WNIOSEK
o dofinansowanie w formie dotacji zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania
wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych położonych
na terenie gminy Lubliniec
1. Dane Wnioskodawcy:
Imię i nazwisko

Seria i nr dowodu osobistego:

2. Adres zamieszkania
Miejscowość:

Ulica:

Adres e-mail:

Nr domu/Nr lokalu:
Telefon:

3. Sposób przekazania dotacji
Nr rachunku:
Przelewem na
konto
wnioskodawcy

Imię i nazwisko/adres posiadacza rachunku:
Przelewem na
konto
nienależące do
wnioskodawcy

Nr rachunku:

4. Adres nieruchomości, na terenie której nastąpi demontaż wyrobu zawierającego
azbest
Miejscowość:

Kod pocztowy:

Ulica:

Nr domu/Numer lokalu:

Nr działki, obręb:

Nr księgi wieczystej:

Tytuł prawny do nieruchomości:
własność, współwłasność*

CZ1L/…..…………………../……….

5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania ............................
( miesiąc/rok)

6. Dane dotyczące posiadanego wyrobu zawierającego azbest:
Rodzaj wyrobu
Ilość wyrobu w kg

kg

Powierzchnia wyrobu

m2

Lokalizacja wyrobu

* niepotrzebne skreślić

Do wniosku należy przedłożyć następujące dokumenty:
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości zabudowanej budynkiem zlokalizowanym na
terenie gminy Lubliniec, w którym zostaną przeprowadzone prace związane z demontażem,
transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest (aktualny odpis księgi wieczystej
nieruchomości, w przypadku gdy księga nie jest prowadzona w systemie elektronicznym),
zgodę pozostałych współwłaścicieli nieruchomości na złożenie wniosku o dofinansowanie w formie
dotacji zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących
z obiektów budowlanych - jeżeli występuje więcej niż jeden właściciel;
oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych RODO – wzór do pobrania ze strony
internetowej Urzędu;
oświadczenie o udziale procentowym części budynku lub lokalu mieszkalnego, służącej wyłącznie do
celów mieszkaniowych, czyli bez powierzchni, w której prowadzona jest działalność gospodarcza, w
odniesieniu do całkowitej powierzchni użytkowej budynku lub lokalu mieszkalnego - wzór do
pobrania ze strony internetowej Urzędu;
informację o wyrobach zawierających azbest, wykonaną według wzoru określonego w załączniku nr 3
do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie
wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji
i urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011 r. Nr 8
poz. 31) - wzór do pobrania ze strony internetowej Urzędu;
aktualną ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest,
wykonaną według wzoru określonego w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego
użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.)
– wzór do pobrania ze strony internetowej Urzędu;
kopię uzyskanego przez przedsiębiorcę wykonującego usługę odpowiednio zezwolenia, pozwolenia,
decyzji zatwierdzenia programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albo złożonej organowi
informacji o sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi oraz pozwolenia na prowadzenie
transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, wydane zgodnie z aktualnymi przepisami
prawa, obowiązującymi w tym zakresie.

Składając kopie dokumentów należy przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów, dla stwierdzenia zgodności kopii z oryginałem.
W przypadku dokumentów w języku obcym winne być one przetłumaczone na język polski.

…………………………….dnia .......................……
(miejscowość)

(dzień, miesiąc, rok)

……………………………………
( podpis wnioskodawcy lub osoby
reprezentującej wnioskodawcę)

1.
2.

Administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych zawartych w niniejszym wniosku
o udzielenie dotacji jest Burmistrz Miasta Lublińca.
Oświadczam, że:
a) zapoznałem/am się z regulaminem dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu usuwania
i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych położonych
na terenie gminy Lubliniec,
b) spełniam wymagania ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz.U. z 2020r. poz. 1439),
c) nie zalegam z podatkami i opłatami na rzecz gminy Lubliniec,
d) budynek został oddany do użytkowania jako mieszkalny zgodnie z ustawą Prawo budowlane i jest
użytkowany zgodnie z przepisami przedmiotowej ustawy.

…………………………….dnia .......................……
(miejscowość)

(dzień, miesiąc, rok)

……………………………………
( podpis wnioskodawcy lub osoby
reprezentującej wnioskodawcę)

