Załącznik nr 1 do „Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Poronin transportu i unieszkodliwiania odpadów
budowlanych zawierających azbest z obiektów budowlanych"

Poronin, ..........................................................

WÓJT GMINY
PORONIN
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE
ze środków budżetu Gminy Poronin transportu i unieszkodliwiania odpadów budowlanych zawierających azbest
z obiektów budowlanych.

1. Dane wnioskodawcy:
Imię i Nazwisko.............................................................................................................................
....................................... ………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania .....................................................................................................................
Telefon kontaktowy......................................................................................................................
2. Adres budynku mieszkalnego / gospodarczego*, w którym zostanie / został
przeprowadzony demontaż pokrycia dachowego / usuniecie materiału* zawierającej
azbest:
Nr ewidencyjny działki ................................ położonej w miejscowości......................................
3. Tytuł prawny wnioskodawcy do nieruchomości ..................................................................
4. jednocześnie oświadczam, że dane w w/w. dokumencie są aktualne.
Oświadczam, że współwłaścicielami nieruchomości są i zamieszkują*
1. ....................................................................................................................................................
2. ....................................................................................................................................................
3. ....................................................................................................................................................
4. Opis demontowanego / zdemontowanego* pokrycia dachowego / elewacji*:
a/ wielkość powierzchni przeznaczonej do demontażu:
pokrycie dachowe……………………………/m2/ *elewacja............................................... /m2/
b/ rodzaj zastosowanych płyt (faliste, płaskie)...................................................................... ..........
c/ ilość wyrobu zawierającego azbest przeznaczonego do utylizacji ...................................
5. Przewidywany termin prowadzenia prac demontażowych
rozpoczęcia..................................................zakończenia.........................................................

1.

2.
3.
4.
5.

OŚWIADCZENIA
Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję „Regulamin dofinansowania ze środków
budżetu Gminy Poronin transportu i unieszkodliwiania odpadów budowlanych
zawierających azbest z obiektów budowlanych" oraz, że znane mi są sposoby
postępowania z odpadami zawierającymi azbest, zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawa.
Wyrażam zgodę na usunięcie pokrycia dachowego/materiału zawierającego azbest,
z obiektu którego dofinansowanie dotyczy.*
Oświadczam, że w obiekcie, którego dotyczy dofinansowanie nie jest prowadzona
działalność gospodarcza.
Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych i informacji
podanych we wniosku.
Jednocześnie oświadczam, że są mi znane skutki składania fałszywych oświadczeń,
o których mowa w art. 233 Kodeksu karnego.

.........................................................................................................................................................
podpis wnioskodawcy

.........................................................................................................................................................
1.
2.

podpisy współwłaścicieli
wyrażających zgodę na przeprowadzenie robót związanych z utylizacją azbestu

* niepotrzebne skreślić
Do wniosku należy dołączyć:
1. Dowód własności nieruchomości np. wyciąg z ksiąg wieczystych z ostatnich trzech miesięcy, akt notarialny,
wypis z rejestru gruntów i/lub oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością (wyrażone
w formie podpisu na wniosku lub odrębnie),
2. Wnioskodawca, który nie jest właścicielem dołącza do wniosku pisemną zgodę właściciela nieruchomości
na przeprowadzenie robót związanych z utylizacją azbestu (wyrażoną w formie podpisu na wniosku lub odrębnie),
3. kopię zgłoszenia robót budowlanych lub kopię prawomocnego pozwolenia na budowę (w zależności od
zakresu wykonywanych prac) wydanego przez Wydział Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego
w Zakopanem lub oświadczenie Wnioskodawcy.
4. „Informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich występowania" (Rozporządzenie Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.10.2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania
i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest
wykorzystywany azbest (Dz. U. z 2003 r. Nr 192, póz. 1876), jeżeli nie została sporządzona w ramach
inwentaryzacji w marcu 2008 roku.
Po ukończeniu zadania dołączyć należy:
1. zgłoszenie wykonania zadania unieszkodliwienia odpadów budowlanych zawierających azbest,
2. „Informację o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone", zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.10.2003 roku w sprawie wymagań
w zakresie wykorzystania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń,
w których był lub jest wykorzystywany azbest.

