
…………………………………………….             Jelenia Góra, …....…........... r. 
       (imię i nazwisko/nawa firmy) 
 
 
……………………………………………. 
     (adres zamieszkania/siedziba) 
        Prezydent Miasta Jeleniej Góry 
        Pl. Ratuszowy 58 
…………………………………………….   58-500 Jelenia Góra 
          (tel. kontaktowy/email) 
      
      

WNIOSEK 
o wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest  

 
 

Ja niżej podpisany wnioskuję o usunięcie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na  
 
terenie nieruchomości przy ul. ...………………….………………………...... w Jeleniej Górze 
 
nr działki ewidencyjnej …………………, arkusz mapy  …………, obręb .……………, 
 
do której posiadam tytuł prawny, w ilości: ...…….….. m2 
 
 który stanowi:1) 

 pokrycie dachowe 

 elewację 

 inne: …………….…………...…2) 
 

budynku/obiektu będącego: 
 budynkiem mieszkalnym 
 budynkiem mieszkalno-gospodarczym 
 budynkiem gospodarczym 
 altaną działkową 
 innym: ……………………..2) 

 
 jest zmagazynowany (został wcześniej zdemontowany)1) 

 
 
 
 
 
Jelenia Góra, dnia..........................r.      ………..…………………………………………… 
         (podpis wnioskodawcy) 
1) 

podkreślić właściwe 
2) zaznaczyć właściwą pozycję znakiem „X” 



 
Wymagane załączniki do wniosku: 
1. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na realizację prac związanych z usuwaniem wyrobów 

zawierających azbest. 
2. Oświadczenie o sposobie wykorzystywania obiektu budowlanego/nieruchomości. 
3. Oświadczenie o zgłoszeniu prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających 

azbest do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej – dotyczy 
przypadku, gdy prace będą obejmowały demontaż wyrobów zawierających azbest.  

4. Oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis – dotyczy przypadku 
realizowania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest dla 
przedsiębiorcy, przedsiębiorstwa sektora produkcji rolnej  lub sektora rybołówstwa. 

 
 
 

  
Klauzula informacyjna 

 
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 związanym z 
realizacją art. 400a ustawy Prawo ochrony środowiska, w związku z obowiązkiem właścicieli 
nieruchomości w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest, w celu  pozyskania środków 
finansowych oraz realizacji usługi; 

 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 którym 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) 



      Załącznik nr 1 do wniosku 
 

Oświadczenie  
o wyrażeniu zgody na realizację prac związanych 

z usuwaniem wyrobów zawierających azbest 
 
 

Ja, niżej podpisany(a) .................................…..............................................................................,  
(imię i nazwisko osoby składającej wniosek o usunięcie azbestu)  

 
legitymujący(a) się ......................................................................................................................., 

            (numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość i nazwa organu wydającego)  
 

PESEL .........................................................................................................................................., 
 
 

reprezentujący(a)1) ..............................................................................................................…...., 
              (nazwa osoby prawnej, NIP, KRS)  

 
adres zamieszkała/siedziba .........................................................................................................,  
                                                            (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość)  

 
oświadczam, że 

 
jestem właścicielem/współwłaściciele/użytkownikiem wieczystym/zarządcą2) nieruchomości  
 
zlokalizowanej przy ul. .......................................................................... w Jeleniej Górze, 
 
nr działki ewidencyjnej …………………, arkusz mapy  …………, obręb .……………,  
 

i wyrażam zgodę  
 

na realizację prac w zakresie usuwania azbestu objętych wnioskiem o wykonanie prac 

związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. 

Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na wejście na teren nieruchomości Wykonawcy 

wyłonionemu przez Miasto Jelenia Góra w celu usunięcia wyrobów zawierających azbest.  

 
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, 
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość 
danych, zamieszczonych powyżej. 
 
 
Jelenia Góra, dnia..........................r.      ………..…………………………………………… 
         (podpis wnioskodawcy) 
 
Uwaga: Oświadczenie wypełnia każdy z właścicieli/współwłaścicieli/użytkowników wieczystych oddzielnie. 
 
1) Nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. 
 
2) Niepotrzebne skreślić. 



Załącznik nr 2 do wniosku 
 
 

 

Oświadczenie  
o sposobie wykorzystywania obiektu budowlanego/nieruchomości 

 
 

Ja niżej podpisany(a), oświadczam, że w obiekcie budowlanym/na nieruchomości przy 

ul. ........................................................, działka nr .................................... w Jeleniej Górze: 

 

 nie jest prowadzona działalność gospodarcza 

 jest prowadzona działalność gospodarcza (….......% powierzchni użytkowej 

wykorzystywana jest w celach prowadzenia działalności gospodarczej), 

 jest związany z prowadzeniem gospodarstwa rolnego/działalności sektora 

produkcji rolnej/ działalności sektora rybołówstwa.*) 

 

 
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, 
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość 
danych, zamieszczonych powyżej. 
 

 

 

 

Jelenia Góra, dnia..........................r.      ………..…………………………………………… 
         (podpis wnioskodawcy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*) Zaznaczyć właściwą pozycję znakiem „X” 
 

 

 

 

 
 



 
      Załącznik nr 3 do wniosku 

 
Oświadczenie  

o zgłoszeniu prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest  
do  właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej 

 
 

Ja niżej podpisany(a), oświadczam, że*):  

 

 złożyłem(am) do Urzędu Miasta Jelenia Góra w Jeleniej Górze zgłoszenie 

wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, zgodnie 

z art. 30 i art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1186 z późn. zm.). 

 uzyskałem(am) pozwolenie na budowę/rozbiórkę obiektu, zgodnie z ustawą z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.). 

 
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, 
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość 
danych, zamieszczonych powyżej. 
 

 

 

Jelenia Góra, dnia..........................r.      ………..…………………………………………… 
         (podpis wnioskodawcy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*) Zaznaczyć właściwą pozycję znakiem „X” 

 



      Załącznik nr 4 do wniosku 
 

 

 

 

Oświadczenie  
o wielkości otrzymanej pomocy de minimis 

 

 
Oświadczam , iż .............................................................................................................………. 

(pełna nazwa)  
 

  ..............................................................................................................…....…. 
  (adres siedziby)  

 
 

 1) w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat 
podatkowych nie uzyskał(a) pomocy publicznej de minimis. 

 

 1) w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat 
budżetowych uzyskał(a) pomoc publiczną de minimis w następującej wielkości (proszę 
wypełnić poniższą tabelę 2):  

 
Lp. Podmiot udzielający pomocy Podstawa 

prawna 
otrzymanej 

pomocy 

Dzień udzielenia 
pomocy 

Wartość pomocy brutto 
w PLN w EURO 

      
      
      
   Łączna wartość 

pomocy de 
minimis 

  

 

 

Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej informacji są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

 

 

Jelenia Góra, dnia..........................r.      ………..…………………………………………… 
         (podpis wnioskodawcy) 

 
1) Zaznaczyć właściwą pozycję znakiem „X” 
2) Wszelkie informacje zawarte w tabeli powinny być zgodnie z Zaświadczeniami o udzielonej pomocy de 
minimis, jakie Beneficjent ostateczny otrzymał od podmiotów udzielających mu pomocy de minimis w okresie 
bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych.  


