Załącznik nr 4 Wniosek o dofinansowanie odebrania i unieszkodliwiania
odpadów zawierających azbest – (przykładowe wnioski)
WNIOSEK
o dofinansowanie odbioru odpadów zawierających azbest
1. Wnioskodawca: …………………………….........................................................................
(imię i nazwisko właściciela nieruchomości)

adres do korespondencji: ........................................................................................................
(kod pocztowy, nazwa miejscowości, ulica, nr domu, nr lokalu)

telefon: ..................................... tytuł prawny do nieruchomości: ............................................
(własność, współwłasność, najem, użyczenie, inny)

2. Miejsce wytworzenia i zdeponowania odpadów zawierających azbest:
........................................................................................nr ewidencyjny działki ....................
(ulica i nr domu/nr nieruchomości gdzie został przeprowadzony demontaż pokrycia dachowego / elewacji)

3. Rodzaj odpadów:......................................................................
(płyty eternitowe płaskie / faliste, inny odpad)

4. Ilość szacunkowa odpadów:...................................................
5. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w powyższym wniosku wypełniłem(am)
zgodnie z prawdą.
....................................................
(data i podpis wnioskodawcy)

6. Adnotacje urzędowe: .......................................................................................................
(wypełnia Urząd Miejski)

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

Załącznik nr ...do Regulaminu
Urząd Miejski...............
Referat .......................
ul. ...................................
....-.... .............................
WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW AZBESTOWYCH PRZY WYMIANIE LUB
LIKWIDACJI POKRYĆ DACHOWYCH I ELEWACJI ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W
BUDYNKACH MIESZKALNYCH

1.Dane o wnioskodawcy
1.1 Imię i nazwisko.......................................................................................................................
1.2 Data urodzenia........................................................................................................................
1.3 Ulica..............................................nr domu.....................................nr lokalu.........................
Kod pocztowy.....................Miejscowość...................................Województwo....................
1.4 Telefon:...................................................................................................................................
1.5 NIP..........................................................................................................................................
1.6 Nazwa i adres urzędu skarbowego..........................................................................................
1.7 Nazwa banku i numer rachunku:............................................................................................
2. Załączniki:
2.1 Kserokopia aktu własności budynku lub oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością.
2.2 Kserokopia zgłoszenia robót właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu lub
pozwolenia na budowę (potwierdzona za zgodność z oryginałem)*
2.3 Kopie faktur/y VAT lub kopie rachunku/ów wystawionych za przeprowadzoną utylizacje
azbestu (potwierdzone za zgodność z oryginałem).
2.4 Kopia oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o
prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z
zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.
Oświadczam, że świadomy odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 § 1 i 2
ustawy z dnia 06.06.1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. nr 88 poz. 553) powyższe dane i
złożone dokumenty są prawdziwe.
m. ........................, dnia....................

...............................................
Podpis Wnioskodawcy

* niepotrzebne skreślić

