Załącznik nr 1 do Regulaminu

WNIOSEK
o udzielenie dotacji na zadanie polegające na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Toszek w ramach „Gminnego Programu usuwania azbestu i
wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Toszek na lata 2012 – 2032”
1. Dane Wnioskodawcy (Inwestora):
- Imię i Nazwisko ..................................................................................................................
- Adres zamieszkania:
ulica ............................................................... nr domu .......... nr mieszkania .......................
kod pocztowy ....................... miejscowość ................................. nr telefonu .......................
seria i nr dowodu osobistego ..................................................................................................
PESEL.....................................................................................................................................
2. Adres przeprowadzonej wymiany pokryć dachowych lub elewacji:
ulica ............................................................ nr domu ............... nr mieszkania .....................
kod pocztowy .............................. miejscowość ....................................................................
nr ewidencyjny działki ................................ Księga wieczysta nr .........................................
3. Opis wymiany / likwidacji pokrycia dachowego lub elewacji:
- rodzaj obiektu budowlanego objętego wnioskiem ..............................................................
- rodzaj powierzchni (dach/elewacja) ..................................................................................
- wielkość powierzchni przeznaczonej do wymiany / likwidacji [m 2]...................................
- rodzaj płyt azbestowo-cementowych (faliste / płaskie) ......................................................
- stopień pilności ...................................................................................................................
4. Przewidywany termin realizacji zadania (rok)......................................................................
5. Rodzaj nowego pokrycia dachowego......................................................................................
6. Oświadczam, iż znam treść Regulaminu „Gminnego Programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest dla Miasta i Gminy Toszek na lata 2012 – 2032” oraz akceptuję postanowienia w nim
zawarte. Ponadto oświadczam, że:
a) jestem właścicielem*, współwłaścicielem*, dzierżawcą*, najemcą* nieruchomości wskazanej w
punkcie 2 .
b) budynek jest użytkowany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
c) nie zostałem/łam/ zobowiązany/a/ żadnym prawnym dokumentem (projektem itp.) do usunięcia i
utylizacji wyrobów zawierających azbest,
d) Przeprowadzona ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających
azbest wskazała I stopień pilności usuwania wyrobów zawierających azbest,
e) budynek, w którym zamierzam usunąć wyroby zawierające azbest i w stosunku do którego ubiegam
się o dofinansowanie nie jest wykorzystywany do celów działalności gospodarczej.
* - niepotrzebne skreślić

Informujemy, że:
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych), Dz. U. UE.L.2016.119.1
1) Administratorem danych osobowych jest Gmina Toszek, adres siedziby: ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek, kontakt mailowy pod adresem: umtoszek@toszek.pl;
2) Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych (dane kontaktowe podane na stronie www.bip.toszek.pl w
zakładce Urząd Miejski/ Inspektor Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawach
ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw.
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania i na podstawie zawartej z Gminą Toszek umowy;
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Wykonawca robót;
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia trwałości projektu,
7) Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
rozporządzenia wskazanego na wstępie;
9) Podanie przez Pana/Panią danych jest warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie poda Pan/Pani danych
możemy odmówić zawarcia umowy;
10)Decyzje podejmowane wobec Pana/Pani danych osobowych nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, w tym nie będzie zastosowane wobec nich profilowanie.
…...................................................
czytelny podpis
do wniosku załączam:
1.
Zaświadczenie o formie własności budynku:
a) w przypadku właściciela - aktualny odpis z Księgi Wieczystej lub wypis
z rejestru gruntów potwierdzający stan faktyczny,
b) w przypadku współwłasności – zgody wszystkich pozostałych współwłaścicieli
na realizację zadania,
c) w przypadku gdy jest dzierżawcą lub najemcą nieruchomości –kserokopię umowy
dzierżawy, najmu, użytkowania bądź użyczenia wraz ze zgodą właściciela
nieruchomości na realizacje zadania finansowanego ze środków WFOŚiGW,
2.
Mapę zasadniczą z zaznaczonym budynkiem podlegającym inwestycji.
3.
Pozwolenie na budowę ( rozbiórkę lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez właściwy
organ administracji architektoniczno – budowlanej,
4.
Informację o niezaleganiu z opłatami z tytułu zobowiązań podatkowych na rzecz Gminy
Toszek,
5.
Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest ,

