Załącznik Nr 1
do Regulaminu dofinansowania demontażu,, odbioru, transportu i unieszkodliwiania azbestu
i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych z terenu gminy Nidzica na rok 2018

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

Burmistrz Nidzicy
Plac Wolności 1
13-100 Nidzica
WNIOSEK
O UDZIELENIE POMOCY NA REALIZACJĘ PRAC ZWIĄZANYCH Z USUWANIEM
WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST (demontaż, odbiór, transport
i unieszkodliwienie) W 2018 ROKU
1. Dane Wnioskodawcy (wypełnia osoba fizyczna)
a) Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………………………………………
b) PESEL:…………………………………………..............Nr dowodu osobistego:……………………………………..
c) Adres zamieszkania:……………………………………………………………………………………………………………..
(kod pocztowy, nazwa miejscowości, ulica, nr domu, nr lokalu)
d) Telefon kontaktowy:................................................................................................................
e) Miejsce występowania wyrobu azbestowego:
adres:………...................................................................................................................................
(kod pocztowy, nazwa miejscowości, ulica, nr domu, nr lokalu)
nr ewidencyjny działki:…………………………………………………………..obręb………………………………………….
Tytuł prawny do nieruchomości:……………….....................................................................................
(własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste)
2. Dane pozostałych Wnioskodawców (wypełnia osoba prawna lub przedsiębiorca)
a) Nazwa:…………………………………………………………………………………………………………………………………
b) Adres siedziby……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
c) NIP……………………………………………………………….REGON……………………………………………………………
d) Telefon kontaktowy:...................................................................................................................
e) Osoba upoważniona do reprezentowania Wnioskodawcy……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
f) Miejsce występowania wyrobu azbestowego:
adres:……….................................................................................................................................
(kod pocztowy, nazwa miejscowości, ulica, nr domu, nr lokalu)
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nr ewidencyjny działki:…………………………………………………………..obręb………………………………………….
Tytuł prawny do nieruchomości:……………….....................................................................................
(własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste)
3. Rodzaj obiektu, z którego będą usuwane wyroby zawierające azbest
..................................................................................................................................................
(budynek mieszkalny, budynek gospodarczy np. garaż, obora itp., budynek przemysłowy, inny –
należy podać jaki)
4. Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest, przewidzianych do usunięcia:
Lp.
1
2
3
4
5
6

Rodzaj wyrobów zawierających azbest

Ilość w m2

Ilość w Mg
(tonach)

Płyty eternitowe faliste
Płyty płaskie
Okładziny ścian
Elementy zabudowy balkonów, ogrodzeń itp.
Rury azbestowo-cementowe
Inne (podać jakie)
Razem:

Szacunkowa waga 1m2 pokrycia dachowego z płyty cementowo – azbestowej (płyta
falista) wynosi 11kg.
5. Umiejscowienie wyrobów zawierających azbest na terenie nieruchomości (zaznaczyć
właściwe - x)
a) wyroby stanowią element budynku np. pokrycie dachowe, ścienne, inne…………………..,
b) wyroby zdemontowane znajdujące się na terenie nieruchomości………………………………….
6. Planowany termin realizacji zadania od dnia ………………………....do dnia …………………………
(max do 15 października 2018 r.)

7. Rodzaj prac przewidzianych w ramach dofinansowania (zaznaczyć właściwe - X):
a) demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest…………..
b) odbiór, transport i unieszkodliwianie……………………………..
8. Oświadczam/-y, iż:
1) zapoznałam/-em się z treścią Regulaminu dofinansowania demontażu, odbioru, transportu
i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych z terenu gminy
Nidzica na rok 2018;
2) zobowiązuję się do podpisania dokumentów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia oraz
rozliczenia dotacji, m.in.: oryginału i kopii „karty przekazania odpadu”;
3) dofinansowanie, o udzielenie którego ubiegam/ - y się dotyczy/ nie dotyczy nieruchomości na której
jest prowadzona/ zarejestrowana jest działalność gospodarcza *;
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4) wyrażam/-y zgodę na przetwarzanie moich/naszych danych osobowych zawartych we wniosku
o udzielenie pomocy w usuwaniu wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Nidzica oraz ich
udostępnianie firmie, z którą Gmina Nidzica zawrze umowę na usługę zbiórki, transportu
i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.);
5) prowadzę/ nie prowadzę działalność rolniczą*;
6) wyrażam zgodę na wejście firmy zajmującej się demontażem, usuwaniem i transportem odpadów
zawierających azbest na teren mojej posesji;
7) w przypadku przyznania dofinansowania zobowiązuję/ -my się do podpisania umowy z Gminą
Nidzica na pokrycie 15% kosztów usuwania wyrobów azbestowych;
8) Oświadczam/-y, że dofinansowanie o udzielenie którego się ubiegam stanowi/nie stanowi* pomoc
de minimis, o której mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej ( Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.);
9) wszystkie dane we wniosku są zgodne z prawdą.

……………………………………
Podpis Wnioskodawcy

* podkreślić właściwe

