
  

______________________ 
  * data wpływu wniosku   

______________________ 

  * data wpływu wniosku   

 
* wypełnia Urząd Gminy w Rogóźnie 

 

 

Wójt Gminy Rogóźno 

Rogóźno 91B 

86-318 Rogóźno 

 

WNIOSEK 
do programu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na 

usuwanie (demontaż, transport, unieszkodliwienie) wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rogóźno w 2020r. 

 
1.  Dane właściciela nieruchomości 

Imię i nazwisko lub nazwa 
jednostki 

 

Adres zamieszkania 

Miejscowość  Ulica  

Nr domu  Kod pocztowy    

Nr telefonu  Poczta  

2. Adresy nieruchomości z których planuje się usunięcie wyrobów zawierających azbest 

L.p. Miejscowość Nr działki 

Ilość materiału 
przeznaczona do 

demontażu, transportu i 
utylizacji (m2) 

Rodzaj budynku np.: 
mieszkalny, gospodarczy  

1.     

2.     

3.     

L.p. Miejscowość Nr działki 
Ilość materiału przeznaczona do transportu i utylizacji 

(m2) tzw. azbest zmagazynowany 

1.    

2.    

3. Planowany termin wykonania prac (nie wcześniej niż 20 kwietnia 2020 r. 

 i nie później niż 15 października 2020 r.) - proszę wpisać miesiąc i rok 
 

Data wypełnienia wniosku 
 

Czytelny podpis wnioskodawcy 
(Złożenie podpisu potwierdzającego zapoznanie się z klauzulą 

informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie 

Gminy Rogóźno) 

 

 
Załączniki: 
1) Oświadczenie właściciela nieruchomości. 
2) Zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (jeżeli jest wymagane należy dokonać w Starostwie 

Powiatowym w Grudziądzu) lub pozwolenie na budowę (w zależności od zakresu prowadzonych prac). Dokument nie jest 
wymagany w przypadku wniosku o transport i utylizację azbestu. 

 



 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 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 Nr 119, str.1 ze zm.), zwanego dalej ,,RODO” informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Rogóźno, Rogóźno 91b, 86-318 Rogóźno. 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-

mail: iodo@rogozno.ug.gov.pl lub pisemnie na adres Administratora danych. 

3) Pani/Pana dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu realizacji zadań w zakresie usuwania wyrobów 

zawierających azbest, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 

6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019r. poz. 1396 

ze zm.) 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem 

okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.  

5) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia 

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

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie 

brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

9) Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów 

prawa. 
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