
 

 

                        
……………………., dnia …………2023 roku 

Dane wnioskodawcy :  
( Podmiot uprawniony)    

………………..…...…………………………………………………… 
(Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu) 

Adres zamieszkania …………………………………………………… 

Pesel lub NIP .................................…………………………………… 

Telefon kontaktowy ……………………………………………………      

 

    Burmistrz Wolina  
ul. Zamkowa 23, 72-510 Wolin 

        

 

BIO.6228.1.2023.PF                                                         

 

Wniosek 
o przyznanie  dofinansowania na usunięcie wyrobów zawierających azbest powstałych przy wymianie lub 

likwidacji pokryć dachowych lub elewacji budynków na rok 2023. 
 

1. Lokalizacja planowanych prac związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest: 

a) adres nieruchomości   : ……………………………………………………………….……. 

b) numer działki ewidencyjnej : ………………obręb ……………………………………….. 

c) właściciel nieruchomości (osoba posiadająca tytuł prawny) ………………………………………..……………… 

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

2.  Rodzaj usuwanych wyrobów (zaznaczyć właściwe): 

 płyty falisto-cementowe zawierające azbest ,   

 płyty elewacyjne . 

          
3. Zakres przewidywanych prac (zaznaczyć właściwe): 

 demontaż – odbiór – utylizacja  
  odbiór i unieszkodliwienie zdjętych wcześniej wyrobów  
 odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zinwentaryzowanych jako tzw. dzikie wysypiska   

 

4.  Szacowana  ilość wyrobów azbestowych (podana w m2 ) : …………………………………… 

5.  Planowany termin realizacji prac związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest lipiec – wrzesień 2023 

rok. 

6. Oświadczam/-y, iż: 

a) zapoznałem się z treścią Zarządzenia Burmistrza Wolina nr 14/2023 z dnia 18.01.2023 r., w tym z treścią 

Szczegółowych zasad realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wolin” na rok 

2023. 

b) zobowiązuję się umożliwić odbiór odpadów zawierających azbest przez firmę wskazaną przez dotującego w 

ustalonym terminie; 

c) zobowiązuję się do podpisania dokumentów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia oraz rozliczenia udzielonej 

dotacji w tym m.in.: umowy; 

d) wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli w trakcie rozpatrywania wniosku i realizacji zadania; 

e) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na cele związane z prowadzonym postępowaniem o 

udzielenie i rozliczenie dotacji na demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z 

terenu gminy Wolin ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie; 
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f) dotacja, o udzielenie której ubiegam się stanowi/ nie stanowi* pomoc publiczną lub pomoc de minimis, o której mowa 

w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu   w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2021r. 

poz. 743, z późn. zm.). W przypadku gdy stanowi należy złożyć formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu 

się o pomoc de minimis (dostępny w UM w Wolinie); 

 

Do wniosku dołączam: 

1) zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia (jeżeli jest wymagane) z adnotacją, że Starosta 

Kamieński nie wnosi zastrzeżeń (nie dotyczy wyrobów już zdjętych) lub zaświadczenie o braku sprzeciwu ww. organu 

architektoniczno-budowlanego; 

2) kolorowe zdjęcia obiektu, z którego będzie zdejmowany azbest wraz z opisem zawierającym dokładny adres lub 

wyrobów już złożonych na posesji;  

3) informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających 

azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby 

zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31) - Załącznik nr 1 do wniosku; 

4) oświadczenie właściciela nieruchomości (załącznik nr 2), w przypadku, gdy nieruchomość stanowi współwłasność 

zgody wszystkich pozostałych właścicieli na realizację zadania; 

5) w przypadku podmiotów dokumenty potwierdzające formę prawną wnioskodawcy (odpis z KRS, wypis z ewidencji 

działalności gospodarczej, inne …………………………………………...*) wraz z dokumentami potwierdzającymi  

uprawnienie do reprezentowania wnioskodawcy przez osobę/osoby* podpisujące niniejszy wniosek; 

6) kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego własność nieruchomości (w przypadku wspólnoty mieszkaniowej 

- uchwałę wspólnoty), 

7) ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, zgodnie z Rozporządzeniem 

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. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.) - 

Załącznik nr 2 do wniosku, 

8) informacja o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych - załącznik nr 4 do 

wniosku 

9) mapa terenu z zaznaczeniem obiektu będącego przedmiotem wniosku (rysunek), 

10) inne....................................................................................................................................................... 

 

…………………………………………………………… 

                                      (czytelny podpis wnioskodawcy lub osoby przez niego upoważnionej) 

 
POUCZENIE: 

1. Demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów prowadzone będzie przez uprawnioną firmę wskazaną przez 

Dotującego.  

2. Planowany termin realizacji prac związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest rok 2023, miesiące maj- 

wrzesień. 

3. Do dofinansowania mogą zostać zgłoszone zadania z zakresu demontażu pokrycia wyrobów zawierających azbest, 

transportu odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia zgłoszone i ujęte w 

Inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wolin z obiektów, których właścicielami są jednostki 

samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, fundacje,  kościoły i związki 

wyznaniowe oraz  wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie, rodzinne ogrody działkowe.   

4. Wnioski można składać w terminie do 20 luty  2023 r.  

5. Złożenie wniosku będzie odbywało się poprzez Biuro Obsługi Interesanta w  Urzędzie Miejskim w Wolinie bądź 

przesłanie na adres Urzędu Miejskiego w Wolinie (ul. Zamkowa 23, 72-510 Wolin), lub też elektronicznie na adres 

ePUAP Urzędu Miejskiego: g6b8y70mpj. 

Osobą odpowiedzialną za realizację programu jest Patrycja Frankowska – UM w Wolinie, pokój nr 115, tel. 

512 348 862. 

6. W przypadku, gdy dotacja stanowi pomoc publiczną lub pomoc de minimis, o której mowa w ustawie z dnia 30 

kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404, z późn. 

zm.), jej udzielenie następuje  z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych  w przepisach 

prawa Unii Europejskiej, a w szczególności do jej udzielenia stosuje się przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 

1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r.w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 

352/1 z 24.12.2013r.) 

* niepotrzebne skreślić 



 

Strona 3 z 7 

 

załącznik nr 1 

 

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST  

 

1. Nazwa miejsca/urządzenia/instalacji, adres: 

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

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

2. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest — imię i nazwisko lub nazwa i adres: 

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

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

3. Rodzaj zabudowy: 

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

4. Numer ewidencyjny działki : 

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

5. Nazwa, rodzaj wyrobu: 

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

6. Ilość posiadanych wyrobów: 

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

7. Stopień pilności: 

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

8. Zaznaczenie miejsca występowania wyrobów: 

 

a) nazwa i numer dokumentu: 

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

b) data ostatniej aktualizacji: 

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

9. Przewidywany termin usunięcia wyrobów: 

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

10. Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia:...................................     

 

data ..................................................        podpis...................................................                                                 
 

Wyjaśnienia: 

Za wyrób zawierający azbest uznaje się każdy wyrób zawierający wagowo 0,1 % lub więcej azbestu. 

1. Adres faktycznego miejsca występowania azbestu należy uzupełnić w formacie: miejscowość, ulica, numer nieruchomości. 

3. Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, budynek mieszkalno-gospodarczy, inny. 

4. Należy podać numer ewidencyjny działki faktycznego miejsca występowania azbestu. 

5. Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację: 

— płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie, 

— płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie, 

— rury i złącza azbestowo-cementowe, 

— rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi, 

— izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest, 

— wyroby cierne azbestowo-kauczukowe, 

— przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione, 

— szczeliwa azbestowe, 

— taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki, 

— wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych, 

— papier, tektura, 

— drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zaw. azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r.    o zakazie stosowania 

wyrobów zawierających azbest, po trwałym zabezpieczeniu przed emisją włókien azbestu), 

— drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów 

zawierających azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisją włókien azbestu, 

— inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; podać jakie. 

6. Ilość wyrobów zawierających azbest należy podać w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (kg, m2, m3, m.b., km). 

7. Stopień pilności podać według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” określonej w załączniku do 

rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.  w sprawie sposobowi warunków bezpiecznego 

użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz.649 oraz z 2010 r.)  
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załącznik nr 2 

 

Wolin, dnia ...................................... 

................................................................................                                    
imię i nazwisko/nazwa 
 

................................................................................ 
Ulica,  nr domu, nr lokalu         
 

................................................................................ 
kod pocztowy , miejscowość   
 

      

OŚWIADCZENIE  

 

 

 
Ja niżej podpisany/a.......................................................................................................................... 
     imię i nazwisko/ nazwa 
 

                                                      

.................................................................................................................................................................... 
adres zamieszkania lub siedziby firmy 

 

oświadczam, że jestem właścicielem / współwłaścicielem budynku / nieruchomości położonej  

w ..…………………............................................................ i wyrażam zgodę na  realizację zadania  

w zakresie demontażu, zabezpieczenia i odbioru odpadów zawierających azbest. 

 

Oświadczam, że organizacja wszelkich prac wykonywanych na mojej nieruchomości, w zakresie usunięcia 

zdeponowanych odpadów zawierających azbest oraz zabezpieczenie mienia w okresie wykonywania prac polegających na 

usunięciu z mojej nieruchomości odpadów zawierających  azbest będzie przedmiotem ustaleń wyłącznie pomiędzy mną, 

jako właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości objętej realizacją prac, a podmiotem uprawnionym do wykonywania 

prac w tym zakresie na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z  2019 poz. 701 ze 

zmianami), wskazanym przez Urząd Miejski w Wolinie.  

                                       

 

 

                

…………………………………………         

 Podpis 
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załącznik nr 3 

 

OCENA STANU I MOŻLIWOŚCI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH 

AZBEST (dotyczy wyrobów nie zdemontowanych) 

 

Nazwa miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Adres miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej: 

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

Rodzaj zabudowy1): ..................................... ……………………………………………………… 

Numer działki ewidencyjnej2): ..............   ......  

Numer obrębu ewidencyjnego2): ..................  

Nazwa, rodzaj wyrobu3): ..............................  

Ilość wyrobów4): ……………………………… 

Data sporządzenia poprzedniej oceny5): ………………………………… 

Grupa/ nr Rodzaj i stan wyrobu Punkty 
Ocena 

1 2 3 4 

I Sposób zastosowania azbestu 

1 Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret) 30 
 

2 Tynk zawierający azbest 30 
 

3 Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1 000 kg/m3) 25 
 

4 Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne) 10 
 

II Struktura powierzchni wyrobu z azbestem 

5 Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien 60 

 

6 Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien 30 

 

7 Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach 15 

 

8 Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń 0 

 

III Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem 

9 Wyrób jest przedmiotem jakichś prac 30 

 

10 Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m) 15 
 

11 Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne 10 

 

12 Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne 10 

 

13 Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne 0 

 

IV Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych 

14 Bezpośrednio w pomieszczeniu 30 

 

15 Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem 25 

 

16 W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne) 25 

 

17 Na zewnątrz obiektu (np. tynk) 20 
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UWAGA: W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie zostanie wskazana więcej niż 
jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup, należy uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. 

Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności: 

Stopień pilności I od 120 punktów 

wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie 

Stopień pilności II od 95 do 115 punktów 

wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku 

Stopień pilności III do 90 punktów 

wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat 

 

 

 

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

Oceniający        Właściciel/Zarządca 
(nazwisko i imię)  (podpis) 
 
 
 
 
 
 
………………………………… ………………………………………. 

(miejscowość, data) (adres lub pieczęć z adresem) 

 

 

 

Objaśnienia: 

1) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny. 
2) Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu. 
3) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację: 

1. płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie, 
2. płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa, 
3. rury i złącza azbestowo-cementowe, 
4. izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest, 
5. wyroby cierne azbestowo-kauczukowe, 
6. przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione, 
7. szczeliwa azbestowe, 
8. taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki, 
9. wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych, 
10. papier, tektura, 
11. inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie. 

4) Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m2, m3, mb). 
5) Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać „pierwsza ocena". 
 

 

18 Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne) 10 
 

19 

Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią 
lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym 5 

 

20 Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych) 0 

 

V Wykorzystanie miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej 

21 Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców 40 
 

22 Stałe lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy) 30 
 

23 Czasowe (np. domki rekreacyjne) 15 
 

24 Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki) 5 
 

25 

Nieużytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z 
użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje) 0 

 

SUMA PUNKTÓW OCENY 

 

STOPIEŃ PILNOŚCI 
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Załącznik  nr 4 

 

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

na administratorze (przetwarzanie w związku z przystąpieniem Gminy Wolin w ramach   realizacji 

„Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wolin" na rok 2023 

TOŻSAMOŚĆ 

ADMINISTRATORA 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wolina. Siedzibą Burmistrza jest Urząd 

Miejski w Wolinie przy ul. Zamkowej 23, 72-510, Wolin- w zakresie danych przetwarzanych w 

dokumentacji papierowej. 

DANE 

KONTAKTOWE 

ADMINISTRATORA 

Z administratorem - Burmistrzem Wolina można się skontaktować pisemnie na adres siedziby w 

Wolinie przy ul. Zamkowej 23 lub poprzez telefon: 502 279 964 lub  adres e-mail: 

sekretariat@gminawolin.pl 

DANE 

KONTAKTOWE 

INSPEKTORA OCHRONY 

DANYCH 

Administrator - Burmistrz Wolina wyznaczył  inspektora ochrony danych.  Z inspektorem ochrony 

danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 

oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez adres e-mail: 

iodo@gminawolin.pl, lub pod adresem wskazanym powyżej. 

CELE 

PRZETWARZANIA 1 

PODSTAWA 

PRAWNA 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia Pani/Pana wniosku o przyznanie dofinansowania 
w ramach konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 

pn.: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest" oraz realizacji warunków wynikających z 

następujących aktów prawnych: 

- Uchwały nr VI/45/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia 

aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wolin na lata 2009 – 2012 z perspektywą na 

lata 2013 – 2016” i „Planu Gospodarki Odpadami dla Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w 
Nowogardzie na lata 2009 – 2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013 -2018” oraz przyjęcia 

„Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wolin na lata 2010-2032”; 

- Zarządzenia Nr 14/2023 r. Burmistrza Wolin z dnia 18.01.2023 r. w sprawie ustalenia szczegółowych 

zasad realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wolin w 2023 r. 

oraz powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowanie do usunięcia wyrobów 

zawierających azbest", 

 i jest warunkiem otrzymania dofinansowania w ramach konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie pn.:„Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających 

azbest”. 

ODBIORCY DANYCH 
Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych 

na podstawie przepisów prawa, w tym podmiotowi przyznającemu dofinansowanie tj. Wojewódzkiemu 

Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 

OKRES 

PRZECHOWYWANIA 

DANYCH 

Dane osobowe wnioskodawcy/wnioskodawców przechowywane będą przez okres 5 lat od dnia 

otrzymania dofinansowania. Po upływie tego czasu dane osobowe wnioskodawców zostaną usunięte. 

PRAWA PODMIOTÓW 

DANYCH 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich 

sprostowania. 

PRAWO WNIESIENIA 

SKARGI DO ORGANU 

NADZORCZEGO 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

ŻRÓDŁO POCHODZENIA 

DANYCH OSOBOWYCH 
Pani/Pana wniosek o dofinansowania w ramach konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie pn.: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających 

azbest". 

INFORMACJA O 

DOWOLNOŚCI LUB 

OBOWIĄZKU PODANIA 

DANYCH 

Obowiązek podania danych osobowych wynika z: 

- Uchwały nr VI/45/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia 

aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska   dla Gminy Wolin na lata 2009 – 2012   z perspektywą na 

lata 2013 – 2016” i  „Planu Gospodarki Odpadami dla Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą  w 

Nowogardzie na lata 2009 – 2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013 -2018” oraz przyjęcia 

„Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wolin    na lata 2010-2032”. 

- Zarządzenia Nr 14/2023 Burmistrza Wolin z dnia 18.01.2023 r. w sprawie ustalenia szczegółowych 

zasad realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wolin w 2023 r.  

oraz powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowanie do usunięcia wyrobów 

zawierających azbest", 

i jest warunkiem otrzymania dofinansowania w ramach konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie  pn.: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających 

azbest". 

 

Zapoznałam się/Zapoznałem się z klauzulą informacyjną 
 

……………………………………………………..  

                     (podpis)  


