Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXV/263/2013
Rady Gminy Świlcza 4 marca 2013 r.

………………………………………………………

(miejscowość data)

WÓJT GMINY ŚWILCZA
Wniosek
o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych
z ochroną środowiska – usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących
z wymiany pokryć dachowych lub elewacji.
I. DANE WNIOSKODAWCY:
1. Imię i nazwisko/nazwa …………………………………………………………………
2. PESEL/ NIP …………………………………………………………..
3. Adres zameldowania/siedziby/…………………………………………………………
4. telefon ……………………………………………….
II. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI, Z KTÓREJ BĘDĄ USUWANE WYROBY
ZAWIERAJĄCE AZBEST:
1. Nazwa obrębu i nr działki: ...........................................................................................
2. Tytuł prawny władania nieruchomością: ......................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
(własność, współwłasność, umowa użyczenia, umowa dzierżawy, użytkowanie wieczyste, najem)

3. Rodzaj i ilość wyrobów zawierających azbest, planowanych do usunięcia:
Lp.
1.
2.
3.
4.

Rodzaj wyrobów zawierających azbest

Ilość w m2

Ilość w Mg

Płyty eternitowe faliste
Płyty płaskie
Elementy zabudowy balkonów, ogrodzeń itp.
Inne /podać jakie/
Razem:

4. Planowana ilość materiałów zawierających azbest, które zostaną unieszkodliwione,
wg źródła ich pochodzenia:
Lp.
Wyroby zawierające azbest
Ilość w m2
Ilość w Mg
1.
2.
3.
4.

Pokrycie dachowe
Elewacje ścian
Zabudowa balkonów
Ogrodzenie
Razem:

III. DOTACJA CELOWA na dofinansowanie kosztów inwestycji polegających na wymianie
pokryć dachowych lub wymianie elewacji budynków mieszkalnych lub gospodarczych
lub wymianie elementów innych obiektów budowlanych na terenie Gminy Świlcza
w zakresie :
1) demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest

–

w przypadku realizacji planowanych inwestycji …………………………………………..
2) transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest – w przypadku
zrealizowanych inwestycji……………………………………………………………………
IV. TERMIN REALIZACJI ZADANIA:
Planowany termin rozpoczęcia prac: ...........................................................
Planowany termin zakończenia prac: ..........................................................
V. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU:
1. dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, związanej z inwestycją,
2. pozwolenie na budowę (rozbiórkę) lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez
właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej (starostę),
3. oświadczenie wnioskodawcy o zrealizowaniu inwestycji polegającej na wymianie
pokrycia dachowego lub wymianie elewacji budynku mieszkalnego lub
gospodarczego lub wymianie elementów innego obiektu budowlanego na terenie
Gminy Świlcza.
Oświadczam, że:
1. Zapoznałam/em się z treścią i akceptuję zasady przyznawania dotacji celowej
z budżetu Gminy Świlcza na inwestycje związane z ochroną środowiska - polegające
na wymianie pokryć dachowych lub wymianie elewacji budynków mieszkalnych lub
gospodarczych lub wymianie elementów innych obiektów budowlanych na terenie
Gminy Świlcza obejmujące miedzy innymi:
1) demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest –
w przypadku realizacji planowanych inwestycji ;
2) transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest – w przypadku
zrealizowanych inwestycji.
2. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin na mojej nieruchomości przez
pracowników Urzędu Gminy Świlcza w celu stwierdzenia, czy przedsięwzięcie
związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zostało zrealizowane
prawidłowo.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Urzędu
Gminy Świlcza, niezbędnych przy udzielaniu dotacji (zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych).
4. W terminie co najmniej 30 dni przed wykonaniem prac, polegających na usuwaniu
wyrobów zawierających azbest, zgłoszę powyższy fakt w Wydziale Budownictwa
i Architektury Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959
Rzeszów.

………………………………………………….……………………….

(data i podpis wnioskodawcy)

