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

Dane składającego wniosek: 

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

 

……………………………………………………………… 

(adres zamieszkania) 

 

……………………………………………………………… 

(nr telefonu) 

          

 
       URZĄD MIEJSKI W TRZEBNICY 

       PL. PIŁSUDSKIEGO 1 

       55 – 100 TRZEBNICA 

 

 

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 2021 

 

 Zgłaszam chęć usunięcia wyrobów azbestowych: 

o znajdujących się na budynku gospodarczym 

o znajdujących się na budynku mieszkalnym 

o złożonych na posesji 

Z działki o numerze ewidencyjnym: ……………….., obręb …………………………………. 

Adres …………………………………………………………………………………………… 

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

 

Rodzaj wyrobów azbestowych: 

o płyty faliste 

o płyty płaskie 

o inne wyroby (jakie?)…………………….. 

Ilość wyrobów azbestowych …………………m
2
/ton* w tym: 

 znajdujących się na dachu ………………… 

 złożonych na posesji ………………………. 

 

Potwierdzenie prawa własności do nieruchomości. 

W przypadku innym niż posiadanie prawa własności lub tytułu użytkowania wieczystego do 

nieruchomości, należy dołączyć zgodę właścicieli na wykonanie prac związanych                           

z usuwaniem wyrobów azbestowych. 

 

Powyższą deklarację należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lutego        

2021 roku w budynku Urzędu Miejskiego w Trzebnicy – Biuro Obsługi Klienta. 

 



UWAGA: 

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

Gminę Trzebnica 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 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) przez Urząd Miejski w Trzebnicy dla potrzeb realizacji programu usuwania azbestu 

i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzebnica. 

 

  

       …………………………………………… 
         (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 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Na podstawie 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 2016 Nr 119, str. 1) 

 

1) administratorem Pana/Pani  danych osobowych jest Burmistrz Gminy Trzebnica, dane będą 

przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 

Trzebnica, 

2) z Inspektorem ochrony danych osobowych możecie się Państwo skontaktować pod adresem: 

iod@um.trzebnica.pl, 

3) dane będą przetwarzane dla potrzeb realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest na terenie Gminy Trzebnica, 



4) dane będą przekazywane tylko na podstawie przepisów prawa, 

5) dane będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa, 

6) ma Pan/Pani prawo do: 

a. żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

b. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

7) podanie danych osobowych przez interesanta/wnioskodawcę/stronę postępowania jest 

wymogiem niezbędny (o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej) dla podjęcia 

wnioskowanych/żądanych czynności, 

8) niepodanie przez Pani/Pan danych osobowych będzie skutkowało pozostawieniem wniosku, 

sprawy bez  rozpoznania o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej, 

9) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z powyższymi informacjami. 
 

 

 
 

………….…………………………….. 
(miejsce, data i podpis) 

 


