Mochowo, dnia………………………..
………………………………………
(imię i nazwisko wnioskodawcy)
………………………………………
………………………………………
(adres zamieszkania)
………………………………………
(telefon kontaktowy)
Wójt Gminy Mochowo
ul. Sierpecka 2
09-214 Mochowo

Wniosek
dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
na wykonanie prac związanych z odbiorem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów
zawierających azbest z posesji położonych na terenie Gminy Mochowo.
Zwracam się z prośbą o objęcie w 2020 r. mojej posesji położonej
w miejscowości ………………………………… na dz. nr ewid. ………………………
zadaniem polegającym na usunięciu i unieszkodliwieniu azbestu.
1. Rodzaj budynku z którego zostały zdemontowane wyroby zawierające azbest 1:
a)  mieszkalny
b)  gospodarczy
2. Obiekt, z którego zostały zdemontowane wyroby zawierające azbest 2:
a)  jest wykorzystywany w działalności rolniczej
b)  nie jest wykorzystywany w działalności rolniczej
3. Oświadczam, iż3:
a)  nie prowadzę żadnej działalności gospodarczej w tym działalności rolniczej
b)  prowadzę działalność rolniczą

4. Szacunkowa

ilość

wyrobów

zawierających

azbest,

przeznaczonych

unieszkodliwienia4:
a)  zdjęty (przeznaczonego do transportu i utylizacji) ………………m2
b)  do zdjęcia (przeznaczonego do demontażu, transportu, i utylizacji)…………m2
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do

5. Rodzaj zdemontowanych płyt azbestowo – cementowych5:
a)  płaskie
b)  faliste

6. Ja niżej podpisany, oświadczam że:

jestem uprawniony/a do złożenia niniejszego wniosku oraz posiadam prawo do dysponowania nieruchomością, której dotyczy
wniosek na cele związane z realizacją projektu,

obiekt, na którym znajdują się/zdjęte są materiały zawierające azbest nie jest wykorzystywany na cele działalności gospodarczej
w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1829)

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy w Mochowie i Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul. Ogrodowa 5/7 dla potrzeb niezbędnych do realizacji wniosku
(zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm. o ochronie danych osobowych).
Administratorem danych osobowych jest:
Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Ogrodowa 5/7, 00 - 893 Warszawa
1. dane będą przetwarzane do celów rozpatrzenia wniosku przez Fundusz,
2. podanie danych osobowych będzie dobrowolne,
3. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.
W przypadku otrzymania przez gminę dofinansowania, zobowiązuję się do przekazywania w wyznaczonym terminie dokumentów
niezbędnych
do
realizacji
w/w zadania oraz do trwałego umieszczenia w widocznym miejscu na obiekcie, z którego zostaną zdemontowane i unieszkodliwione wyroby
zawierające azbest, informacji o uzyskanym dofinansowaniu.

………………………………………..
(czytelny podpis wnioskodawcy)
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Załączniki obligatoryjne do wniosku:
1.
Oświadczenie właściciela o dokonaniu zgłoszeń bądź uzyskaniu prawomocnej decyzji związanej z zakresem wykonywanych prac od
właściwych organów administracji architektoniczno-budowlanej.
2.
Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.
Załączniki fakultatywne do wniosku:
1.
Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie) należy wypełnić jeśli we wniosku została
zaznaczona odpowiedź a) w pkt. 2 i odpowiedź b) w pkt. 3.
2. Oświadczenie współwłaściciela/i nieruchomości - należy wypełnić jeśli nieruchomość stanowi współwłasność.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie kompletnego
wniosku o dofinansowania wraz z załącznikami

