PRAWIDŁOWE WYPEŁNIENIE WSZYSTKICH RUBRYK WNIOSKU JEST WARUNKIEM JEGO ROZPATRZENIA!

Wołów, dnia........................
Burmistrz Gminy Wołów
Rynek 34
56-100 Wołów

WNIOSEK NA ROK 2018
(należy złożyć do dn. 31.01.2018 r.)
o pomoc na realizację prac związanych z usuwaniem
wyrobów zawierających azbest (demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie)
(wniosek prosimy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami)
1. Dane wnioskodawcy (właściciela/właścicieli lub posiadacza/posiadaczy):
a. Imię i nazwisko ............................................................................................................................
…........................................................................................................................................................
b. Adres zamieszkania......................................................................................................................
…........................................................................................................................................................
c. Nr telefonu kontaktowego............................................................................................................
2. Adres budynku, gdzie przeprowadzana będzie inwestycja związana z demontażem,
zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest:
............................................................................................................................................................
a. Obręb i nr ewidencyjny działki......................................................................................................
b. Tytuł prawny władania nieruchomością1).......................................................................................
(własność, współwłasność, dzierżawa, inny)
3. Informacje o zadaniu:
a. rodzaj obiektu (należy zaznaczyć znakiem X)
budynek mieszkalny
budynek gospodarczy
budynek mieszkalno-gospodarczy
inny (jaki)
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b. rodzaj wyrobów zawierających azbest (należy zaznaczyć znakiem X):
płyty azbestowo-cementowe faliste i gąsiory
płyty azbestowo-cementowe płaskie, prasowane
płyty azbestowo-cementowe płaskie typu „karo”
płyty azbestowo-cementowe suchoformowane
inne (jakie)
c. umiejscowienie wyrobów zawierających azbest na terenie nieruchomości (należy
zaznaczyć znakiem X):
wyroby stanowią element budynku, np. pokrycie dachowe lub
ścienne
wyroby zdeponowane są „luzem” na terenie nieruchomości
d. ilość azbestu w m2 lub tonach ..................................................................................................
4. Planowany termin

realizacji

zadania (w okresie od 01.06. do 31.08.2018 r.)

…..........................................................................…..........................................................................
5. Oświadczenia:
1) Wyrażam dobrowolną zgodę na przekazanie danych osobowych zawartych w niniejszym
wniosku do celów sprawnej realizacji wnioskowanych prac, będące przetwarzaniem danych
w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).
2) Wyrażam zgodę na wejście firmy zajmującej się usuwaniem i transportem odpadów
zawierających azbest na teren mojej posesji.
3) Oświadczam, że wszystkie dane we wniosku są zgodne z prawdą.
6. Wymagane załączniki (obligatoryjne):
1)

tytuł prawny władania nieruchomością: odpis z księgi wieczystej, akt notarialny zakupu

1)

nieruchomości, akt notarialny darowizny, decyzja o przekazaniu nieruchomości w trwały
zarząd, umowa dzierżawy lub inny,
2) pozwolenie na budowę (rozbiórkę) lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez
właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej robót związanych z demontażem
pokryć dachowych, zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.
U. z 2013 r., poz. 1409),
3) zgoda wszystkich współwłaścicieli terenu na realizację prac w zakresie usuwania azbestu
(załącznik nr 1 do wniosku),
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4) oświadczenie o posiadaniu środków finansowych na wykonanie nowego pokrycia
dachowego po usunięciu wyrobów zawierających azbest (załącznik nr 2 do wniosku),
5) oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej (załącznik nr 3 do wniosku) lub
oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego (załącznik nr 4 do wniosku),
6) wypełniona Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających
azbest (załącznik nr 5 do wniosku).

................................................................................
(data i podpis wnioskodawcy/wnioskodawców)

UWAGA:
1) Warunkiem realizacji zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest jest
uzyskanie przez Gminę Wołów dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska we Wrocławiu.
2) Dofinansowanie nie obejmuje kosztów zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego.
3) Wykonawca prac polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwieniu
odpadów

zawierających

azbest

zostanie

wyłoniony

w

wyniku

postępowania

przeprowadzonego przez Gminę Wołów, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
4) Zostaną rozpatrzone tylko te wnioski obejmujące nieruchomość uwzględnioną
w „Programie usuwania azbestu z terenu Gminy Wołów”.
5) Zostaną rozpatrzone tylko wnioski złożone wraz ze wszystkimi wymaganymi
załącznikami.
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