
Urząd Gminy Koczała 
ul. Człuchowska 27 

77-220 Koczała 
Data wpływu 

WNIOSEK 
o dotację na demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadów zawierających azbest 

z terenu gminy Koczała ze środków WFOŚiGW w Gdańsku na rok 2021 

Imię i nazwisko/Nazwa 
wnioskodawcy 

(właściciela budynku/działki) 

 

Adres zamieszkania/Siedziby  

Forma własności nieruchomości 
 

(właściciel, współwłaściciel, inne – podać jaka) 

Numer telefonu kontaktowego*  

Zgłaszam zadania z zakresu: 

□ demontażu, zbierania, transportu, zabezpieczania i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, 

□ 
transportu, zabezpieczania i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, zdemontowanych lub porzuconych 
przed rokiem 2010 i znajdujących się w miejscach do tego nieprzeznaczonych. 

Lokalizacja planowanych prac związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest 

Adres nieruchomości  

Numer geodezyjny działki  obręb  

Informacje o wyrobach zawierających azbest 

Nazwa wyrobów 
 

(płyty eternitowe płaskie / faliste, inny odpad - podać jaki) 

Rodzaj obiektu, na którym 
znajduje się azbest 

 

(budynek mieszkalny jednorodzinny, budynek mieszkalny wielorodzinny, budynek gospodarczy, 
garaż, wiata, inny - podać jaki)  

Ilość odpadów 
 szt.  m2  Mg 

ilość płyt powierzchnia dachu masa 

Oświadczam, że: 
- wszystkie dane zawarte w powyższym wniosku wypełniłam/em zgodnie z prawdą, 
- deklaruję realizację zadania zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi przy dofinansowaniu w formie dotacji 

ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; 

-  nowe pokrycie dachowe wykonam we własnym zakresie; 
-  zobowiązuję się umożliwić demontaż wyrobów zawierających azbest oraz odbiór odpadów zawierających azbest przez 

firmę wskazaną przez Urząd Gminy Koczała w ustalonym terminie; 
- zobowiązuję się do podpisania dokumentów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, w tym m.in.: umowy, karty 

przekazania odpadu, protokołu demontażu wyrobów zawierających azbest oraz rozliczenia udzielonej dotacji; 
- wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli w trakcie rozpatrywania wniosku i realizacji zadania; 
- zapoznałam/em się z treścią załączonej do wniosku informacji o przetwarzaniu danych osobowych; 
- wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku (imię i nazwisko, adres 
zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, numer i obręb geodezyjny działki) przez Wójta Gminy Koczała i Urząd 
Gminy Koczała dla potrzeb wynikających z realizacji zadań związanych z uczestnictwem Gminy Koczała w konkursie 
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2021) rozpisanym przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku; 
- przyjmuję do wiadomości, że w dowolnym momencie mogę odwołać udzieloną zgodę pisemnie na adres: Urząd Gminy 
Koczała ul. Człuchowska 27 77-220 Koczała, mailowo na adres: koczala@koczala.pl lub na adres skrzynki podawczej na 
platformie ePUAP:/2982gwgcer/skrytka, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 

mailto:koczala@koczala.pl


- mam świadomość, że wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne, jednakże bez jej wyrażenia nie jest możliwe 
uzyskanie dofinansowania na demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie azbestu lub zbieranie, transport 
i unieszkodliwienie azbestu; 
- oświadczam, że zapoznałam/em się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych. 
 
 

….......................................................    ….....................…..................................... 
    (miejscowość, data)                       (czytelny podpis wnioskodawcy) 

  

Do wniosku dołączam: 
- dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. odpis z księgi wieczystej); 
- dokumenty potwierdzające uregulowanie stanu formalno-prawnego przedsięwzięcia, a w tym m.in. decyzja o pozwoleniu na 

budowę lub zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę w przypadku demontażu azbestu; 
- dokumentację fotograficzną lokalizacji wyrobów azbestowych. 

* Pole nieobowiązkowe 
 

Adnotacje urzędowe 

(WYPEŁNIA PRACOWNIK URZĘDU) 

OCENA 
stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest 

Data sporządzenia poprzedniej oceny  

Grupa/Nr Rodzaj i stan wyrobu Punkty Ocena 

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  

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  

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 

  

Imię i nazwisko oceniającego podpis wnioskodawcy 

  



 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych), dalej: RODO, informuję, że: 
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku ze złożeniem i rozpatrzeniem wniosku 

o dotację na demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadów zawierających 
azbest z terenu gminy Koczała ze środków WFOŚiGW w Gdańsku na rok 2021 jest Wójt Gminy Koczała, 
adres ul. Człuchowska 27 77-220 Koczała. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować za pomocą poczty 
elektronicznej: iod@koczala.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w pkt 1 oraz realizacji 
zadań związanych z uczestnictwem Gminy Koczała w konkursie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest 
z terenu województwa pomorskiego (edycja 2021) rozpisanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 
w szczególności: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z.2019 r. poz. 1396 
z późn. zm.), ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.), ustawa 
z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2017 r. poz. 2119 
z późn. zm.), uchwały Nr XXII/153/08 Rady Gminy Koczała z dnia 21 października 2008 roku w sprawie 
Gminnego Programu Usuwania Azbestu na Terenie Gminy Koczała zmienionej uchwałą Nr XLIV/278/10 
Rady Gminy Koczała z dnia 23 lipca 2010 roku w sprawie zmiany Gminnego programu Usuwania Azbestu 
na Terenie Gminy Koczała, oraz zgody. 

4. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia 
przetwarzanych danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy, a także podmiotom lub 
organom uprawnionym do uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 
6. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane tj. 

do momentu rozliczenia się Gminy Koczała z WFOŚiGW w Gdańsku z realizacji zadania pn. „Usuwanie 
wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2021)”, a następnie 
przechowywane zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. 
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14 poz. 67 z późn. zm.). 

7. Osoba, której dane dotyczą, posiada: 
a) prawo do dostępu do swoich danych osobowych; 
b) prawo do sprostowania swoich danych osobowych; 
c) prawo do usunięcia danych osobowych bez wpływu na przetwarzanie danych osobowych przed 

cofnięciem zgody na ich przetwarzanie; 
d) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
e) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 
f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem 

przetwarzanie danych osobowych. 
8. Osobie, której dane dotyczą, nie przysługuje: 

a) prawo do przenoszenia danych; 
b) prawo sprzeciwu. 

9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 
10. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi uzyskanie dofinansowania na demontaż, 

zbieranie, transport i unieszkodliwienie azbestu lub zbieranie, transport i unieszkodliwienie azbestu. 

mailto:iod@koczala.pl

