
 
ZGODA WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI 

(wypełnia Współwłaściciel nieruchomości, w której będzie wykonywane zadanie) 

 

Ja, niżej podpisany/a* 

 

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

 

Zamieszkały(a) 

............................................................................................................................................  
(dokładny adres) 

 

oświadczam, że 

 

będąc współwłaścicielem budynku ………………….. zlokalizowanego przy ul. 

…………………….……. …………………………….............................. gmina Kosakowo,  

(należy podać adres nieruchomości, na terenie której będzie wykonywane zadanie) 

 

wyrażam zgodę na wykonanie zadania służącego ochronie środowiska, polegającego na: 

demontażu, transporcie i utylizacji odpadów azbestowych, powstałych przy wymianie lub 

likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest w budynkach mieszkalnych, 

gospodarczych i inwentarskich, zlokalizowanych na terenie gminy Kosakowo, realizowanego 

w ramach przyznania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kosakowo  

w którym  uczestniczy …………………………………………………………………………... 

                      (należy podać mię i nazwisko Wnioskodawcy ubiegającego się o udzielenie 

dotacji celowej) 

 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się ze szczegółowymi zasadami udzielania 

i rozliczania dotacji celowej opisanymi w Uchwale Nr XLVIII/330/2021 Rady Gminy 

Kosakowo z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie określenia „zasad udzielania dotacji celowej 

ze środków budżetu Gminy Kosakowo na zadania  służące ochronie środowiska polegające  na 

utylizacji odpadów azbestowych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji 

zawierających azbest w budynkach mieszkalnych, gospodarczych i inwentarskich”. 

.................................                                                                     ……………………………… 
       ( miejscowość i data)                                                                                                         ( podpis Współwłaściciela)  
 

 

 

 

 

 

 

 

*niewłaściwe skreślić 

 

W przypadku kilku współwłaścicieli, należy przedstawić zgodę każdego z osobna.  

http://www.pulawy.eu/pli/398_Zgoda%20wsp%C3%B3%C5%82w%C5%82a%C5%9Bciciela%20nieruchomo%C5%9Bci.pdf#page=1
http://www.pulawy.eu/pli/398_Zgoda%20wsp%C3%B3%C5%82w%C5%82a%C5%9Bciciela%20nieruchomo%C5%9Bci.pdf#page=1


KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

Mając na uwadze przepisy art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), w związku z zawartą umową, Wójt Gminy Kosakowo informuje, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kosakowo z siedzibą w Kosakowie przy 

ul. Żeromskiego 69. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres mailowy 

kosakowo@kosakowo.pl, telefonicznie pod numerem 58 660 43 43 lub pisemnie na adres siedziby 

administratora. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez 

email inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych 

można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 

korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej z Administratorem umowy oraz w 

celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. b i 

c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

4. odbiorcą Państwa danych osobowych będą pracownicy Administratora, upoważnieni do przetwarzania 

danych osobowych oraz podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie prowadzonej 

działalności na podstawie odpowiednich umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym w 

zakresie świadczenia obsługi prawnej i usług informatycznych, ale wyłącznie w celu realizacji zawartej 

z Państwem umowy bądź realizacji obowiązków ustawowych nałożonych na Administratora, w tym 

osoby występujące z zapytaniem o udzielenie informacji publicznej, instytucje prowadzące postępowanie 

kontrolne. 

5. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zawartej umowy, prowadzonych 

spraw, a po jej zakończeniu – do czasu przedawnienia roszczeń oraz wykonania ustawowych 

obowiązków nałożonych na Administratora. 

6. posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

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

przetwarzania. 

7. posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, że 

przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych, 

 

…………….…………………………… 
             (Czytelny podpis osoby składającej wniosek) 
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