Łysomice, dn. ………………………….
Wójt Gminy Łysomice
ul. Warszawska 8
87 – 148 Łysomice

WNIOSEK
na realizację przedsięwzięcia, związanego z demontażem, transportem i utylizacją wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Łysomice w 2017 r.
1. Wnioskodawca: ……………………….……...............................................................................
(imię i nazwisko)

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

numer telefonu: ..................................................................................................................................
2. Miejsce występowania wyrobów zawierających azbest:
…........................................................................................................................................................
(nazwa miejscowości, ulica i nr domu)

nr ewidencyjny działki .......................................................................................................................
tytuł prawny do nieruchomości: ........................................................................................................
(własność, współwłasność, najem, użyczenie, inny)

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.

Deklarowany termin realizacji zadania ( ostateczny termin do 30 września 2017 r.)

…………………………………………………………………………………………………......
Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczących moich danych osobowych.
Podstawa prawna: artykuł 23 oraz 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późniejszymi zmianami).

……………………………………………
podpis wnioskodawcy/wnioskodawców

Załącznik:
* Oświadczenie – załącznik nr 1……………………………………….……………………………….….. – 1 egz.
* Oświadczenie załącznik nr 2………………………………………………………….…………………. – 1 egz.
* Oświadczenie załącznik nr 2………………………………………………………….…………………. – 1 egz.
* Zgłoszenie w Starostwie Powiatowym w Toruniu robót nie wymagających pozwolenia na budowę,
a objętych obowiązkiem zgłoszenia ………………………………………………………………....… – 1 egz.
* lub pozwolenie na budowę przy zmianie konstrukcji dachu………………………………….…………... – 1 egz.

Załącznik nr 1

……………………, dnia ……………
...........................................................
(imię i nazwisko)

...........................................................
nazwa miejscowości, ulica, nr domu, nr lokalu)
………………………………………………….
kod pocztowy, poczta

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że deklaruję realizację zadania polegającego na zdjęciu, zabezpieczeniu
i unieszkodliwieniu azbestu zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymaganiami prawnymi przy
dofinansowaniu w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.
Jednocześnie oświadczam, że nowe pokrycie dachowe wykonam we własnym zakresie.

………………………………..
Podpis Wnioskodawcy

Załącznik nr 2

……………………, dnia ………………….

...........................................................
(imię i nazwisko)

...........................................................
nazwa miejscowości, ulica, nr domu, nr lokalu)
………………………………………………….
kod pocztowy, poczta

Oświadczenie
Oświadczam, że jest mi znana odpowiedzialność karna za przedłożenie fałszywych lub
stwierdzających nieprawdę dokumentów albo nierzetelnego oświadczenia dotyczącego okoliczności
mających istotne znaczenie dla uzyskania dofinansowania od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wynikająca z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997
roku – Kodeks karny (Dz.U. nr 88, poz. 553 z późniejszymi zmianami).

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

