
..........................................................                                                     .............................................. 
                                  (miejscowość, data) 
.......................................................... 
  
.......................................................... 
       (Imię i nazwisko, adres, nr telefonu)           

Wójt Gminy Dorohusk 
ul. Niepodległości 50  
22-175 Dorohusk 

 
WNIOSEK 

o sfinansowanie prac związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem 
wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych. 

 
1. Dane wnioskodawcy (właściciela budynku/działki): 

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

2. Stały adres zameldowania wnioskodawcy: 

Miejscowość………………………………........................ nr domu/mieszkania    ................................. 

Poczta .............................. kod pocztowy ………………………… Tel. kontaktowy ………...……………… 

3. Lokalizacja planowanych prac 

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

4. Obręb i nr działki ……………………………….........................................……………………………………… 

5. Charakterystyka prac (zaznaczyć właściwe) płyty dachowe: faliste/ płaskie; płyty 

elewacyjne inne (jakie) …………………………………………............................................……………………. 

6. Rodzaj oraz ilość eternitu: 
budynek mieszkalny i/lub gospodarczy*, ilość budynków ………. 

• ilość azbestu  ………………. m² 

* wymagany załącznik do zgłoszenia: 
Kserokopia zgłoszenia robót dotyczących wymiany pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych na 
inny rodzaj pokrycia bez zmiany konstrukcji dachu złożonego do starostwa powiatowego lub pozwolenia na 
rozbiórkę lub przebudowę dachu (zmianę konstrukcji więźby dachowej) ze starostwa powiatowego. 
 

eternit zdeponowany na działce gruntowej przed 6.05.2004 r. 

• ilość azbestu  ………………. m² 
 

eternit zdeponowany na działce gruntowej po 6.05.2004 r. * 

• ilość azbestu  ………………. m² 

* wymagany załącznik do zgłoszenia:   
Oświadczenie o przeprowadzeniu przez wykonawcę demontażu zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia 
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów 
i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649, 
z późn. zm.) (nie dotyczy przypadku demontażu pokryć dachowych i/lub odbioru wyrobów 
zdemontowanych przed 6.05.2004r.). 

 

Do wniosku załączam: 
 Kserokopię dokumentu potwierdzającego zgłoszenie realizacji zadania do Wydziału Architektury 

i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Chełmie (jeśli dotyczy) 
 Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest 
 Oświadczenie o przeprowadzeniu przez wykonawcę demontażu zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia 

Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków 
bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest  

 
…………………………………………………… 

Data i podpis osoby ubiegającej się 
o dofinansowanie 



Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w  Urzędzie Gminy Kamień w celu 

niezbędnym do realizacji zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest. 

 

Zgodnie z art. 13 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Dorohusk, adres: Urząd Gminy 

w Dorohusku, ul. Niepodległości 50, 22-175 Dorohusk. 

2. Dane Inspektora Ochrony Danych: Adrian Dziura, e-mail: adrian.dziura@lokalneogniwo.pl, nr tel.: 

(81) 565-77-10. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadania polegającego na usuwaniu 

wyrobów zawierających azbest w ramach Programu priorytetowego „Ogólnopolski program 

finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”, realizowanego przez Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. 

4. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych i prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania. 

5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych; 

6. Podanie danych osobowych osób składających wniosek jest niezbędne do realizacji zadania. 

Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości przystąpienia do udziału w Programie.  

7. Odbiorcami Pani/Pana danych będą uprawnione organy administracji publicznej oraz podmioty 

z którymi Urząd zawarł umowy powierzenia.  

8. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych 

w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych, zgodnie 

z oznaczeniem kategorii archiwizacyjnej A. 


