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WNIOSKODAWCA (właściciel działki, na terenie której znajduje się azbest i wyroby azbestowe) 

 
Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………...………………………….. 

 

Adres ……………………………………………………………………..……………………………………………………...………….…........……. 

 

Telefon ………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. (opcjonalnie) 

Ja niżej podpisany zgłaszam chęć udziału w zadaniu związanym z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest 

z terenu Gminy Bolesławiec. Deklaruję, że w roku 2020 planuję przystąpić do usunięcia azbestu i wyrobów 

zawierających azbest znajdujących się na terenie nieruchomości – działki gruntu nr …………………….. w miejscowości 

………………………………………………., do której posiadam tytuł prawny. 

Wyrażam chęć usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest w całkowitej ilości ………………. m2, który jest: 

 na budynku mieszkalnym w ilości ……………………………….……………. m2 

UWAGI ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 na budynku mieszkalno-gospodarczym w ilości …………………………….. m2 

UWAGI ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 na budynku gospodarczym w ilości ……………………………………….….. m2 

UWAGI ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 na budynku przemysłowym w ilości ……………………………….………….. m2 

UWAGI ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 na budynku innym w ilości ……………………………………...….………….. m2 

UWAGI ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 zmagazynowany w ilości ……………………………………...……………….. m2 

UWAGI ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
OŚWIADCZENIE 
Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że: 

1) Warunkiem realizacji przez Gminę Bolesławiec zadania związanego z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest 
jest uzyskanie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 

2) Zadanie związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec obejmuje tylko 
koszty demontażu, zbierania, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych, nie będzie natomiast obejmować zakupu                      
i wykonania nowego pokrycia dachowego. Właściciel nieruchomości musi pokryć je we własnym zakresie. 

3) Po otrzymaniu przez Gminę Bolesławiec 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 azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec. 

 
 

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

                                                                                                                                                                                DATA I PODPIS WNIOSKODAWCY (Imię i nazwisko) 
 

 

Miejsce składania: Urząd Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1a, 59-700 Bolesławiec, pokój nr 5, parter 



 
Niniejszą informację otrzymałeś w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) 
(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1). 
 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH  
PRZEZ GMINĘ BOLESŁAWIEC 

Administrator Danych Osobowych 
Administratorem Twoich danych osobowych jest Gmina Bolesławiec z siedzibą                 
w Bolesławcu, ul. Teatralna nr 1A, reprezentowana przez Wójta Gminy 
Bolesławiec. 

Inspektor Ochrony Danych W Gminie Bolesławiec został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych.  
Z inspektorem możesz się skontaktować:  

• telefonicznie pod numerem 75/732-32-21, kom. 605-255-789; 

• pisząc e-mail na adres urzadgminy@gminaboleslawiec.pl. 

Cel przetwarzania Twoich danych 

osobowych 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe celem zebrania informacji o ilości 
azbestu, jaki planowany będzie do usunięcia w roku 2019 i sporządzenia wniosku 
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu o dofinansowanie jego usunięcia. 

Podstawa prawna przetwarzania Twoich 
danych osobowych 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, adres 
oraz oznaczenie nieruchomości w celu umożliwienia wykonywania przez Gminę 
Bolesławiec ustawowych zadań publicznych realizowanych na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa m.in.: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy 
Prawo ochrony środowiska, ustawy o finansach publicznych.  

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie numeru telefonu  
na podstawie Twojej wyraźnej zgody, w celu kontaktowania się w przypadku 
ewentualnej konieczności wyjaśnienia treści przedmiotowej deklaracji.  

Okres przechowywania Twoich danych 
osobowych 

Twoje dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa przez 
okres 5 lat. 

Odbiorcy Twoich danych osobowych Odbiorcą Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Twoje dane 
osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji 
międzynarodowej. 

Twoje prawa związane z przetwarzaniem 
danych osobowych 

 

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

• prawo do wycofania zgody, 

• prawo dostępu do Twoich danych osobowych, 

• prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, 

• prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, 

• prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, 

• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

• prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych. 
    Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również 
    w formie profilowania. 

 

Prawo wycofania zgody Podanie danych osobowych tj. imię, nazwisko, adres oraz oznaczenie 
nieruchomości jest warunkiem umownym. Konsekwencją niepodania ww. danych 
będzie brak możliwości ubiegania się na późniejszym etapie o dofinansowanie 
usunięcia azbestu z terenu nieruchomości. 

Twoje dane osobowe w postaci nr telefonu są przetwarzane na podstawie zgody         
w celu kontaktowania się w przypadku ewentualnej konieczności wyjaśnienia treści 
przedmiotowej deklaracji. 

W związku z tym masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych                            
w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej 
wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez pisemny wniosek złożony w Urzędzie 
Gminy Bolesławiec. 

Prawo wniesienia skargi  
do organu 

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego 
się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 


