
Wołów dn...............................

Burmistrz Miasta i Gminy Wołów
Rynek-Ratusz
56-100 Wołów

WNIOSEK

o pomoc na realizację prac związanych z usuwaniem
wyrobów zawierających azbest (demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie).

(wniosek prosimy wypełnić drukowanymi literami)

1. Dane wnioskodawcy (właściciela lub posiadacza nieruchomości)
Imię i nazwisko:
..............................................................................................................
Adres zamieszkania:
…...........................................................................................................
(kod pocztowy, nazwa miejscowości, ulica, nr domu, nr lokalu)
nr telefonu kontaktowego:……………………………………………..
tytuł prawny władania nieruchomością
……………………………………………………………………….
(własność, współwłasność, użyczenie, dzierżawa, inny)

2. Adres budynku gdzie przeprowadzana będzie inwestycja związana z
demontażem, zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających
azbest:
......................................................................................................................................................
...........................................................................
(kod pocztowy, nazwa miejscowości, ulica, nr domu, nr lokalu)
Obręb i nr ewidencyjny działki:
…………………………………………………………………………………………………

3. Informacje o zadaniu
Przeznaczenie budynku gdzie przeprowadzany będzie inwestycja (zaznaczyć właściwe):
budynek mieszkalny/ budynek gospodarczy/ inny (jaki)
………………………………………………………………………………………………
………………………………................................................................................................
Charakterystyka prac (zaznaczyć właściwe):
płyty azbestowo-cementowe faliste i gąsiory: pokrycia dachowe, balkony, płyty
azbestowo-cementowe płaskie, prasowane: ściany osłonowe, ściany działowe, elewacje
zewnętrzne, osłony ścian, chłodnie wentylatorowe, płyty azbestowo cementowe płaskie
„karo”, płyty azbestowo-cementowe suchoformowane, inne (jakie))
………………………………………………………………………………………………
…………………................................................................................................................
Ilość azbestu (wielkość zdemontowanej powierzchni dachu, elewacji itp.), podać
powierzchnię (m2) i grubość płyt (mm)



...............................................................................................................................................
4. Termin realizacji zadania 2012r. (data planowanego rozpoczęcia i zakończenia
zadania)
..............................................................................................................................................

5. Wymagane dokumenty: załącznik nr 3, Rozporządzenia Ministra Gospodarki, z dnia 13
grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania wyrobów zawierających
azbest oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są
wykorzystywane wyroby zawierające azbest. (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2011 r).

6. Oświadczenia dodatkowe:

1. Oświadczam, że wszystkie dane we wniosku są zgodne z prawdą.

2. Wyrażam zgodę na wejście firmy zajmującej się: usuwaniem, transportem odpadów 

zawierających azbest na teren mojej posesji.

3. Oświadczam, iż nie prowadzę działalności gospodarczej. 

4. Wyrażam  zgodę  na  pokrycie  15%  kosztów  inwestycji  związanej  

z demontażem, zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest.

…………………………………………………….
(data i podpis wnioskodawcy)

6. Adnotacje urzędowe :
(wypełnia Urząd Miasta i Gminy w Wołowie)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Wołowie, Rynek-Ratusz, 56-100
Wołów do dnia 31 marca 2012 roku. Załącznik dostępny na stronie internetowej
http://www.bip.wolow.pl/


