
ABŚ-37/1
Załącznik nr 1do regulaminu

…………………………………….
(znak spawy – wypełnia Starostwo)

Wniosek
o udział w realizacji przedsięwzięcia polegającego na likwidacji wyrobów budowlanych
zawierających azbest na terenie powiatu rawickiego w 2018 r.

1. Wnioskodawca
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….…………………

(imię i nazwisko, nazwa)
2. Adres wnioskodawcy

Miejscowość  ……...…………………………………………………...…….………………
ul.  ……………………………  nr domu  …..……….  nr mieszkania  ………….…............
kod pocztowy  ………………  miejscowość ………………………………………..………
gmina  …………………………………………………………………………………….….
tel. kontaktowy  ………………………………………….......................................................

3. Lokalizacja nieruchomości, na której prowadzone będzie przedsięwzięcie
………………………………………………………………………………..………………

(adres)
nr ewidencyjny działki  …………………..  obręb  ……………………..……..……............

4. Tytuł prawny do nieruchomości
………………………………………………………………………………………..………

(własność, współwłasność, najem, użyczenie, inny)

5. Rodzaj budynku, z którego pochodzi  azbest: ………….………. .…………………………
na cele*: 
- nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej lub rolniczej;
- związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,

     - związane z prowadzeniem działalności rolniczej.

6. Rodzaj i ilość wyrobów azbestowych przewidzianych do unieszkodliwienia w m2 lub kg
..................................................................................................................................................

(płyty eternitowe faliste, płaskie, inne)

1.  Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  i  udostępnianie  moich  danych  osobowych  przez  Starostwo
Powiatowe  w  Rawiczu,  w  związku  z  realizacją  przedsięwzięcia  pn.  „Likwidacja  wyrobów
budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu rawickiego w 2018 r.”.
Zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana o tym, że mam prawo dostępu do treści swoich
danych  osobowych,  ich  poprawiania  oraz  żądania  zaprzestania  ich  przetwarzania,  a  także,
że podanie tych danych jest dobrowolne.

2.  Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się  z regulaminem wykonania  i  finansowania  zadania
pn. „Likwidacja  wyrobów  budowlanych  zawierających  azbest  na  terenie  powiatu  rawickiego
w 2018 r.”.

             …..……………………………………………
                                                                                                              (data i podpis wnioskodawcy)
* - niewłaściwe skreślić



Załączniki do wniosku:
1. Pisemna  zgoda  właściciela  nieruchomości  na  wykonanie  usługi,  jeżeli  wnioskodawca

nie jest właścicielem.
2. Pisemna zgoda pozostałych współwłaścicieli nieruchomości na wykonanie usługi, jeżeli

wnioskodawca jest jednym ze współwłaścicieli nieruchomości.
3. Zaświadczenie  właściwego  wójta,  burmistrza  lub  Marszałka  Województwa

Wielkopolskiego  o  złożeniu  informacji  o  wyrobach  zawierających  azbest,  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).

4. Załączniki nr 2 i 3 do regulaminu – jeżeli są wymagane.

Uwaga:
W przypadku rezygnacji z realizacji zadania, należy o tym powiadomić Starostwo.


