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                                             Urząd Gminy
                                         Włodowice

WNIOSEK

o odbiór azbestu lub wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie gminy Włodowice 
od osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami
(wniosek prosimy wypełnić drukiem)

1. Imię i Nazwisko Wnioskodawcy (właściciela nieruchomości)

Imię                                                                                                      

Nazwisko                                                                                                               

2. Adres zamieszkania Wnioskodawcy 

ulica                                                                                     nr domu                     nr mieszkania                            

kod pocztowy                                   miejscowość                                                               

tel. kontaktowy                                                                   

3. Lokalizacja planowanych prac /miejsce tymczasowego składowania/zalegania wyrobów zwierających azbest/ 
________________________________________________________________________________________

4. Obręb i nr geodezyjny działki __________________________________________________________________________

        5.   Rodzaj płyt eternitowych (faliste/płaskie)        ________________________________________________________________

        6.   Przewidywana ilość wytworzonych odpadów zawierających azbest _______________________________________________

      7.  Termin realizacji zadania _________________________________________________________________________________ 

        8.    Określenie zakresu dofinansowania:

a) wnioskuję o dotację w zakresie odbioru transportu i utylizacji   zdemontowanych przez uprawnioną firmę wyrobów 
zawierających azbest i składowanych tymczasowo na mojej nieruchomości.*

b) wnioskuję o dofinansowanie w zakresie odbioru, transportu i utylizacji azbestu i odpadów zawierających azbest zalegających 
na mojej nieruchomości*

Oświadczam, ze zapoznałem się z regulaminem dofinansowania usługi unieszkodliwienia azbestu.

Objaśnienie:
* właściwe podkreślić  

                                                                                                                                  
...........................................................                                                                       ….........................................................
    data i podpis współwłaściciela                                                                                       data i podpis wnioskodawcy

1). Jako załączniki do wniosku:
a)   kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, a w przypadku       
       współwłaścicieli zgody wszystkich, pozostałych właścicieli na realizację zadania, 
b) zgłoszenie  robót  budowlanych  z  potwierdzeniem  wpływu  do  Wydziału  Architektury  w  Starostwie 

Powiatowym w Zawierciu,



c) dokument  potwierdzający  uprawnienie  podmiotu  w  zakresie  wykonywania  prac  przy  usuwaniu  i 
zabezpieczaniu azbestu i wyrobów azbestowych, który dokonał lub dokona  demontażu pokrycia dachowego 
lub elewacji,

d) kopia faktury od firmy, która zdemontowała pokrycie dachowe,
e) protokół przekazania odpadu od firmy demontującej azbest dla właściciela,
f)    ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest ( druk dostępny w           
       Urzędzie Gminy),

       g)    decyzja od Marszałka Województwa zatwierdzająca gospodarkę odpadami dla firmy wykonującej usługę,
       h)    kolorowe zdjęcie obiektu lub złożonego azbestu.
 
Uwaga:
Na kserokopiach dokumentów należy stwierdzić za zgodność z oryginałem (czynność ta może być wykonana przez 
Organ Gminy po wcześniejszym wglądzie do oryginału dokumentu).


	WNIOSEK

