
Wniosek o dofinansowanie realizacji prac związanych
z demontażem, transportem i utylizacją odpadów zawierających azbest.

…………………., dnia ………………..

Wójt Gminy Wielgie
ul. Starowiejska 8

87-603 Wielgie

Wniosek

o przyznanie dofinansowania na realizacje zadań związanych z usuwaniem wyrobów

zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wielgie

1. Dane wnioskodawcy:
a) Imię i nazwisko …...……………................................………………………………………
b) Adres zamieszkania ………….................................………………………………………...
c) Telefon kontaktowy ……………………………..................................……………………..

2. Lokalizacja planowanych prac związanych z usunięciem wyrobów zawierających
azbest:
a) adres nieruchomości: ………....…………………….......................…………………………
b) numer działki ewidencyjnej: ..………….......……obręb ………...............…………………..
c) właściciel nieruchomości (osoba posiadająca tytuł prawny):
......................................................................................................................................................

3. Rodzaj usuwanych wyrobów:
□ płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie
□ płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie
□ inne (podać jakie) ...................................................................................................................

4. Szacowana ilość usuwanych wyrobów (w m2):
……................................…………….

5. Planowany termin realizacji prac związanych z usunięciem wyrobów zawierających
azbest
Od ………….do…………… - okres nie dłuższy niż 7 dni na zdjęcie jednego pokrycia
dachowego (nie później niż do 31 października 2018 r.).

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

                                                                                                                              podpis



Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.
U. z 2016, poz. 922 ) informuję, iż: 

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wielgie z siedzibą w 
Wielgiem ul. Starowiejska 8, której organem wykonawczym jest Wójt Gminy Wielgie

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu  przyznanie dofinansowania na
realizację zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest 

 posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  ich  poprawienia,
podania danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie ustawy z dnia 19 czerwca
1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest ( Dz. U. z 2017, poz.
2119 )

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych  we  wniosku  
o  przyznanie  dofinansowania  na  realizację  zadań  związanych  z  usuwaniem  wyrobów
zawierających azbest z mojej nieruchomości, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)

Wielgie, dnia ……………… ……………………
   podpis

     

Załączniki:

1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, z której ma być usuwany
azbest oraz zgoda wszystkich współwłaścicieli na realizację zadania, (jeżeli wnioskodawca
nie jest jedynym właścicielem).
2.  Dokument  potwierdzający  zgłoszenie  prac  polegających  na  usuwaniu  wyrobów
zawierających azbest do Starosty Powiatowego w Lipnie wraz z adnotacją o nie wnoszeniu
sprzeciwu.


