
 Załącznik  do Zarządzenie Nr 29/2014
            Wójta Gminy Sokolniki 

                                                                                    z dnia 10 czerwca 2014 r. 

 

WNIOSEK
O DOFINANSOWANIE WYKONANIA PRAC ZWIĄZANYCH Z USUWANIEM WYROBÓW

ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

1) Dane Wnioskodawcy:

Imię i nazwisko .......................................................................................................................................... 

Adres zamieszkania................................................................................................................................... 

Dowód osobisty seria .........…. Nr …................... wydany przez ….......................................................... 

Telefon kontaktowy .................................................................................................................................. 

2) Adres nieruchomości, z  której  zostanie przeprowadzone usunięcie ( odbiór)  i utylizacja wyrobów
azbestowych:

Adres nieruchomości …............................................................................................................................

Nr ewid. działki …................................, obręb …...................................................................................... 

Tytuł prawny do nieruchomości (własność, użytkownik wieczysty, posiadacz samoistny, inny) 

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

Imię i nazwisko współwłaściciela …........................................................................................................... 

3) Zakres przewidywanych prac:
Rodzaj budynku (mieszkalny/gospodarczy/garaż/inny).....................................................................................  

Rodzaj Płyt azbestowo-cementowych(faliste/płaskie)........................................................................................

Ilość wyrobów zawierających azbest (m2  lub Mg) 

4) Zakres usuwania wyrobów zawierających azbest (właściwe podkreślić ):

a) demontaż, odbiór z terenu nieruchomości, załadunek, transport i przekazanie do unieszkodliwienia 

b) odbiór z terenu nieruchomości, załadunek, transport i przekazanie do unieszkodliwienia 

5) Do niniejszego wniosku należy dołączyć:

Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopie zgłoszenia robót budowlanych.

Dokumentację  fotograficzną  nieruchomości,  z  której  będą  usuwane  wyroby  zawierające  azbest

(dokumentacja może być załączona na nośniku elektronicznym). Fotografie należy wykonać w kolorze. 

5) Oświadczenia:



Zobowiązuję się do umożliwienia upoważnionym pracownikom Urzędu Gminy w Sokolnikach oraz firmie

działającej na zlecenie Gminy wstępu na przedmiotową nieruchomość w celu podjęcia działań związanych

z realizacją wnioskowanych prac.

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję ,,Regulamin sfinansowania zadań z zakresu usuwania azbe-

stu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sokolniki”. Potwierdzam własnoręcznym podpisem

prawdziwość danych i informacji podanych we wniosku. 

                                    

                                  Data:  ….......... ….......                                             ....................................................

                                                                                                                       (podpis wnioskodawcy) 

Oświadczam, że prace demontażu płyt azbestowych i usunięcie wyrobów zawierających azbest zostały wy-

konane  z  zachowaniem  właściwych  przepisów  technicznych  i  sanitarnych,  zgodnie  z  §  8  ust.  3

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. Nr 71,

poz. 649).

* wypełnia wnioskodawca, który z punkcie „4” wniosku zaznaczył literę „b”

                            

                                   Data:  …..................                                                         …... …................................

                                                                                                                           (podpis wnioskodawcy) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez Gminę Sokolniki do celów realizacji

niniejszego wniosku. 

Niniejsze  oświadczenie  składam  dobrowolnie  i  oświadczam,  że  zostałem/am  poinformowany/a

o uprawnieniach przysługujacych mi na podstawie  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) a zwłaszcza o prawie wgladu do danych i ich

poprawiania.

                                                      Data: …..................                                          ............................... 
                                                                                                                          (podpis wnioskodawcy) 

Załączniki: 

1)  kserokopia  aktualnego  dokumentu  potwierdzającego  własność  nieruchomości  lub  oświadczenie
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością.
2) w przypadku nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób należy dołączyć zgodę współwła-
ścicieli; 
3) w przypadku posiadania innego tytułu prawnego niż własność, użytkowanie wieczyste bądź posiadanie
samoistne należy dołączyć zgodę właściciela nieruchomości na wykonanie prac.


