Goniądz, dnia…………………20.… r.
OŚ. ………..…………

Burmistrz Miasta i Gminy Goniądz
Plac 11 Listopada 38
19-110 Goniądz

WNIOSEK
o usunięcie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Goniądz pochodzących
z budynków mieszkalnych i gospodarczych poprzez dofinansowanie przy wsparciu
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA DRUKOWANYMI LITERAMI

1. Dane osobowe:
a) Imię i nazwisko: …………….………………………...............................................
b) nr dowodu osobistego……………..….……
wydany przez………………………….……………… w dniu………………....…
c) adres zamieszkania:
ulica / miejscowość……………….…………..…………….……………..….………
nr domu.…..…. nr mieszkania…..…..
poczta……………………….…….……. kod pocztowy…….-…………
d) telefon kontaktowy………………………..………….
2. Opis wymiany – likwidacji pokrycia dachowego lub elewacji:
a) Miejsce realizacji zadania:
ulica / miejscowość………………………………………………………..…….……
nr domu..…..… nr mieszkania….….
poczta…………………………….…… kod pocztowy………….……………
nr ewidencyjny działki………………… obręb…………………………..….………
b) rodzaj powierzchni: (dach / elewacja / inne)* …………………………………..…...
c) wielkość powierzchni przeznaczonej do wymiany / likwidacji* (m2)……………….
d) nazwa i adres wykonawcy……………………………………....................................

……………………………………………………………………………………......
e) rodzaj płyt eternitowych (falisty / płaski)*
f) ilość odpadów zawierających azbest (tony)………………………………………...
g) termin realizacji zadania……………………………………………………………
Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe w zakresie obejmującym: adres i numer telefonu były
przetwarzane przez Gminę Goniądz w celu ustalenia daty wizji lokalnej oraz poinformowania
o ewentualnych brakach formalnych do złożonego wniosku -zgłoszenie. Zgoda może być w każdym
momencie wycofana poprzez pisemny wniosek.
Oświadczam, że zostałam/em zapoznana/y z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych
osobowych przez Burmistrza Gminy Goniądz, w tym z informacją o celu przetwarzania oraz prawie
dostępu do treści swoich danych - zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych
(Dz. Urz. UE L 119.1 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w skrócie „RODO”) klauzula RODO dostępna jest
pod adresem http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl/ w zakładce RODO / Obowiązek informacyjny
dla osób składających skargi i wnioski do Urzędu Miejskiego w Goniądzu.

..................................................................
Data i podpis

*niepotrzebne skreślić
Załączniki:
1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do budynku / działki – obowiązkowo.
2. Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania
(dotyczy osób fizycznych, które dotychczas nie złożyły informacji) sporządzona zgodnie
z rozporządzeniem 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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31) – załącznik nr 1 do wniosku.
3. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
(dotyczy instytucji, które dotychczas nie złożyły oceny) sporządzona zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia
2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów
zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 ze zmianami)- załącznik nr 2 do wniosku

