Nr Wniosku……………………

Limanowa, dnia…………………………. r.

WNIOSEK
Na sfinansowanie kosztów związanych z usuwaniem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających
azbest, z posesji osób fizycznych w projekcie pn. „Kompleksowe usuwanie odpadów azbestowych
z terenu Miasta Limanowa”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 5 - Ochrona środowiska, Działanie 5.2 - Rozwijanie systemu
gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami

I.

Numer projektuRPMP.05.02.02-12-0515/17
Dane Beneficjenta Ostatecznego.

Imię i nazwisko
Nr domu ……….

Adres zameldowania:
Telefon kontaktowy
…………………
PESEL

II.

Poczta
…………………………….

Kod pocztowy
……………………………

Opis miejsca lokalizacji azbestu:

Nazwa dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości
………………………………………………………………………………………………….
Współwłaściciele
…………………………………………………………………………………………………
Ulica
Nr domu
Numer działki ewidencyjnej
…………………………….. ……….
…………………………….
Poczta
Kod pocztowy
Obręb
…………………………….
……………………………
…………………………….
Płyty azbestowo-cementowe płaskie …….. m² ……………..kg

Budynek:
Mieszkalny

Płyty azbestowo -cementowe faliste …….. m² ……………..kg
Gospodarczy

Płyty azbestowo-cementowe płaskie …….. m² ……………..kg
Płyty azbestowo -cementowe faliste …….. m² ……………..kg
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Ilość pokrycia dachowego
zgromadzonego na działce
gruntowej / tzw. gruz /
Dane rejestracyjne
wypełnia Urząd Miasta
Limanowa:
Data wpływu:
……………………………
…………………

………… m2 ……………… kg

Wnioskowany, wstępny termin usunięcia wyrobów
……………………………………….
…………………………………………
Podpis czytelny Wnioskodawcy

……………………………
Podpis przyjmującego

Oświadczenie do wniosku
Ja, niżej podpisana/podpisany …………………………………………….., oświadczam, że :
1. Zapoznałem/am się z treścią Regulaminu projektu pn. „Kompleksowe usuwanie odpadów
azbestowych z terenu Miasta Limanowa” i akceptuję wszystkie warunki uczestnictwa w
nim zawarte,
3. Niniejszym oświadczam, iż obiekty, z których pochodzą wyroby zawierające azbest nie są
wykorzystywane na cele działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca
2018r. prawo przedsiębiorców.
4. Zgłoszona we wniosku lokalizacja zostanie udostępniona do prowadzenia działań objętych
dofinansowaniem w ustalonym z Wykonawcą terminie,
5. Poddam się kontroli sprawowanej przez Miasto Limanowa oraz Instytucję Zarządzająca
Projektem zgodnie z zapisami Regulaminu,
6. Zobowiązuję się do pokrycia kosztów poniesionych na skutek mojego odstąpienia od
realizacji projektu w trakcie prac tj. pokrycia kosztów poniesionych do momentu rezygnacji
wraz karą umowną w wysokości do 100% wartości całości usługi,
7. Oświadczam, że zobowiązuję się do zachowania trwałości projektu w okresie 5 lat od jego
zakończenia tj. utrzymania w tym okresie wykonanego pokrycia dachowego w stanie
niezmienionym,
8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku
zgodnie z przepisami dotyczącymi przetwarzania i ochrony danych osobowych - na
podstawie odrębnego oświadczenia
9. Jestem świadomy/a odpowiedzialności prawnej w przypadku podania nieprawdziwych
danych we wniosku oraz jestem świadomy konieczności poniesienia konsekwencji w
przypadku rezygnacji z udziału w projekcie.
………………………………………
(podpis czytelny wnioskodawcy)
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