….……………………

Załącznik Nr 1 do Regulaminu

(wypełnia urząd)

WNIOSEK
o udzielenie dofinansowania osobom fizycznym usługi usuwania wyrobów zawierających
azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Łabunie
( wniosek prosimy wypełnić drukiem )

1. Imię i Nazwisko Wnioskodawcy ( właściciela nieruchomości)
Imię_______________________________________________
Nazwisko___________________________________________
2. Adres zameldowania Wnioskodawcy
miejscowość ____________________ ulica ______________________
nr domu ________nr mieszkania ___________________
kod pocztowy _____________
tel. kontaktowy ___________________________
3. Lokalizacja planowanych prac / rodzaj budynku / miejsce tymczasowego magazynowania/
zalegania wyrobów zawierających azbest/
__________________________________________________________________________
4. Obręb i numer 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 dofinansowanie w całości kosztów demontażu, transportu i utylizacji wyrobów
*
zawierających azbest,
b) wnioskuję o dofinansowanie w całości kosztów odbioru i utylizacji zdemontowanych ,
pochodzących z zawalonego dachu wyrobów zawierających azbest , składowanych
*
tymczasowo na mojej nieruchomości
*

niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w powyższym wniosku składam świadomy/a , iż na
podstawie art. 233§1 Kodeksu Karnego za podanie nieprawidłowych danych lub zatajenie prawdy
grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem dofinansowania usług unieszkodliwiania azbestu.

………………………………………….
Data i podpis wnioskodawcy

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Łabunie do dnia 30 kwietnia danego roku
Załączniki do wniosku:
1. W przypadku gdy wyroby azbestowe będą demontowane i usuwane :
a) kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (oryginał do wglądu) , a w
przypadku współwłaścicieli - zgody wszystkich, pozostałych na realizację zadania
b) kopia dokumentu potwierdzającego zgłoszenie prac polegających na wymianie pokrycia dachowego z płyt
azbestowo- cementowych do Starosty Powiatowego w Zamościu (oryginał do wglądu), lub kopia pozwolenia
na budowę lub rozbiórkę (oryginał do wglądu) wraz z kopią mapy do celów opiniodawczych lub
projektowych z oznaczeniem budynku będącego przedmiotem wniosku.
2. W przypadku gdy wyroby azbestowe zostały zdemontowane :
a) przed dniem 6 maja 2004r. –oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające ten fakt
b) po dniu 5 maja 2004r. – oświadczenie wykonawcy demontażu
c) kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (oryginał do wglądu) , a w
przypadku współwłaścicieli - zgody wszystkich, pozostałych na realizację zadania

Załącznik Nr 2 do Regulaminu

……….………………………………
/miejscowość, data/

Oświadczenie

Ja niżej podpisany /a…………………………………………………………………………………
/imię i nazwisko/

Zam………………………………………………………………………………………………….
/dokładny adres/

………………………………………………………………………………………………………..
/leg. się dowodem osobistym /
Świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 §1 w związku z §6 kodeksu karnego, który za składanie
nieprawdziwych zeznań przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 5- ciu oświadczam, że jestem
współwłaścicielem budynku / nieruchomości w …………………………………………………..
i wyrażam zgodę na usunięcie wyrobów zawierających azbest.

…………….
……………………………….
Podpis

Załącznik Nr 3 do Regulaminu

………..……………………………………….
/miejscowość, data/

Oświadczenie

Ja niżej podpisany /a…………………………………………………………………………………
/imię i nazwisko/
zam………………………………………………………………………………………………….
/dokładny adres/
………………………………………………………………………………………………………..
Świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233§1 w związku z §6 kodeksu karnego, który za składanie
nieprawdziwych zeznań przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 5- ciu oświadczam, że odpady
zawierające azbest zostały wytworzone i zgromadzone na mojej nieruchomości przed dniem 6.05.2004r. tj.
przed wejściem w życie przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2
kwietnia 2004. W sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów
zawierających azbest (Dz.U.Nr 71, poz. 649 z późn. zm. )

Podpis

…………………………………………………….

Załącznik Nr 4 do Regulaminu

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

…………………… dnia ………………

........................................................
........................................................
........................................................
Imię, nazwisko i adres właściciela
posesji na której wykonywane były prace

OŚWIADCZENIE

.......................................................................................................................................................
(nazwa przedsiębiorcy lub imię i nazwisko osoby dokonującej demontażu)

wykonując prace związane z demontażem wyrobów zawierających azbest, które znajdowały się na budynku
(podać rodzaj budynku) ....................................................................................................., położonym na terenie
nieruchomości nr ............................ w .................................................................., w łącznej ilości (m 2 i
tony) .............................
oświadczam, że:
1) prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zostały wykonane zgodnie z §8
Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 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 oraz z 2010 Nr 162 poz. 1089),
2) teren nieruchomości został oczyszczony z resztek materiałów zawierających azbest i jest wolny od
pyłu azbestowego.

................................................................................................
(data i podpis składającego oświadczenie)

