Załącznik nr 2 do Regulamin

………………………………………………….
data wpływu wniosku do Miasta/Gminy

Powiat Gnieźnieński
ul. Papieża Jana Pawła II 9/10
62-200 Gniezno
za pośrednictwem Miasta Gniezna
Wniosek
o sfinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest
Część A: Wnioskodawca
IMIĘ I NAZWISKO
WNIOSKODAWCY
ADRES ZAMIESZKANIA
ULICA
NR DOMU

NR LOKALU

KOD POCZTOWY

MIEJSCOWOŚĆ

LOKALIZACJA
NIERUCHOMOŚCI,
NA ULICA
KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ
WYROBY ZAWIERAJĄCE NR DOMU
AZBEST (jeżeli jest inna
KOD POCZTOWY
niż adres zamieszkania)

NR LOKALU
MIEJSCOWOŚĆ

NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI, NA
KTÓREJ
PLANOWANE
JEST
PRZEDSIĘWZIĘCIE

ARKUSZ
MAPY

RODZAJ BUDYNKU, Z KTÓREGO POCHODZI AZBEST (zaznaczyć właściwy kwadrat wpisując literę
„x”):
NA CELE NIE ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB ROLNICZEJ
NA CELE ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
NA CELE ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ
PESEL
NIP
REGON
NR TELEFONU

RODZAJ I ILOŚĆ WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST PRZEWIDZIANYCH DO USUNIĘCIA:
(przy założeniu, że waga płyty azbestowej o wymiarze 1 m2 waży 17 kg)
DEMONTAŻ/ROZBIÓRKA
I UNIESZKODLIWIENIE
(tj.
przygotowanie do transportu – ułożenie na palecie,
zabezpieczenie folią, załadunek, transport i przekazanie
..............m2, …………………..Mg
na składowisko odpadów posiadające odpowiednie
zezwolenie na ich unieszkodliwianie)
(powierzchnia w m2, masa Mg)
UNIESZKODLIWIENIE
..............m2, …………………..Mg
(powierzchnia w m2, masa Mg)
TYTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI
(wskazać tytuł, z którego wynika prawo do dysponowania nieruchomością
np. własność, współwłasność itp.)

Oświadczenia:
1) Oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością (akt
własności lub inny tytuł prawny):…………………………………………
2) Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią „Regulaminu udzielania
finansowania realizacji przedsięwzięcia: „Likwidacja wyrobów zawierających
azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego” przy udziale środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu oraz środków pochodzących z budżetu powiatu, Miasta
Gniezna i gmin Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2017.
3) 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
4) Wyrażam dobrowolną zgodę na wykonanie przez przedsiębiorcę wskazanego
przez Powiat Gnieźnieński zakresu wnioskowanych prac oraz na wykonanie
przez upoważnione osoby kontroli dotyczących prawidłowości ich wykonania.
5) Pouczony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań z art.
233 § 1 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1137) potwierdzam
własnoręcznym podpisem prawdziwość przedłożonych danych.

..............................................................
(miejscowość, data)

……………………………………………
(podpis właściciela/władającego nieruchomością)

Część B: Wypełnia upoważniony przedstawiciel Gminy
1.


Szacunkowy koszt realizacji przedsięwzięcia:
ilość wyrobów azbestowych przewidzianych do rozbiórki /demontażu/
Powierzchnia /m2/....................................................... przeliczenie
na kg.........................
 ilość wyrobów azbestowych przewidzianych do unieszkodliwienia:
ilość w kg ..........................................
 Całkowity koszt przedsięwzięcia w złotych:
 ilość kg x stawka za demontaż 1 kg ……………………………...................
 ilość kg x stawka za unieszkodliwienie 1 kg …………………………….......

OGÓŁEM szacunkowy koszt przedsięwzięcia w złotych ............................
Końcowa wartość zadania zostanie ustalona po zważeniu odpadów przez
Wykonawcę przed wywiezieniem na składowisko i na tej podstawie zostanie
sporządzony protokół końcowego odbioru robót.
2.
Ocena i opinia gminy:
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
.....................................................................................................
Wnioskodawca, który w bieżącym roku składa wniosek o usunięcie wyrobów
budowlanych zawierających azbest, winien znajdować się w Wojewódzkiej Bazie
Danych o Wyrobach i Odpadach Zawierających Azbest.
Wobec powyższego do wniosku o sfinansowanie likwidacji wyrobów zawierających
azbest, gmina winna dołączyć potwierdzenie z przedmiotowej bazy.

……….…………………………….......................................
/data i podpis upoważnionego przedstawiciela Gminy /

Załączniki:
1. Tytuł prawny do nieruchomości
2. Zgoda właściciela/ współwłaścicieli (w zależności od indywidualnej sytuacji prawnej
nieruchomości),
3. Pełnomocnictwo w sytuacji działania przez pełnomocnika,
4. Oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie w przypadku prowadzenia
działalności związanej z produkcją, przetwarzaniem i obrotem
produktami
rolnymi
5. Indywidualny wydruk z Wojewódzkiej Bazy Danych o Wyrobach i Odpadach
Zawierających Azbest (WBDA) – załącza Gmina

