Data wpływu do Urzędu Gminy Bochnia………………………………

DEKLARACJA
DOTYCZĄCA UDZIAŁU W PROJEKCIE POLEGAJĄCYM NA
DEMONTAŻU/ USUNIĘCIU AZBESTU Z TERENU GMINY BOCHNIA
informacyjna służąca wstępnemu oszacowaniu uczestnictwa w projekcie
dla którego Gmina Bochnia planuje wystąpienie o dofinansowanie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.,
Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami
Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR
Realizacja zadania będzie uzależniona od uzyskania dofinansowania w ramach ww. Programu
1.Wnioskodawca:
Ja niżej podpisany/a .........................................................................................................................….
(imię i nazwisko)

zamieszkały/a w .....................................................................................................................................
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu,)

legitymujący/a się dowodem osobistym nr ...........................................................................................
nr telefonu.................................................., e-mail……………….......................................................
2.Dane dotyczące miejsca występowania wyrobów zawierających azbest:
Adres: ..................................................................................................................................................
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu,)

Nr działki ................................................obręb ..............................................................................….
3.Rodzaj dofinansowania obejmuje następujący zakres prac (właściwe zaznaczyć „X”)
Odbiór składowanych wyrobów zawierających azbest, transport na składowisko
odpadów niebezpiecznych i unieszkodliwienie
 ilość szacunkowa odpadów: :………… m2, tj. ...................................................kg
 rodzaj odpadów.....................................................................................................
(płyty eternitowe płaskie / faliste, inny odpad)

Demontaż wyrobów zawierających azbest z budynku, odbiór, transport na składowisko
odpadów niebezpiecznych i unieszkodliwienie
 rodzaj budynku z którego będzie usuwany azbest.................................................
(mieszkalny, gospodarczy, inny)
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ilość szacunkowa odpadów:………… m , tj. ...................................................kg
rodzaj odpadów......................................................................................................
(płyty eternitowe płaskie / faliste, inny odpad)

4. Deklarowany rok realizacji (właściwe zakreślić)
2018

2019

2020

Deklaruję chęć uczestnictwa w projekcie polegającym na demontażu/usunięciu wyrobów
zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na posesji, o której mowa wyżej i do których
posiadam tytuł prawny.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminę Bochnia moich danych osobowych zawartych w
deklaracji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych – tj. Dz.U.
1997 nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami).
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu pozyskania środków w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 oraz realizacji
Projektu przez podmioty w nim uczestniczące;
2. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości udziału w Projekcie;
3. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
Oświadczam, że:
1. Posiadam aktualny tytuł prawny do nieruchomości, z której planuje się demontaż/usunięcie
wyrobów zawierających azbest:

działka nr ewidencyjny …………………………, obręb

………………………………położona w miejscowości……………………………………………..
2. Działam w porozumieniu i w imieniu wszystkich pozostałych osób posiadających tytuł prawny
do wymienionej nieruchomości.
3. Zobowiązuję się do współfinansowania demontażu/usunięcia wyrobów zawierających azbest
poprzez dokonanie wpłaty wkładu własnego na wskazane przez Gminę Bochnia wyodrębnione
konto bankowe.

.........................................................
(Miejscowość, data)

.......................................................
(podpis)

