Wójt Gminy Zawidz
Ul. Mazowiecka 24
09-226 Zawidz Kościelny

WNIOSEK
o dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Zawidz zadań z zakresu usuwania azbestu
z terenu Gminy Zawidz przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

1. Dane wnioskodawcy:
1) Imię i nazwisko/nazwa firmy: .................................................................................................
2) PESEL: ................................................ nr dowodu osobistego: .............................................
3) NIP:1 ......................... ……..REGON:1 .................. .................................................................
4) osoba upoważniona do reprezentowania firmy:1 ....................................................................
5) adres zamieszkania wnioskodawcy: .......................................................................................
...................................................................................................................................................
6) miejsce występowania wyrobu azbestowego
adres: ........................................................................................................................................
nr ewidencyjny działki: .............................. obręb: .................................................................
7) nr księgi wieczystej: ……………..…………………………………………………………..
8) telefon kontaktowy: ................................................................................................................
2. Forma własności:2 ……………..……………………………………………………………
3. Rodzaj zabudowy:3 …………………………………………………………………………
4. Rodzaj wyrobu:4 …………………………………………………………………………….
5. Rodzaj obiektu budowlanego:5 …………………………………………………………….
6. Lokalizacja wyrobów azbestowych na terenie nieruchomości:6 ………………………..
7. Zakres prac objętych wnioskiem (zaznaczyć prawidłowe):

8. Ilość wyrobów azbestowych przeznaczonych do unieszkodliwienia (w m2):7...................
9. Okres przechowywania zdemontowanych wyrobów zawierających azbest:8 …………..

11. Oświadczenie:
1) przyjmuję/-emy do wiadomości, że złożenie wniosku o dofinansowanie nie stanowi
podstawy do kierowania roszczeń o przyznanie dofinansowania;
2) wyrażam/-y zgodę na przetwarzanie moich/naszych danych osobowych na podstawie
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926 ze zmianami) w zakresie realizacji niniejszego wniosku.

Zawidz Kościelny, dnia ……………….
(data)

….……………………
(podpis wnioskodawcy/ów)

OBJAŚNIENIA:
1) Wypełniają przedsiębiorcy.
2) OF – osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, OFD – osoba fizyczna
prowadząca działalność gospodarczą, ROL – rolnik, PD – przedsiębiorca, I – inny (jaki).
3) BD – budynek niezwiązany z prowadzoną działalnością gospodarczą lub rolniczą, D –
budynek związany z prowadzona działalnością gospodarczą lub rolniczą
4) Proszę wybrać: płyty azbestowo-cementowo faliste, płyty azbestowo cementowe płaskie, inny
(proszę podać jaki?).
5) Proszę wybrać: budynek gospodarczy (np. garaż, wiata, obora), budynek mieszkalny, budynek
przemysłowy, budynek mieszkalno-gospodarczy lub wyrób azbestowy zdemontowany.
6) Proszę wybrać: dach, elewacja, luzem.

7) W przypadku demontażu wyrobów z dachu lub elewacji należy podać powierzchnię dachu lub
elewacji

(a

nie

powierzchnię

wyrobów-płyt).

W

przypadku

zebrania

wcześniej

zdemontowanych wyrobów należy podać powierzchnię wyrobów (np. płyt)

8) Wypełniają jedynie wnioskodawcy, gdzie zdemontowano już wyroby azbestowe.

