…………………………………………………………
(miejscowość, data)
WÓJT GMINY FRYSZTAK
Wniosek o udzielenie dotacji celowej osobom fizycznym na inwestycje związane z ochroną
środowiska: usuwanie wyrobów zawierających azbest.

1.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Dane wnioskodawcy
Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………………..………………..
Adres zamieszkania…………………………………………………………………………………………………………
Nr telefonu…………………………………………………………………………………………………..…………………
Seria i nr dowodu osobistego………………………………………………………………….……..……………….
NIP………………………………………………………………………………………………………………..……………….
PESEL………………………………………………………………………………………………………………..……………

2.
1)
2)
3)
4)

Dane dotyczące nieruchomości z której będą usuwane wyroby zawierające azbest
Adres ………………………………………………………………………………………………………………....…………
Rodzaj budynku……………………………………………………………………………………………….…………….
Nr działki…………………………………………………………………………………………………….…………………
Tytuł prawny władania nieruchomością…………………………………………………………………………
(własność, współwłasność, umowa użyczenia, umowa dzierżawy, użytkowanie wieczyste, najem)

5) Rodzaj i ilość wyrobów zawierających azbest, planowanych do usunięcia:

Dla celów obliczeniowych należy przyjąć, że 1m2 powierzchni połaci lub ściany pokrytej płytami
azbestowymi waży 15 kg.
Lp.

Rodzaj wyrobów zawierających azbest

1

Płyty eternitowe faliste

2

Płyty płaskie

3

Okładziny ścian

4

Elementy zabudowy balkonów, ogrodzeń
itp.

5

Inne (podać jakie)

Ilość w m2

Ilość w tonach (Mg)

Razem

6)

Lp.
1

Planowana ilość materiałów zawierających azbest, które zostaną unieszkodliwione,
wg źródła ich pochodzenia.
Źródło pochodzenia odpadów

Ilość w m2

Ilość w tonach
(Mg)

Pokrycia dachowe i inne elementy budowlane
zawierające azbest planowane do demontażu i

x

x

2

3
4

unieszkodliwienia z obiektów należących do osób
fizycznych oraz przedsiębiorców
Pokrycia dachowe i inne elementy budowlane
zawierające azbest planowane do demontażu i
unieszkodliwienia z obiektów należących do
jednostki samorządu terytorialnego
Materiały
budowlane
zawierające
azbest
zgromadzone na działkach gruntowych należących
do osób fizycznych oraz przedsiębiorców
Materiały
budowlane
zawierające
azbest
zgromadzone na działkach gruntowych należących
do jednostki samorządu terytorialnego

x

x

x

x

RAZEM

Oświadczam, że:
1. Podane we wniosku odpady zawierające azbest pochodzą z budynków znajdujących się
na terenie Gminy Frysztak, a ich demontaż został wykonany zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
2. Złożyłem / nie złożyłem w Urzędzie Gminy we Frysztaku informację o wyrobach
zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania.
3. Zapoznałem się z Zasadami udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy
Frysztak na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej oraz tryb ich udzielania i rozliczania.
4. Wszystkie podane we wniosku informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i
faktycznym.
5. Wyrażam zgodę na wejście, osoby upoważnionej przez Wójta Gminy Frysztak pracownik,
na teren nieruchomości, na której realizowane będzie zadanie, celem przeprowadzenia
kontroli realizacji zadania objętego dotacją.
6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na cele związane z
udzieleniem i rozliczeniem dotacji.

……………………………………………………
(podpis wnioskodawcy)
Załączniki do wniosku:
Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, związanej z ww. inwestycją.

