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Starogard Gdański, dnia ……………... 2023 r. 

 

 

 

Prezydent Miasta 

Starogard Gdański 

ul. Gdańska 6 

    DATA WPŁYWU DO URZĘDU           83-200 Starogard Gdański 

 

WNIOSEK 

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Starogard Gdański” 

 

I. RODZAJ ZADANIA 

Proszę o dofinansowanie prac planowanych do realizacji w 2023 roku, związanych                                   

z usuwaniem materiałów zawierających azbest i utylizacją odpadów azbestowych                                          

z nieruchomości, zlokalizowanej na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański,                             

tj. BUDYNKU MIESZKALNEGO/ BUDYNKU GOSPODARCZEGO/INNE* (jakie): 

........................................................................................................., położonego na działce 

o numerze ewidencyjnym …………........ obręb ……..... w Starogardzie Gdańskim, 

stanowiącej własność/współwłasność* osób fizycznych. 

• Charakterystyka materiałów: 

płyty dachowe/płyty elewacyjne/inne*............................................................................. 

• Szacowana ilość wyrobów zawierających azbest [m2 lub kg] ……..……....................... 

• Planowany termin realizacji zadania (nie później niż do 30.09.2023 r.):......................... 

Zakres prac (należy wybrać jedno): 

 Demontaż, zabezpieczenie, transport i utylizacja 

 Zabezpieczenie, transport i utylizacja 

 
II. DANE WNIOSKODAWCY 

1. Imię: ................................................................................................................................. 

2. Nazwisko: ......................................................................................................................... 

3. Adres zamieszkania: ........................................................................................................ 

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

4. Telefon do kontaktu: ........................................................................................................ 

5. Adres e-mail: ....................................................................................................................   
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III. INFORMACJE O PRZEDSIĘWSIĘCIU 

Lokalizacja budynku (ulica, nr budynku): 

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

IV.    ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH WNIOSKODAWCY 

Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                   

z 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) 

- dalej RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminę Miejską Sta-

rogard Gdański, w imieniu której działa Prezydent Miasta Starogard Gdański, moich da-

nych osobowych, zawartych w przedmiotowym wniosku, w celu związanym z realizacją 

prac związanych z usuwaniem materiałów zawierających azbest i utylizacją odpadów azbesto-

wych z nieruchomości/budynku/obiektu budowlanego. 

Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. 

Informacja o prawie cofnięcia zgody 

W każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych 

osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, któ-

rego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

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

    (data i podpis wnioskodawcy) 

 

V. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 

1) Oświadczam, że jestem właścicielem/współwłaścicielem* ww. budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego/wielorodzinnego/obiektu budowlanego/nieruchomości*; 

2) Wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin w moim budynku/na terenie mojej nie-

ruchomości przez przedstawicieli Urzędu Miasta Starogard Gdański na każdym etapie 

realizacji wniosku; 

3) Oświadczam, że wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Urząd Miasta Sta-

rogard Gdański zdjęć (po ich anonimizacji pod kątem treści widocznych na zdjęciu, 

jeżeli okaże się to niezbędne), przedstawiających azbest, dach budynku, budynek itp.,  

w celach promocyjnych; 

4) Oświadczam, że ww. prace budowlane zostaną wykonane zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego (zgłoszenie wykonywania robót do organu administracji architekto-

niczno-budowlanej lub pozwolenie na budowę wydane przez właściwy organ). 

 

…………………………………………………… 

(czytelny podpis wnioskodawcy) 
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VI. ZGODA WSPÓŁWŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA REALIZACJĘ 

ZADANIA (wypełnić w przypadku współwłasności nieruchomości) 

Wyrażam zgodę na realizację zadania określonego w niniejszym wniosku na terenie 

nieruchomości .............................................................................................................................. 

Współwłaściciele:         Podpis:  

   

1. ..............................................................................  

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

  (Imię i nazwisko, adres zamieszkania) 

2. ..............................................................................  

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

  (Imię i nazwisko, adres zamieszkania)   

3. ..............................................................................  

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

  (Imię i nazwisko, adres zamieszkania)   

4. ..............................................................................  

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

  (Imię i nazwisko, adres zamieszkania)   

5. ..............................................................................  

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

  (Imię i nazwisko, adres zamieszkania)   

6. ..............................................................................  

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

  (Imię i nazwisko, adres zamieszkania)   

VII.   ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH WSPÓŁWŁAŚCICIELI 

NIERUCHOMOŚCI 

Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                    

z 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) 

- dalej RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminę Miejską Sta-

rogard Gdański, w imieniu której działa Prezydent Miasta Starogard Gdański, moich da-

nych osobowych zawartych w przedmiotowym wniosku, w celu związanym z usuwaniem ma-

teriałów zawierających azbest i utylizacją odpadów azbestowych z nieruchomości/bu-

dynku/obiektu budowlanego. 

Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie, zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. 
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Informacja o prawie cofnięcia zgody 

W każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych 

osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, któ-

rego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

VIII. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA WNIOSKODAWCY I WSPÓŁWŁAŚCI-

CIELI NIERUCHOMOŚCI 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) – dalej RODO  

informuję, że: 

 

I. Administrator Danych Osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Starogard Gdański, w imieniu której działa Prezydent 

Miasta Starogard Gdański (siedziba: ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański). 

II. Inspektor Ochrony Danych 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się: 

a) telefonicznie: +48-570-677-222, 

b) drogą elektroniczną: iod@um.starogard.pl, 

c) osobiście w siedzibie Urzędu w Starogardzie Gdańskim przy ul. Gdańskiej 6. 

 

III. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych 

Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie 

swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) - w celu realizacji i dofinansowania prac 

związanych z usuwaniem materiałów zawierających azbest z nieruchomości/budynku/obiektu budowlanego, realizacji zadania 

oraz rozliczenia wykonanych prac. 

 

IV. Odbiorcy Danych 

Dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom związanym z Administratorem umowami powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, np. kancelariom radców prawnych, firmom informatycznym, firmom odpowiedzialnym za 

demontaż lub wywóz odpadów zawierających azbest. Aktualnym wykazem podmiotów tej kategorii dysponuje od dnia 25 maja 

2018 r. wyznaczony w Urzędzie Miasta Starogard Gdański Inspektor Ochrony Danych. Dane osobowe będą przekazane do 

Bazy Azbestowej oraz firmie wykonawczej, realizującej zadanie oraz mogą być udostępnione również innym uprawionym 

podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

 

V. Okres przechowywania danych 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane  przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a następnie, 

jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach. 

 

VI. Przysługujące prawa 

Posiada Pani/Pan prawo do: 

- dostępu do swoich danych osobowych, 

- sprostowania danych, 

- usunięcia danych, 

- ograniczenia przetwarzania danych, 

- przenoszenia danych, 

- cofnięcia zgody. 

 

VII. Skarga do organu nadzorczego 

Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes 

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

 

VIII. Informacja, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy 

osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązania do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym. Niepodanie danych będzie skutkowało 

niedopuszczeniem do procesu ubiegania się o realizację i dofinansowanie zadania. 

 

IX. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu 

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
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IX. ZAŁĄCZNIKI 

Do wniosku dołączam: 

1. Kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do budynku/lokalu 

mieszkalnego/nieruchomości, gdzie znajduje się azbest (akt notarialny, odpis z księgi 

wieczystej). 

2. Dokumentację fotograficzną stanu istniejącego. 

3. Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. 

4. Informację o wyrobach zawierających azbest. 


