WNIOSEK
o dofinansowanie demontażu/odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających
azbest

1. Wnioskodawca: …………………….……...............................................................................................
(imię i nazwisko)

adres zamieszkania: …………...................................................................................................................
(kod pocztowy, nazwa miejscowości, ulica, nr domu, nr lokalu)

dowód osobisty numer: ............................................... wydany w dniu ....................................................
przez ..........................................................................................................................................................
numer telefonu: .........................................................................................................................................
2. Miejsce występowania wyrobów zawierających azbest:
…................................................................................................................................................................
(nazwa miejscowości, ulica i nr domu)

nr ewidencyjny działki ..............................................................................................................................
tytuł prawny do nieruchomości: ................................................................................................................
3. Rodzaj dofinansowania obejmuje następujący zakres prac:
 Odbiór składowanych wyrobów zawierających azbest, transport na składowisko odpadów
niebezpiecznych i unieszkodliwienie
ilość szacunkowa odpadów (m2 lub tony): .........................................................................................
rodzaj odpadów....................................................................................................................................
(płyty eternitowe płaskie / faliste, inny odpad)

 Demontaż wyrobów zawierających azbest z budynku, odbiór, transport na składowisko odpadów
niebezpiecznych i unieszkodliwienie
rodzaj budynku z którego będzie usuwany azbest ..............................................................................
(mieszkalny, gospodarczy, inny)

ilość szacunkowa odpadów (m2 lub tony): .........................................................................................
rodzaj odpadów ...................................................................................................................................
(płyty eternitowe płaskie / faliste, inny odpad)

planowany termin demontażu płyt azbestowych z dachu ...................................................................

4. Oświadczam, że znane mi są zasady postępowania z odpadami zawierającymi azbest tj. zasady
wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 02.04.2004 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649,
Dz. U. z 2010 r., Nr 162, poz. 1089) w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania
i usuwania wyrobów zawierających azbest:
a) Prace polegające na usuwaniu lub naprawie wyrobów zawierających azbest mogą być wykonane
wyłącznie przez wykonawców posiadających odpowiednie wyposażenie techniczne
do prowadzenia takich prac.
b) Wykonawcy prac powinni posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności, w wyniku której
powstają odpady niebezpieczne.
c) Prace te powinny być poprzedzone zgłoszeniem tego faktu w Wydziale Architektury
i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Rykach.
5. Wyroby przygotowane do odbioru powinny być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane zgodnie
z obowiązującymi zasadami oraz złożone w sposób uporządkowany i w miejscu umożliwiającym
dojazd stosownego pojazdu mechanicznego.
6. Oświadczam, że jestem osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej.

Jednocześnie oświadczam, że WYRAŻAM ZGODĘ NA:
1. Przetwarzanie Danych Osobowych wraz z numerem telefonu zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, Dz. U. z 2018 r.,
poz. 138) na potrzeby realizacji projektu.
2. Wejście / wjazd na teren posesji celem odbioru odpadów azbestowych w ramach realizacji
projektu.
Jednocześnie oświadczam, że pouczony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań
z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego (Dz. U z 2017 r., poz. 2204, Dz. U. z 2018 r., poz. 20, poz. 305, poz.
663), potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość przedłożonych danych.

…................................................................
(data i podpis wnioskodawcy)

* - niepotrzebne skreślić

