……………………….. dnia ………………..
(miejscowość)

(data)

Zarząd Powiatu w Pleszewie
ul. Poznańska 79,
63-300 Pleszew
za pośrednictwem
Gminy ........................................

Wniosek o dofinansowanie kosztów usuwania
wyrobów zawierających azbest
1. Wnioskodawca:
(zaznaczyć właściwe)








osoba fizyczna
wspólnota mieszkaniowa
osoba prawna
przedsiębiorca
rolnik
jednostka sektora finansów publicznych będąca gminną lub powiatową osobą
prawną
 inny ….....................................................................................................................

……………………………………………………………………………
(imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, NIP)

2. Adres zamieszkania lub siedziba:

………………………………………………………………………………
(miejscowość, nr budynku, kod pocztowy)

3. Telefon kontaktowy

………………………………………………………………….
4. Lokalizacja wyrobów zawierających azbest

…………………………………………………………………………
(adres, nr działki, nr arkusza mapy)

a) Rodzaj budynku, z którego usunięto lub planuje się usunąć azbest:
(zaznaczyć właściwe)

 mieszkalny
 gospodarczy – podać jaki:………………………………………

b) Przeznaczenie budynku, z którego usunięto lub planuje się usunąć azbest:
(zaznaczyć właściwe)

 na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej lub rolnej
 na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
 na cele związane z prowadzeniem działalności rolniczej
5. Tytuł prawny wnioskodawcy do nieruchomości:
(zaznaczyć właściwe)






właściciel / użytkownik wieczysty
współwłaściciel / współużytkownik wieczysty
dzierżawca
inny – podać jaki:………………………………………

6. Rodzaj i ilość wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do usunięcia :
(szacunkowa waga 1m2 pokrycia dachowego z płyty falistej wynosi 17 kg)
(zaznaczyć właściwe )

 demontaż z budynku, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
2

powierzchnia…………………m x 17 kg = …………………ton
 odbiór i unieszkodliwienie już zdemontowanych wyrobów zawierających azbest,
składowanych tymczasowo na terenie nieruchomości.
2

powierzchnia…………………m x 17 kg = …………………ton
7. Uwagi i informacje dodatkowe:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Oświadczenia
1. Oświadczam, że dane podane we wniosku są zgodne z prawdą i jestem świadoma(-y)
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego
(tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 1137, z późn. zm.).
2. Oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością (akt własności lub inny tytuł
prawny).
3. Oświadczam, że zapoznałam(-em) się z „Regulaminem usuwania wyrobów zawierających azbest
z terenu powiatu pleszewskiego” i przystępując do realizacji zadania akceptuję jego warunki.

……………………………
( miejscowość, data)

....................................................................
(podpis właściciela/władającego nieruchomością)

WYPEŁNIA GMINA

................................................................
(nr ewidencyjny wniosku wg kolejności wpływu)

................................................................
(data wpływu wniosku do gminy)

........................................................
(data i podpis burmistrza/wójta gminy/osoby upoważnionej)

Załączniki do wniosku:

1. Zgoda właściciela lub współwłaścicieli (współużytkowników wieczystych) nieruchomości na
podejmowanie czynności związanych z realizacją zadania, w przypadku, gdy Wnioskodawca nie
jest właścicielem (użytkownikiem wieczystym).
2. Informacja niezbędna do udzielenia pomocy dla podmiotów prowadzących działalność
gospodarczą, według wzoru określonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 października
2014r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot
ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r., poz. 1543) dotyczy tylko podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą jeżeli usunięcie wyrobów zawierających azbest miało
lub ma miejsce z budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
3. Informacja niezbędna do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie według
wzoru określonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie
informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie (Dz. U. z 2010r, Nr 121, poz. 810). dotyczy tylko rolników jeżeli usunięcie
wyrobów zawierających azbest miało lub ma miejsce z budynków związanych z prowadzeniem
działalności rolniczej.

Dodatkowe informacje:
1. Regulamin jest dostępny:
- w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pleszewie,
- w siedzibach właściwych terytorialnie gmin,
- na stronie internetowej starostwa: www.powiatpleszewski.pl
2. Usunięcie wyrobów azbestowych z dachu budynku i zastąpienie ich innymi materiałami stanowi
roboty budowlane. Przed przystąpieniem do zmiany pokrycia dachowego właściciel obiektu
powinien dokonać zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych, które należy złożyć
w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pleszewie. Zgłoszenie
powinno nastąpić na co najmniej 21 dni przed zamierzonym przystąpieniem do robót.

