
Załącznik do:
-- Zasad udzielania osobom
fizycznym dofinansowania do zadań
związanych z usuwaniem azbestu i
wyrobów zawierających azbest z
posesji położonych na terenie Gminy
Trawniki.
Zarządzenie Nr 111/91/2012
Wójta Gminy Trawniki z dnia 16 lipca
2012 r.

Wniosek o udzielenie osobom fizycznym dofinansowania do zadań
związanych z usuwaniem azbestu z posesji położonych na terenie

Gminy Trawniki

Rozdział I
Zakres wniosku

Wniosek o D Wyrobów 1) D odpadów2)
usunięcie: azbestowych azbestowych

D odpady zalegają na terenie nieruchomości
Termin .....................................

Iprzewidywany termin pracl D termin wytworzenia odpadów .........................

Wyjaśnienia:
1) dotyczy demontażu wyrobów zawierających azbest oraz usunięcia powstałych odpadów
zawierających azbest,
2) dotyczy odpadów zalegających na terenie nieruchomości.

Rozdział"
Wnioskodawca

limięl Inazwiskol

Itelefonl le-maili

ladres zamieszkania!

wnioskodawca:

D osoba fizyczna

D osoba reprezentująca wspólnotę mieszkaniową



Rozdział III
Nieruchomość 3)

, .........................................................................................................................................

!adres nieruchomości!

Wyjaśnienie:
3) wskazać wszystkie nieruchomości, których dotyczy wniosek

D budynek mieszkalny jednorodzinny

Nieruchomość 4)
D budynek mieszkalny wielorodzinny

D budynek gospodarczy

D budynek garażowy

D pokrycie dachu

D pokrycie elewacji

Zastosowanie 4) D inne:
.................................................................................................

!określić jaki!

D płyty płaskie azbestowo-cementowe stosowane w
budownictwie

Rodzaj 4)
D płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w

budownictwie

Powierzchnia 4)
2.............................................. m

!podać oddzielnie dla każdej nieruchomości!

Wyjaśnienie:
4) dla wniosku w zakresie usuwania odpadów azbestowych określa źródło pochodzenia odpadu.

Rozdział IV
Odpad zawierający azbest

(wypełnić w przypadku wniosku o usunięcie odpadów azbestowych)

D usunięcia wyrobów azbestowych przez uprawnionego
przedsiębiorcę 5)

D usunięcia wyrobów azbestowych przed wejściem w życie
Odpad powstał przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki

w wyniku: Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i
warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów
zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649 ze zm.) 6)

"



D następstw zdarzeń losowych związanych z drastycznymi
zjawiskami meteorologicznymi: 7)

, ........................................................................................................
/określić rodzaj zjawiska!

D przygotowany do transportu, co oznacza, że jest:
1) złożony na palecie, zabezpieczony folią i oznakowany

Odpad jest: lub
2) złożony w specjalistycznych workach oraz oznakowany

D wymaga przygotowania do transportu
" "

Wyjaśnienia:
5) należy załączy6 kserokopię faktury VAT oraz kserokopię pisemnego oświadczenia o prawidłowości
wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego,
6) należy załączy6 oświadczenie stanowiące załącznik 1do wniosku,
7) należy załączy6 opis zdarzenia losowego ... załącznik 2 do wniosku

Rozdział V
Załączniki

D 1.Kopia informacji o braku sprzeciwu Starosty Świdnickiego
do złożonego wniosku o wymianę pokrycia dachu, na 30 dni
przed planowanym rozpoczęciem robót lub kopię pozwolenia
na budowę wymaganego w przypadku rozbiórki budynku lub
zmiany wyglądu obiektu.

D 2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, a
w przypadku współwłasności zgodę wszystkich pozostałych
współwłaścicieli na realizację zadania.

D 3. Oświadczenie o usunięciu wyrobów azbestowych przed
wejściem w życie przepisów rozporządzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia

Załączniki 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego
użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.
U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649 ze zm.) (zał. 1 do wniosku) 8)

D 4. Protokół z opisem zdarzenia losowego związanego z
drastycznymi zjawiskami meteorologicznymi, w następstwie
którego powstał odpad zawierający azbest (zał.2 do wniosku)
9)

D 5. Kserokopia faktury VAT 10)

D 6. Kserokopia pisemnego oświadczenia o prawidłowości
wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu
azbestowego 10)

Wyjaśnienia:
8) składa się w przypadku, gdy wyrób zawierający azbest został usunięty przed dniem 06.05.2004 r.
9) składa się w przypadku gdy odpad zawierający azbest powstał w wyniku zdarzenia losowego,



10) składa się w przypadku, gdy wyrób zawierający azbest został usunięty przez uprawnionego
przedsiębiorcę, tzn. posiadającego obowiązującą decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami,
zezwalającą na wytwarzanie odpadów zawierających azbest wydaną przez marszałka województwa
właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania przedsiębiorcy

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 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych, tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.

2) Wyrażam dobrowolną zgodę na wykonanie przez przedsiębiorcę zakresu
wnioskowanych prac oraz na wykonanie przez upoważnionego pracownika Urzędu
Gminy czynności kontrolnych dotyczących prawidłowości ich wykonania.

Podpis Wnioskodawcy

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym wniosku nieprawdy lub
zatajenie prawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym
podpisem prawdziwość danych, zamieszczonych we wniosku.

Trawniki, dn .
(miejscowość, data) Podpis Wnioskodawcy


