
.............................................., dnia .......................

Wójt Gminy Zgierz 

Wniosek o demontaż i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest

z terenu nieruchomości oraz sfinansowanie tej usługi

1.  Wnioskodawca:

a)  Imię i Nazwisko/Nazwa

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

b) PESEL/NIP/REGON

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

c)   Adres  miejsca  zamieszkania/siedziby/korespondencji  (miejscowość,  ulica,  numer  posesji,  numer

lokalu, kod pocztowy, poczta)

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

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

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

2.  Określenie nieruchomości, której dotyczy wnioskowane przedsięwzięcie:

(miejscowość, ulica, numer posesji)...........................................................................................................

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

Numer ewidencyjny .............................................................., obręb .......................................................

Nr księgi wieczystej/zbiorów dokumentów...............................................................................................

3.  Rodzaje prac przewidzianych do wykonania wniosku:

a)  demontaż z budynku mieszkalnego:

- ilość azbestu ....................

- rodzaj azbestu: płyty faliste/ płyty płaskie

b)  demontaż z budynku gospodarczego/ innego:

- ilość azbestu ....................

- rodzaj azbestu: płyty faliste/ płyty płaskie

c)  usunięcie odpadów  wcześniej zdemontowanych i składowanych:

- ilość azbestu ....................

- rodzaj azbestu: płyty faliste/ płyty płaskie

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

czytelny podpis                   



W załączeniu:

a) kserokopia dokumentacji zgłoszenia robót   budowlanych lub decyzji pozwolenia na budowę,
zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.),
nie  dotyczy  odbioru  wyrobów  zawierających  azbest  wcześniej  zdemontowanych  i
składowanych;
b)  oświadczenie, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym;
c)  oświadczenie  o  zapoznaniu z  treścią  uchwały  Nr  XXXIII/455/17   w sprawie  uchwalenia
Regulaminu  finansowania  zadań  z  zakresu  usuwania  i  unieszkodliwiania  wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Zgierz;
d)  oświadczenie  o wyrażeniu  zgody na   umożliwienie  upoważnionym pracownikom Urzędu
Gminy Zgierz oraz firmie działającej na zlecenie Gminy wstępu na przedmiotową nieruchomość
w celu podjęcia działań związanych z realizacją wnioskowanych prac;
e)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie kontroli na każdym etapie realizacji
zadania polegającego na usuwaniu odpadów zawierających azbest;
f)  kserokopia  dokumentu  potwierdzającego  prawo  do  dysponowania  nieruchomością,  z
wyjątkiem  sytuacji  kiedy  prawo  do  dysponowania  nieruchomością  wynika  z  treści  księgi
wieczystej.

Pouczenie:

1)  W przypadku nieruchomości,  do których prawa przysługują  więcej  niż  jednej  osobie,  konieczne jest
podpisanie wniosku przez wszystkie osoby lub załączenie pełnomocnictwa udzielonego wnioskodawcy
przez te osoby;

2)  Wnioskodawca  będący  przedsiębiorca  ubiegający  się  o  przyznanie  dotacji,  stanowiącej  pomoc  de
minimis  wraz  z  wnioskiem  o  demontaż  i  unieszkodliwienie  wyrobów  zawierających  azbest  z  terenu
nieruchomości oraz ich sfinansowanie tej usługi, obowiązany jest przedłożyć:

a)   wszystkie  zaświadczenia  o  pomocy  de  minimis  oraz  pomocy  de  minimis  w  rolnictwie  lub
rybołówstwie, jakie otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2
poprzedzających go lat podatkowych lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy
de  minimis  w  rolnictwie  lub  rybołówstwie   otrzymanej  w  tym  okresie  lub  oświadczenia  o
nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

b)  formularza informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności
wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia
pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia
pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis, zgodnie z zakresem i wzorem
określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U z 2010 r. Nr 53, poz. 311
ze zm.).

3)  Wnioskodawca ubiegający się o  przyznanie  dotacji,  stanowiącej  pomoc de minimis  w rolnictwie lub
rybołówstwie wraz z wnioskiem o demontaż i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu
nieruchomości oraz ich sfinansowanie tej usługi,  zobowiązany jest do przedstawienia:
a)  wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku

podatkowym,  w którym ubiega  się  o  pomoc de  minimis  oraz  w ciągu 2  poprzedzających go  lat
podatkowych  lub  oświadczenia  o  wielkości  pomocy  de  minimis  w  rolnictwie  lub  rybołówstwie
otrzymanej w tym okresie lub oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

b)  formularza informacji niezbędnych do udzielenie pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
dotyczących w szczególności  wnioskodawcy i  prowadzonej  przez niego działalności  gospodarczej
oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów
kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis
w rolnictwie zgodnie z zakresem i wzorem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11
czerwca 2010 r. w prawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis
w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810).


