WNIOSEK
o usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wasilków w 2020 r.
I. DANE WNIOSKODAWCY
Imię : ......................................................

Nazwisko: …………………....………..............................................

Adres zamieszkania : ……………......…..........................................................
…………………………………………...........................................................
osoba fizyczna
rolnik
osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
wspólnota mieszkaniowa
spółdzielnia
Wnioskodawca:

Tel.: …………………………

kościoły i związki wyznaniowe

stowarzyszenie, fundacja

jednostka samorządu terytorialnego

jednostka sektora finansów publicznych

II. ZAKRES WNIOSKU
demontaż i odbiór wyrobów zawierających azbest - szacowana ilość

………………….. m2/kg*

odbiór już zdemontowanego azbestu - szacowana ilość

………………….. m2/kg*

III. DANE NIERUCHOMOŚCI I RODZAJ WYROBÓW
Miejscowość: ............................................................

Ulica i nr:.....……………....……..............…................

Nr geodezyjny nieruchomości : ……………...........
Rodzaj zabudowy: ……………………………..……..
płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie
Rodzaj wyrobów:
płyty płaskie azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie
pokrycie elewacji
inne: …………………………………..……
Obiekt wykorzystywany na cele związane z działalnością
TAK
NIE
gospodarczą/rolniczą
Dotyczy wyrobów zmagazynowanych (odbioru już zdemontowanego azbestu):
demontażu wyrobów azbestowych przez uprawnionego przedsiębiorcę;
demontażu wyrobów azbestowych przed wejściem w życie przepisów rozporządzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków
Wyrób powstał
bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649 z
w wyniku:
późn. zm.);
zjawisk meteorologicznych lub innych: …………………………………………………….
(określić rodzaj zjawiska )
Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem pomocy mieszkańcom Gminy Wasilków w usuwaniu wyrobów
zawierających azbest.
Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a, że warunkiem realizacji przez Gminę Wasilków zadania związanego z
usuwaniem wyrobów zawierających azbest jest uzyskanie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska w Białymstoku na wniosek złożony przez Burmistrza Wasilkowa.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Wasilkowie z siedzibą przy ul.
Białostockiej 7, w celu uzyskania dofinansowania do usunięcia wyrobów zawierających azbest.
Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich
poprawy.
.…………...……………
(podpis wnioskodawcy )
Załączniki:
1 Informacja o wyrobach zawierających azbest.
2 Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.
3 Wypełniony i podpisany wzór umowy.

4

Kolorowe fotografie wnioskowanych do usunięcia wyrobów - w wersji elektronicznej.

