…...……………………………………….
miejscowość, data

Burmistrz Gminy Brwinów
ul. Grodziska 12
05-840 Brwinów

WNIOSEK
o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska,
związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest
1. Dane wnioskodawcy:

□osoba fizyczna

□wspólnota mieszkaniowa

□osoba prawna

□przedsiębiorca □rolnik

Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Telefon kontaktowy
NIP, PESEL
2. Lokalizacja materiałów zawierających azbest (tylko teren Gminy Brwinów):
Ulica, nr posesji
Miejscowość
Nr ew. działki, obręb
3. Miejsce występowania wyrobu zawierającego azbest:
Ilość wyrobu
zawierającego
azbest (kg, tony,
Rodzaj płyt (eternitowe faliste/ płaskie, inny
m2 )
wyrób (jaki))
Na/w budynku:
□ mieszkalnym,
□ gospodarczym,
□ służącym działalności gospodarczej
□ służącym działalności rolniczej
□ innym (jakim………………..…….)
Zalegające na posesji, zdjęte z
budynku (jakiego…………………….)

Nazwa banku i numer rachunku ……………………………………………………………………
………………………………………….
Podpis wnioskodawcy
Załączniki:
1.

Kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające
azbest, tj. prawo własności, prawo użytkowania wieczystego lub ograniczone prawo rzeczowe.
2. Pisemna zgoda współwłaścicieli (współużytkowników wieczystych), w przypadku gdy tytuł prawny do nieruchomości
przysługuje kilku osobom.
3. Kopia złożonej w danym roku budżetowym informacji o wyrobach zawierających azbest (wg załącznika nr 3 do
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów
zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane
wyroby zawierające azbest).
4. W przypadku pomocy de minimis:
− Przedłożenie przez wnioskodawcę wszystkich zaświadczeń o pomocy, jakie wnioskodawca otrzymał w roku
podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz dwóch poprzednich latach podatkowych, albo oświadczeń o wielkości
pomocy,
− Formularz informacji przedstawionych przez wnioskodawcę.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danychGminę Brwinów reprezentowaną przez Burmistrza Gminy Brwinów z siedzibą
w Brwinowie przy ul. Grodziskiej 12, 05-840 Brwinów, w celu realizacji złożonego wniosku.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Otrzymałam/em i zapoznałam/em się z treścią „Klauzuli informacyjnej” wydanej przez
administratora danych i zawartej w niej informacji o celach i sposobach przetwarzania
danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie do ich
poprawiania.

Brwinów, dnia………………. 20…..r.

…………………………………..
(podpis Wnioskodawcy)

PODSTAWA: art. 13 Rozporządzenia 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, zwanego jako „ogólne
rozporządzenie o ochronie danych osobowych” (RODO).

