
                                                                    Wojcieszów, dnia …..........................................

D E K L A R A C J A
przystąpienia do programu usuwania azbestu

1.Wnioskodawca (właściciel nieruchomości): Imię i nazwisko......................................................................

Adres zamieszkania:........................................................................................................................................

Telefon kontaktowy: .......................................................................................................................................

E-mail: ..........................................................................................................................................................

2.Lokalizacja  i  charakterystyka  obiektu  budowlanego/miejsca  występowania  azbestu  (podać

miejscowość,  adres,  rodzaj  obiektu,  miejsce  składowania  wyrobów,  rodzaj  materiałów

azbestowych)....................................................................................................................................................

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

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

3.Ilość  zgłaszanych  do  usunięcia  wyrobów  zawierających  azbest  [m2 lub

Mg].................................................................................................................................................................

4.Usunięcie wyrobów zawierających azbest będzie polegać na (zaznaczyć właściwą pozycję):

□ demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu azbestu i wyrobów zawierających azbest,

□ odbiorze i unieszkodliwieniu wcześniej zdemontowanego azbestu i wyrobów zawierających azbest

Oświadczam, że: 

1.Zostałem/am  poinformowany/a,  że  demontaż,  transport,  zbieranie  i  unieszkodliwienie  odpadów

zawierających  azbest  oraz  możliwość  dofinansowania  odbioru  wcześniej  zdemontowanych  wyrobów

azbestowych we wnioskowanej przeze mnie lokalizacji będzie wykonana tylko w przypadku pozyskania

przez Gminę Wojcieszów środków finansowych na ten cel. 

2.Zostałem/am  poinformowany/a,  że  w  przypadku  braku  pozyskania  przez  Gminę  Wojcieszów

wystarczających środków finansowych na demontaż, transport, zbieranie i unieszkodliwienie lub odbiór i

unieszkodliwienie  odpadów zawierających azbest  do  całkowitej  realizacji  inwestycji  może  zachodzić

konieczność zaangażowania przeze mnie na ten cel środków własnych. Informacja o takiej konieczności

zostanie przekazana mi na piśmie.

3.Zostałem/am  poinformowany/a,  że  dofinansowanie  nie  obejmuje  kosztów  zakupów  i  wykonania

nowego pokrycia dachowego.

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

         podpis (pieczęć) wnioskodawcy



KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzeniem 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 prze-
pływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE.
L. 119.1 z 04.05.2016 Administrator Danych przekazuje następujące informacje: 
1.  Administratorem  Pana/Pani  danych  jest  Gmina  Wojcieszów  –  Urząd  Miasta  z  siedzibą  w  Wojcieszowie
(59-550) przy ul. Pocztowej 1. Z administratorem można skontaktować się mailowo: miasto@wojcieszow.pl lub pi-
semnie na adres siedziby administratora.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@wojcieszow.pl .
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy związanej z usuwaniem azbestu, w związ-
ku z realizacją uchwały nr XXVII.128.2017 w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu z terenu Gminy
Wojcieszów” oraz w ramach „Programu Oczyszczania Kraju z azbestu na lata 2009-2032”, przyjętego uchwałą
Rady Ministrów Nr 39/201 z dnia 15 marca 2010 r.
4. Odbiorcami Pana/Pani danych będą firma odpowiedzialna za usuwanie azbestu oraz Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Jastrzębia 24 oraz podmioty uprawnione
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów umów, oraz przechowywa-
ne przez okres 5 lat, w celu realizacji obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swo-
ich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) 
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
8. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało niemoż-
nością zawarcia umowy umożliwiającej usunięcie azbestu.

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

             podpis (pieczęć) wnioskodawcy
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