
WYPEŁNIA URZĄD GMINY:
Data rejestracji ……………………..

Nr ……… podpis
                                            		
URZĄD GMINY KRASNYSTAW
								ul. M. Konopnickiej 4
								22-300 Krasnystaw


W N I O S E K
o udzielenie  dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonej na terenie Gminy Krasnystaw 
w …………….. roku.

Część  A   ( wypełnia Wnioskodawca )
1.   Dane Wnioskodawcy:

imię i nazwisko (nazwa ): …………………………………………………………..

	adres zameldowania : …………….........................................................................


     ………………………………………………………………..     
  
	PESEL : ………………………………, Nr telefonu ………………………………


2.   Adres realizacji zadania :

adres lokalizacji  : …………………………………………………………………...

	nr ewid. działki :  …………………………… na której znajduje się azbest.


3.   Opis zadania :
a) miejsce występowania :
	□ budynek mieszkalny, liczba budynków ……… 
	□ budynek gospodarczy, liczba budynków ……. 
	□ wyroby zawierające azbest zgromadzone na działce  gruntowej przed 6.05.2004r.
	□ wyroby zawierające azbest zgromadzone na działce  gruntowej  po 6.05.2004r.

b) rodzaj wyrobów zawierających azbest oraz ilość :
	□ płyty azbestowe faliste na budynku, w ilości  …………… m2,
	□ płyty azbestowe płaskie na budynku, w ilości …………… m2,
	□ płyty azbestowe faliste na działce gruntowej, w ilości  ……………. m2
	□ płyty azbestowe płaskie na działce gruntowej, w ilości  ………….. m2 
 
c) planowany	termin realizacji zadania : ........................................................... 
								 
		      		

Do wniosku dołączam :

kserokopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) zgłoszenia robót dot.             wymiany pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych złożonego w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie wraz kopią mapy do celów opiniodawczych z oznaczeniem budynków będących przedmiotem wniosku (nie dotyczy przypadku usunięcia  odpadów zawierających azbest zgromadzonych na działce gruntowej).
	kserokopię oświadczenia wykonawcy demontażu zgodnie z § 8  rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r.  w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 oraz  Dz. U. z 2010r. Nr 162, poz. 1089 ), ( nie dotyczy przypadku odbioru wyrobów zawierających azbest zgromadzonych na działkach gruntowych przez wejściem w życie przepisów rozporządzenia tj. przed 6.05.2004r.).
								 


………………………………………
    (Data i czytelny podpis Wnioskodawcy )

Ja niżej podpisany/na  oświadczam, że :

Jestem uprawniony/na do złożenia wniosku oraz posiadam prawo do dysponowania nieruchomością, na której znajdują się wyroby i/lub odpady zawierające azbest.
 Zapoznałem/am się z treścią „Regulaminu udzielania dofinansowania na pokrycie kosztów związanych  z usuwaniem wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Krasnystaw”.
Budynek, z którego są usuwane wyroby zawierające azbest nie jest wykorzystywany na cele działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007r. Nr 155, poz.1095, ze zm.).
	Nie będę wysuwał w stosunku do Gminy żadnych roszczeń związanych z realizacją niniejszego wniosku.
	Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest dla potrzeb realizacji przedmiotowego zadania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926 ze zm. ) . 


	Powyższe oświadczenie składam świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych informacji.


						.............................................................................
						            (data i podpis osoby składającej oświadczenie)
	



Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy Krasnystaw pok. 105 lub przesłać pocztą na adres urzędu. 


Część B ( wypełnia  Komisja Gminna )

Ocena  Komisji Gminnej po formalnej  weryfikacji wniosku oraz po merytorycznej ocenie wniosku o dofinansowanie:

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


Kwalifikacja wniosku :

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


    Komisja Gminna :

……………………………………………….	-	……………………………
             		 ( imię i nazwisko )						  ( podpis )

	………………………………………………	-	……………………………

( imię i nazwisko)						 ( podpis )

	………………………………………………	-	……………………………

( imię i nazwisko )						( podpis )





