Łaskarzew, dnia ………………………..
………………………………………..…..
Nazwisko i imię

………………………………………..…..
Miejsce zamieszkania

………………………………………..…..
tel. kontaktowy

Wójt Gminy Łaskarzew
ul. Rynek Duży im. Józefa Piłsudskiego 32
08-450 Łaskarzew

WNIOSEK
o dofinansowanie zadań polegających na unieszkodliwianiu azbestu
1. Lokalizacja planowanych prac:
Obręb- ……………………………………………………………....……………………………………
numer działki- ………..…………………………………………………………….……………………
ulica, nr domu - ….………..………………………………………………………….………………….
2. Prace związane z usuwaniem azbestu obejmują*:
 utylizację wyrobów zawierających azbest (których wykorzystanie zostało zakończone)
 demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest (które nadal są wykorzystywane)
pochodzącego z:
- budynku mieszkalnego
- budynku gospodarczego
- budynku garażowego
- inne …………………………………......................………………………………………………
3. Rodzaj odpadów*:
- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie
- płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie
4. Przewidywana ilość odpadów zawierających azbest (m2) …................................................................
5. Planowany termin realizacji prac (do końca października 2021 r.): miesiąc …………............2021 r.

Środki finansowe na wykonanie nowego pokrycia dachowego zapewnię we własnym
zakresie.
*) zaznaczyć jedną z możliwości
Oświadczam że:
1.

Podane we wniosku odpady zawierające azbest pochodzą z pokryć dachów budynków znajdujących się na
terenie Gminy Łaskarzew.

2.

Posiadam prawo do dysponowania nieruchomością, z której pochodzą odpady.

3.

Wyrażam zgodę na wykonanie przez Inwestora, na nieruchomości stanowiącej moją własność wszelkich
prac, niezbędnych przy pakowaniu, załadunku, transporcie i utylizacji azbestu (bez konieczności składania
przez Właściciela Nieruchomości – dodatkowych oświadczeń w tym zakresie).

4.

Oświadczam, że prace związane ze zmianą pokrycia dachowego wykonanego z eternitu na ww budynku
zostały wykonane prawidłowo z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych,
obowiązujących w zakresie prawidłowego demontażu wyrobów zawierających azbest w szczególności
zmiana pokrycia dachowego odbyła się na podstawie zgłoszenia zamiaru robót budowlanych, związanych ze
zmianą pokrycia dachowego, pozwolenia na budowę, rozbudowę, rozbiórkę itp.

5.

Znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

6.

Zobowiązuję się do złożenia wyrobu azbestowego w miejscu umożliwiającym swobodny i bezpieczny dojazd
pojazdu odbierającego ten wyrób, w przypadku nie zastosowania się do tego zobowiązania w terminie
podanym przez firmę odbierającą lub Urząd Gminy w Łaskarzewie wyrób azbestowy nie zostanie odebrany.

………………………………….
/podpis wnioskodawcy/
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy w Łaskarzewie w celu podjęcia
działań związanych z przygotowaniem wniosku o udzielenie dofinansowania, przygotowaniem zamówienia
publicznego, podpisaniem umów oraz rozliczeniem dofinansowania.

.............................................
(podpis wnioskodawcy)
Załączniki:
1. Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania
2. Kopię zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych związanych ze zmianą pokrycia dachowego lub
inne decyzje administracyjne (np. pozwolenie na budowę, rozbudowę, rozbiórkę).
3. Oświadczenie o pomocy publicznej
4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

