić 

 

   

 

 

 

Powyższą deklarację należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 lutego 2023 

roku WYŁĄCZNIE w budynku Urzędu Gminy Zawonia, pok. Nr 1 – Sekretariat. 

 

 

UWAGA: 

1) Warunkiem wstępnym do realizacji programu usuwania azbestu jest uzyskanie przez 

Gminę Zawonia dotacji  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w związku z tym, samo złożenie deklaracji nie jest 

jednoznaczne z przyznaniem wnioskodawcy dofinansowania przez Gminę. 

2) Zgodnie z założeniem programu dotacja do demontażu, zbierania, transportu oraz 

unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest może wynieść od 40% do 100 %. 

3) Dofinansowanie nie obejmuje kosztów zakupu i wykonania nowego pokrycia 

dachowego. Koszty te pokrywa właściciel/posiadacz nieruchomości. 

4) W przypadku konieczności wypełnienia dodatkowych dokumentów lub wskazania 

przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w regulaminie dodatkowych 

wymagań dotyczących postępowania – będziemy kontaktować się z Państwem 

indywidualnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  zgodnie z ustawą 

z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 

ze zm.) przez Urząd Gminy w Zawoni dla potrzeb realizacji programu usuwania azbestu i 

wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Zawonia. 

 

  

       …………………………………………… 
         (Data i podpis) 

 

 

Jako współwłaściciele*/Zarząd Wspólnoty* wyrażam zgodę na realizację zadania polegającego 

na demontażu, zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest na 

terenie nieruchomości, której dotyczy powyższa deklaracja. 

 

 

       …………………………………………… 
         (Data i podpis) 

 

 

 

 

 

 

*zaznaczyć właściwe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie 
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że: Administratorem Pani/Pana 
danych osobowych jest Gmina Zawonia z siedzibą, ul Trzebnicka 11, 55-106 
Zawonia, którą reprezentuje Wójt Gminy Zawonia. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, pana Marka Adamaszka, z 
którym można kontaktować się mailowo iod@zawonia.pl lub telefonicznie +48 608 
294 903. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: zbierania informacji o osobach 
podlegających opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prowadzenia 
postepowania administracyjnego, przygotowania projektu decyzji administracyjnej, 
wykonania umowy lub podjęcia działań́ przed zawarciem umowy, realizacji 
zgłoszenia, realizacji zadań́ na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
Ordynacja podatkowa oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania 
administracyjnego, zgodnie z art. 6 ust 1 pkt 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: podmiot realizujący umowę o 
wywóz odpadów komunalnych, 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 przez okres 
przewidziany 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 zgodność́ 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 wymogiem ustawowym jest 
Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych 
osobowych będzie uniemożliwienie Administratorowi wykonania nałożonego 
ustawami obowiązku określonego w pkt. 3. i będzie skutkowało wszczęciem z urzędu 
postępowania podatkowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r. Ordynacja podatkowa. 

 

mailto:iod@zawonia.pl

