
…………………………………………….    Jelenia Góra, …....…........... r. 
      (imię i nazwisko/nawa firmy) 
 

 
…………………………………………….    
    (adres zamieszkania/siedziba) 
       Urząd Miasta Jelenia Góra 
       Departament Gospodarki Miasta 
…………………………………………….   Wydział Gospodarki Komunalnej 
          (tel. kontaktowy/email) 
       

       

DEKLARACJA 

przystąpienia do programu usuwania wyrobów zawierających azbest  
z terenu Jeleniej Góry 

 

Ja niżej podpisany zgłaszam chęć udziału w zadaniu związanym z usuwaniem 

wyrobów zawierających azbest z terenu Jeleniej Góry. 

Deklaruję, że w 2020 roku planuję przystąpić do usunięcia wyrobów zawierających 

azbest znajdujących się na terenie nieruchomości  

 
przy ul. ...………………….……………………….......................... w Jeleniej Górze 
 
nr działki ewidencyjnej …………………, arkusz mapy  …………, obręb .……………, 
 
do której posiadam tytuł prawny. 
 

Wyrażam chęć usunięcia wyrobów zawierających azbest w ilości ...…….….. m2, który: 
 

- stanowi pokrycie dachowe/elewację/inne …………….…………...….. budynku/obiektu;*) 
 
- jest zmagazynowany (został wcześniej zdemontowany).*) 
  

 
Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że: 
1. Warunkiem realizacji przez Miasto Jelenia Góra zadania związanego z usuwaniem 

wyrobów zawierających azbest jest uzyskanie dofinansowania z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 

2. Zadanie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta 
Jelenia Góra obejmuje tylko koszty demontażu, zbierania, transportu 

i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych, nie będzie natomiast obejmować 
zakupu i wykonania np. nowego pokrycia dachowego. Właściciel nieruchomości 
musi pokryć je we własnym zakresie. 

3. Po otrzymaniu przez Miasto Jelenia Góra zawiadomienia z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o przyznaniu 

dotacji będę zobligowany złożyć w wyznaczonym terminie wniosek 
o przystąpienie do zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających 

azbest z terenu Miasta Jelenia Góra.  
 
 

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

*) podkreśl właściwe            (data i podpis wnioskodawcy)  



 

 

 

Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych                
 

Zgodnie z 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 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
informuję, że: 

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina – Miasto Jelenia Góra z siedzibą: 
Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra reprezentowana przez Prezydenta Miasta Jeleniej 
Góry; 

- kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Jelenia Góra: 
iodo_um@jeleniagora.pl; 

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu  
zebrania informacji o ilości azbestu, jaki planowany będzie do usunięcia w 2020 r. i sporządzenia 
wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 
o dofinansowanie jego usunięcia; 

- Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione uprawnionym służbom i organom 
administracji publicznej, tylko jeśli przepisy ustaw to nakazują lub na to pozwalają; 

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na czas prowadzenia sprawy oraz na okres 
archiwizacji wynikający z przepisów prawa; 

- Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu 
określonym w przepisach RODO; 

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

Posiada Pani/Pan: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do uzupełnienia, sprostowania, poprawienia Pani/Pana 
danych osobowych; 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

Nie przysługuje Pani/Panu: 

- prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO; 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO; 

- prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż 
podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, czyli 
realizacja obowiązku prawnego. 

 

 

        .....................................   
                   (data i podpis)  

 

 


