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Burmistrz Miasta Żarów
ul. Zamkowa 2
58-130 Żarów

Wniosek o dofinansowanie
realizacji przedsięwzięć związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu gminy Żarów
1.

Dane wnioskodawcy:

a)

imię i nazwisko/ nazwa firmy*:

b)

adres:

c)

adres nieruchomości na której znajduje się azbest:

d)

obręb i numer ewidencyjny działki:

e)

numer telefonu kontaktowego:

2.

Prace związane z usuwaniem azbestu obejmują*:

a)

budynek mieszkalny/ gospodarczy/ garażowy/ produkcyjny/ biurowy/ altanę działkową/ wiatę

b)

inne

3.

Wyroby azbestowe stanowią*:

a)

pokrycie dachowe/ płyty elewacyjne/

b)

inne (jakie)

4.

Charakterystyka prac – usuwanie azbestu obejmuje*:

a)

demontaż płyt dachowych – płaskich/ falistych

b)

demontaż płyt elewacyjnych – płaskich/ falistych

c)

zabezpieczenie i odbiór z nieruchomości już zdemontowanych i złożonych na nieruchomości wyrobów zawierających azbest w postaci

5.

Przewidywana ilość odpadów zawierających azbest
[m2]:

Oświadczam, że:
•
•
•
•
•

•

Prowadzę działalność gospodarczą / nie prowadzę działalności gospodarczej*.
Prowadzę gospodarstwo rolne / nie prowadzę gospodarstwa rolnego*.
Dostarczę kopię dokumentu potwierdzającego zgłoszenie robót związanych z demontażem materiałów budowlanych zawierających azbest w Starostwie Powiatowym w Świdnicy.
Wyrażam zgodę na wejście wykonawcy zajmującej się usuwaniem i transportem odpadów zawierających azbest na teren mojej posesji.
Wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin na mojej nieruchomości przez pracownika Urzędu Gminy Żarów w celu stwierdzenia, czy przedsięwzięcie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zostało zrealizowane prawidłowo.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Urzędu Gminy Żarów
niezbędnych w zakresie realizacji niniejszego wniosku.
……………………………………..……………
czytelny podpis/y

*

właściwe podkreślić

Załączniki do wniosku:
1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości W przypadku nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób należy dołączyć zgodę
wszystkich właścicieli.
2. Informacja o wyrobach zawierających azbest zgodnie - wzór na podstawie załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r.
w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest
oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub
są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r. Nr 8, poz. 31)
3. Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis/de minimis w rolnictwie,
jakie podmiot prowadzący działalność gospodarczą/rolnik otrzymał w roku,
w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo
oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie – dotyczy tylko podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz rolników jeżeli usunięcie
wyrobów zawierających azbest miało miejsce lub ma miejsce z budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub działalnością rolniczą.
4. Informacja niezbędna do udzielenia pomocy de minimis dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, wg wzoru określonego rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2010 nr 53
poz. 311) - dotyczy tylko podmiotów prowadzących działalność gospodarczą jeżeli usunięcie wyrobów zawierających azbest miało miejsce lub ma miejsce
z budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
5. Informacja niezbędna do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie, wg wzoru określonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. w
sprawie informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de
minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. 2010 nr 121 poz. 810) – dotyczy
tylko rolników jeżeli usunięcie wyrobów zawierających azbest miało miejsce lub
ma miejsce z budynków związanych z prowadzeniem działalności rolniczej.
Uwaga
Złożenie niniejszego wniosku nie jest jednoznaczne z realizacją usuwania wyrobów
azbestowych. Podjęcie przez gminę Żarów działań w tym zakresie jest uwarunkowane
pozytywnym rozpatrzeniem wniosku gminy o udzielenie dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Ponadto
przewiduje się weryfikację złożonych wniosków.

