Burmistrz Niemodlina
ul. Bohaterów Powstań Śl. 37
49-100 Niemodlin

WNIOSEK
o udzielenie dotacji na zadanie polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest
z nieruchomości położonych na terenie Gminy Niemodlin

1. Dane wnioskodawcy:
1) Imię i Nazwisko/nazwa firmy: ................................................................................................
2) PESEL: ................................................ nr dowodu osobistego: .............................................
3) NIP:1 ......................... ……..REGON:1 .................. .................................................................
4) osoba upoważniona do reprezentowania firmy:1 ....................................................................
5) adres zamieszkania wnioskodawcy: .......................................................................................
...................................................................................................................................................
6) miejsce występowania wyrobu azbestowego
adres: ........................................................................................................................................
nr ewidencyjny działki: .............................. obręb: .................................................................
7) telefon kontaktowy: ................................................................................................................
2. Forma własności:2 ……………..……………………………………………………………
3. Rodzaj zabudowy:3 …………………………………………………………………………
4. Rodzaj wyrobu:4 …………………………………………………………………………….
5. Rodzaj obiektu budowlanego:5 …………………………………………………………….
6. Lokalizacja wyrobów azbestowych na terenie nieruchomości:6 ………………………..
7. Zakres prac objętych wnioskiem (zaznaczyć prawidłowe):

8. Ilość wyrobów azbestowych przeznaczonych do unieszkodliwienia (w m2):...................
9. Stopień pilności utylizacji wyrobów azbestowych:7 ………………………………………

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na podstawie ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze
zmianami) w zakresie realizacji niniejszego wniosku.

Niemodlin, dnia ……………………….
(data)

………………………………
(czytelny podpis wnioskodawcy)

OBJAŚNIENIA:
1) Wypełniają przedsiębiorcy.
2) OF – osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, OFD – osoba fizyczna
prowadząca działalność gospodarczą, ROL – rolnik, PD – przedsiębiorca, I – inny (jaki).
3) BD – budynek niezwiązany z prowadzoną działalnością gospodarczą lub rolniczą, D – budynek
związany z prowadzona działalnością gospodarczą lub rolniczą
4) Proszę wybrać: płyty azbestowo-cementowo faliste, płyty azbestowo cementowe płaskie, inny
(proszę podać jaki?).
5) Proszę wybrać: budynek gospodarczy (np. garaż, wiata, obora), budynek mieszkalny, budynek
przemysłowy, budynek mieszkalno-gospodarczy lub wyrób azbestowy zdemontowany.
6) Proszę wybrać: dach, elewacja, luzem.
7) Obliczony na podstawie oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów
zawierających azbest, sporządzonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy
i 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 ze
zmianami);
ZAŁĄCZNIKI:
1. Oświadczenie, że do dnia podpisania umowy podmiot ubiegający się o dotację dostarczy
dokument potwierdzający zgłoszenie remontu związanego z usuwaniem wyrobów zawierających
azbest lub pozwolenie na budowę, wymagane w przypadku gdy podczas rozbiórki elementów
budowlanych zawierających azbest nastąpi zmiana elementów konstrukcyjnych obiektu lub
zmiana wyglądu w odniesieniu do otaczającej zabudowy, wg załącznika Nr 1 do wniosku.
2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu - obowiązkowo, w przypadku nieruchomości,
do której tytuł prawny posiada kilka osób, należy dołączyć zgody pozostałych współwłaścicieli na
realizację zadania.
3. Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wytwarzania.
4. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

