
 

Przemyśl,………………………. 

OŚWIADCZENIE 

Dotyczy działki nr ……………………. w obrębie ewidencyjnym nr……………………………. w Przemyślu. 

Adres miejsca występowania azbestu …………………………………………………………………………………….. 

Szacunkowa ilość wyrobu zawierającego azbest (m2)  …………………………..(materiał składowany) 

            …………………………….(pokrycie dachowe) 

Ja niżej podpisana(y) ………………………………………………………………………………................................ 

zam. ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

nr telefonu (do bezpośredniego kontaktu) …………………………………………………………...................... 

oświadczam, że w przypadku realizacji w roku 2018 przez Gminę Miejską Przemyśl  zadania 

pn. „Program usuwania azbestu z terenu gminy miejskiej Przemyśl na lata 2013 – 2032” 

w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej  pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne”, część 

II pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” będę uczestniczyć w tym programie.  

Zastrzegam sobie prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Programie w roku 2018 (bez 

konieczności podania przyczyny) w terminie do dnia 28.02.2018r. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zamierzenia pn. „Usuwanie 

i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu gminy miejskiej Przemyśl” w ramach zadania pn. 

„Program usuwania azbestu z terenu gminy miejskiej Przemyśl na lata 2013 – 2032” 

oraz 

oświadczam, że zgodnie z art.24, ust.1 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016.922 

j.t.) została(e)m poinformowana(y): 

1. administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Przemyśla z siedzibą w Przemyślu, Rynek 1, 

37 – 700 Przemyśl, 

2. dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w „Programie usuwania azbestu z terenu gminy 

miejskiej Przemyśl na lata 2013 – 2032” w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż 

komunalne”, część II pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. 

3. została(e)m poinformowany o prawie dostępu do treści moich danych oraz  prawie do ich poprawiania, 

4. dane osobowe przekazane zostały w sposób dobrowolny, 

5. dane osobowe zostaną przekazane instytucjom współfinansującym Program usuwania azbestu z terenu 

gminy miejskiej Przemyśl oraz wyłonionemu w drodze postepowania przetargowego Wykonawcy prac 

związanych z demontażem, zbieraniem, transportem, unieszkodliwianiem wyrobów zawierających 

azbest z terenu działki będącej moją własnością. 

 

 

………………………………………………………. 

Podpis właściciela/ Zarządcy działki 


