Jaworzno, dnia………………………
...............................................................................
IMIĘ I NAZWISKO WNIOSKODAWCY

............................................................................…
...............................................................................
ADRES ZAMIESZKANIA

............................................................................…
NR TEL. KONTAKTOWEGO

PREZYDENT MIASTA JAWORZNA
ul. Grunwaldzka 33
43-600 JAWORZNO
WNIOSEK
O DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA Z ZAKRESU USUWANIA AZBESTU Z TERENU GMINY MIASTA
JAWORZNA PRZY UDZIALE ŚRODKÓW UZYSKANYCH Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH

1. Zakres prac objętych wnioskiem1:
a) Wnioskuję o demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.
b) Wnioskuję o transport i unieszkodliwienie zdemontowanych odpadów zawierających azbest
zgromadzonych/zalegających na mojej posesji.
2. Miejsce występowania wyrobów zawierających azbest:
Adres nieruchomości: ……………………………….…………………………………………………………
Nr obrębu i działki ewidencyjnej ………………………………………………………………………..…….
Tytuł prawny do nieruchomości2 ………………………………………………………………………………
3. Rodzaj wyrobów zawierających azbest3:
a) płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie
b) płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie
c) inne jakie? ……………………………………………………………………………………………………
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4. Rodzaj obiektu, z którego będą usuwane wyroby zawierające azbest 4:
……………………..………………………………………………………….....………………………………….
5. Ilość wyrobów zawierających azbest (Mg/m2):
……………………..………………………………………………………….....………………………………….
6. Oświadczenia:
a) Oświadczam, że zostałem poinformowany, że warunkiem realizacji przez Gminę Miasta Jaworzna
zadania związanego z usuwaniem azbestu jest uzyskanie dofinansowania z WFOŚiGW
w Katowicach na wniosek złożony przez Prezydenta Miasta Jaworzna.
b) Wyrażam zgodę na wykonanie na nieruchomości stanowiącej moją własność wszelkich prac
niezbędnych do realizacji zadania objętego wnioskiem.
c) Wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli stanu i ilości wyrobów zawierających azbest
objętych wnioskiem, w tym wstępu na nieruchomość.
d) Przyjmuję do wiadomości, że wydatki związane z zakupem i montażem nowego pokrycia
dachowego leżą po stronie Wnioskodawcy oraz że w ramach zadania nie będzie realizowana
naprawa czy odbudowa obiektów, z których zostanie usunięty azbest.
e) Oświadczam, że jestem osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej na terenie
nieruchomości, z której będzie usuwany azbest.
f) Znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 233 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 z późn. zm.).

...............................................................…
czytelny podpis Wnioskodawcy
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb niezbędnych
do jego realizacji oraz ich udostępnienie firmie, z którą Gmina Miasta Jaworzna zawrze umowę na usługę
zbiórki, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz przyjmuję
do wiadomości, że:
• Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Jaworzna z siedzibą w Jaworznie przy
ul. Grunwaldzkiej 33,
• dane osobowe będą przetwarzane w celu likwidacji azbestu z terenu Gminy Miasta Jaworzna przy
udziale środków uzyskanych z WFOŚiGW,
• mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
• podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wniosku.

...............................................................…
czytelny podpis Wnioskodawcy

np. budynek mieszkalny/budynek gospodarczy (np. garaż, stodoła)/budynek mieszkalno-gospodarczy/wyroby zdeponowane
na terenie nieruchomości
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