
 

 

Data wpływu  do Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu……………………………………………………………………………. 
 

 

DEKLARACJA 

 

DOTYCZĄCA CHĘCI WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE POLEGAJĄCYM NA  

DEMONTAŻU/ USUNIĘCIU AZBESTU Z TERENU GMINY NOWY TOMYŚL 

 

Deklaracja służy wstępnemu oszacowaniu uczestnictwa w projekcie Gminy Nowy Tomyśl, która 

planuje wystąpienie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o 

dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-

2020 

 

Realizacja zadania będzie uzależniona od uzyskania przez Gminę dofinansowania w ramach 

ww. Programu 

 

1.Wnioskodawca: 

 

.........................................................................................................................……………………….. 
(imię i nazwisko albo, w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej – pełna nazwa) 

 

Adres zamieszkania albo siedziby:  

..................................................................................................................................….……………… 
     (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu,)  
 

nr telefonu.................................................., e-mail………………...................................................... 
 

Nr PESEL: ……………………………………………...(w przypadku osoby fizycznej) 

Nr NIP:………………………………………………… (w przypadku podmiotu innego niż osoba fizyczna) 

Nr REGON: ……………………………………………(w przypadku podmiotu innego niż osoba fizyczna) 

 

2.Dane dotyczące  miejsca występowania wyrobów zawierających azbest: 

 

Adres: ..................................................................................................................................................  
     (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu,)  
Nr działki ................................................obręb ..............................................................................…. 

 

3.Rodzaj ewentualnego dofinansowania obejmie następujący zakres prac (właściwe zaznaczyć 

„X”) 

 

 

 Odbiór, transport na składowisko odpadów niebezpiecznych i unieszkodliwienie 

składowanych wyrobów zawierających azbest,  

• ilość szacunkowa odpadów: :………… m2, tj. ...................................................kg 

• rodzaj odpadów.....................................................................................................  

(płyty eternitowe płaskie / faliste, inny odpad) 
 

 Demontaż, odbiór, transport na składowisko odpadów niebezpiecznych 

i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z budynku,  

• rodzaj budynku z którego będzie usuwany azbest.................................................  

(mieszkalny, gospodarczy, inny)  

• ilość szacunkowa odpadów:………… m2, tj.  ...................................................kg 

• rodzaj odpadów......................................................................................................  

(płyty eternitowe płaskie / faliste, inny odpad) 



 

 

 

4. Deklarowany rok realizacji wskazany przez składającego deklarację (właściwe zakreślić): 

 

 2020    2021 

 

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 Nowy Tomyśl moich danych osobowych zawartych 

w deklaracji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) 

o ochronie danych osobowych.  

 

 

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:  

 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Gmina Nowego Tomyśl. W sprawach 

związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych 

w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu pod nr telefonu : 614426650 

2. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu pozyskania środków w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 4.2 

Gospodarka Odpadami, Poddziałanie 4.2.Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów 

zawierających azbest oraz realizacji Projektu przez podmioty w nim uczestniczące. 

3. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z 

brakiem możliwości udziału w Projekcie.  

4. 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. 

 

 

.........................................................    ....................................................... 

 (Miejscowość, data)        (podpis) 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytemzvha3te

