Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Bedlno Nr 147/2018 z dn. 6 grudnia 2018r.

Wójt Gminy Bedlno
Bedlno 24, 99-311 Bedlno
Wniosek o dofinansowanie kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Bedlno

I. Wnioskodawca, adres zamieszkania/adres siedziby (* osoba fizyczna/ ** inny podmiot)
1
…...............................................................................................................
(imię i nazwisko*/ nazwa wnioskodawcy**)

…...................................................
(miejscowość)

…................................................
(ulica, nr domu/mieszkania)

….............................................................
(PESEL* / REGON**)

............................................................................
(kod pocztowy, poczta)

Nr telefonu

2
…...............................................................................................................
(imię i nazwisko*/ nazwa wnioskodawcy**)

…...................................................
(miejscowość)

…................................................
(ulica, nr domu/mieszkania)

….............................................................
(PESEL* / REGON**)

............................................................................
(kod pocztowy, poczta)

Nr telefonu

II. Adres obiektu, którego dotyczy usunięcie wyrobów zawierających azbest

…............................................................................................................. …......................................................................
(adres posesji)
(nr ewidencyjny działki, nazwa obrębu)

III. Rodzaj obiektu, którego dotyczy usunięcie wyrobów zawierających azbest

…..............................................................................................................................................................................
(budynek mieszkalny, gospodarczy, inwentarski, garaż, inny, azbest zalegający luzem)

IV. Rodzaj i szacunkowa ilość odpadów

odbiór i
demontaż,
odbiór
unieszkodliwia i unieszkodliwianie
nie

1

płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa

m2

m2

2

płyty „karo” azbestowo-cementowe dla budownictwa

m2

m2

V. Tytuł własności obiektu, którego dotyczy usunięcie wyrobów zawierających azbest
…..........................................................................................................................................................................................
(właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty, współużytkownik wieczysty, posiadacz samoistny)

1

VI. Załączniki
L.p. Nazwa załącznika
1

Ilość załączników

Kserokopia zgłoszenia robót lub ostatecznej decyzji właściwego organu
architektoniczno-budowlanego zezwalającej na wykonanie prac obejmujących
usunięcie wyrobów zawierających azbest, lub wniosek o wydanie takiej decyzji

2

VII. Oświadczenia
1

Wyrażam zgodę na wykonanie prac objętych dofinansowaniem przez Wykonawcę wskazanego przez
Gminę Bedlno zgodnie z „Regulaminem dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania
wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bedlno”.

2

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych
Osobowych – Urząd Gminy w Bedlnie, Bedlno 24, 99-411 Bedlno, w zakresie:
• imię, nazwisko,
• adres zamieszkania,
• PESEL,
• nr telefonu,
• adres obiektu, którego dotyczy usunięcie wyrobów zawierających azbest,

•
•

w celu:
usunięcia i unieszkodliwienia przez Gminę Bedlno
wyrobów zawierających azbest
z posesji wskazanej w pkt. II wniosku,
pozyskania przez Gminę Bedlno dofinansowania na usunięcie wyrobów zawierających azbest
z posesji wskazanej w pkt. II wniosku.

zgodnie z 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 przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

1 …..........................................................................
…...............................................
(miejscowość, data)

2 ….........................................................................
(podpis/podpisy Wnioskodawcy/ów)

2

