Brojce, ………………………2018 r.

Wójt Gminy Brojce
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE OSOBOM FIZYCZNYM PRZEDSIĘWZIĘCIA
ZWIĄZANEGO Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA: USUWANIE WYROBÓW
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
I.

Dane dotyczące wnioskodawcy:
1. Imię i nazwisko:
.....................................................................................................................................................
2. Adres zameldowania:
.....................................................................................................................................................
3. Nr telefonu: .............................................................................................................................

II.

Wnioskuję o przyznanie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne związane z wymianą
pokryć dachowych lub elewacji oraz z transportem i utylizacją wyrobów azbestowych.
1. Adres nieruchomości, na której znajdują się wyroby azbestowe:
.....................................................................................................................................................
2. Nazwa obrębu i nr działki: .......................................................................................................
3. Tytuł prawny władania nieruchomością: .................................................................................
.....................................................................................................................................................
(własność, współwłasność, umowa użyczenia, umowa dzierżawy, użytkowanie wieczyste, najem) 1

4. Ilość wyrobów zawierających azbest, które zostaną unieszkodliwione:
l.p.

1.

Źródło
pochodzenia
wyrobów
zawierających
azbest
Wyroby
azbestowe do
demontażu
z budynków

Rodzaj i ilość budynków,
z których będzie usuwany
azbest

……………………………
……………………………
……………………………

Wyroby
azbestowe
zgromadzone na
posesji

Ilość w m2

(np. mieszkalny, gospodarczy
garażowy, altana, inne )

……………………………
2.

Rodzaj wyrobów
zawierających azbest

Nie wypełniać

Płyty eternitowe faliste
Płyty płaskie
Okładziny ścian
Elementy zabudowy
np. balkonów
Inne
Płyty eternitowe faliste
Płyty płaskie
Okładziny ścian
Elementy zabudowy
np. balkonów
Inne

RAZEM

III. Planowany termin realizacji zadania: ……………… 2018 r.
IV. Załącznik do wniosku:
1. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (Formularz nr 1).
2. Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania (Formularz nr 2).
W przypadku budynku, do którego prawo własności posiada kilka osób, do wniosku należy dołączyć zgodę wszystkich pozostałych właścicieli na
realizację zadania.
1

3.

Dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania wnioskodawcy przez osobę podpisującą wniosek –
pełnomocnictwo oraz dowód wpłaty opłaty skarbowej w kasie UG Brojce.

V. Oświadczam, że:
1. Znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikających z art. 297 §1 kodeksu karnego.
2. W terminie co najmniej 30 dni przed wykonaniem prac polegających na usuwaniu wyrobów
zawierających azbest, zgłoszę powyższy fakt do Starosty Powiatu Gryfickiego.
3. Nieruchomość położona, z której będą usuwane wyroby zawierające azbest, nie jest wykorzystywana na
cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o
swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, z późn. zm.).
4. Posiadam tytuł prawny do nieruchomości związanej z ww. przedsięwzięciem.
5. Ponoszę pełną odpowiedzialności, jako właściciel nieruchomości za zabezpieczenie konstrukcji dachu po
zdemontowaniu wyrobów azbestowych do czasu zakończenia prac związanych z wykonaniem nowego
pokrycia dachowego.
VI. Wyrażam zgodę:
a) na wykonanie przez przedsiębiorcę zakresu wnioskowanych prac oraz na odbiór wyrobów zawierających
azbest z terenu mojej nieruchomości
b) na przeprowadzenie oględzin na mojej nieruchomości przez pracowników Urzędu Gminy w Brojcach w celu
stwierdzenia czy przedsięwzięcie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest jest realizowane lub
zostało zrealizowane prawidłowo,
c) na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Mielcu niezbędnych przy
udzielaniu dotacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych).
VII. Informacja
Zgodnie z obowiązującym prawem do obowiązków właścicieli należy:
 kontrola wyrobów zawierających azbest znajdujących się w obiektach;
 sporządzenie i przedłożenie organowi nadzoru budowlanego oceny stanu i dokumentacji miejsca
zawierającego azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z 2004 r.);
 usuwanie wyrobów zawierających azbest zakwalifikowanych zgodnie z oceną do wymiany na skutek
nadmiernego zużycia wyrobu lub jego uszkodzenia.

……………………………………
(data i podpis wnioskodawcy)

VIII. Adnotacje urzędowe:
............................................................................................................................................................................................
(wypełnia Urząd Gminy w Brojcach)

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

