Załącznik do regulaminu realizacji
zadania p.n. „Usuwanie z terenu Powiatu
Kępińskiego wyrobów zawierających azbest”.

Zarząd Powiatu Kępińskiego
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
za pośrednictwem
Gminy ...........................................
1. Wnioskodawca (Imię i nazwisko):
....................................................................................................................................................................................
2. Adres wnioskodawcy: Miejscowość ……………………..……… ul.……………………..….…… Nr …………
Kod pocztowy ……………………………………… Gmina ...................................................................................
Telefon ………………………………………………………………………………………....................................
PESEL …………………………………..…………… NIP ……………………………………..………..………..
3. Rodzaj i ilość wyrobów zawierających azbest do usunięcia:
(Szacunkowa waga 1m2 pokrycia dachowego z płyty cementowo – azbestowej (płyta falista) wynosi 17 kg)
Rodzaj wyrobów: ………………………………………………………………………...……………...…..
a) demontaż, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest (m2)
…………………………………………………………………………..…………………………………………
Rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek garażowy, wiata, stodoła, budynek inwentarski, budynek
gospodarczy, budynek przemysłowy (właściwe podkreślić), inny ……………………………………(wymienić).
Oświadczam, iż budynek wskazany we wniosku o dofinansowanie prac związanych z usuwaniem azbestu
TAK

NIE

służy do prowadzenia działalności związanej z produkcją rolną (zaznaczyć właściwe znakiem X)!!!
…...........................................
(czytelny podpis Wnioskodawcy)

b) odbiór transport i utylizacja odpadów zawierających azbest (Mg)
.....................................................................................................................................................................................
4. Lokalizacja wyrobów zawierających azbest:
Miejscowość: ………………….………..……… ul.……………………..……..…… Nr …………………………
Nr działki ewidencyjnej…………………………………………………………………………………..…….……
Nr obrębu ewidencyjnego ..........................................................................................................................................
5. Opis przedsięwzięcia (zakres planowanych prac, tytuł prawny do nieruchomości):
.....................................................................................................................................................................................
6. Planowany okres realizacji przedsięwzięcia (miesiąc, rok):
a) termin rozpoczęcia prac: ..............................

b) termin zakończenia prac: . .............................

7. Uwagi i informacje dodatkowe:
.....................................................................................................................................................................................
Zapoznałam/em się z Regulaminem realizacji zadania p.n. „Usuwanie z terenu Powiatu Kępińskiego wyrobów
zawierających azbest” w roku 2018 r.
..............................................................
(data i czytelny podpis Wnioskodawcy)
Wniosek na realizację zadania p.n. „Usuwanie z terenu Powiatu Kępińskiego wyrobów zawierających azbest” w 2018 roku.

WYPEŁNIA GMINA

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

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

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

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

(rozpatrzono wniosek pozytywnie lub negatywnie)

(data i podpis wójta gminy)

Załączniki do wniosku:
1. Kserokopia Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest – wg załącznika
nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie
sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz.
649 z późn. zm.), potwierdzającego I lub II stopień pilności usunięcia wyrobów zawierających azbest.
2. Kserokopia dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością (akt własności lub inny tytuł
prawny).
3. Pisemna zgoda współwłaściciela/li budynku na wykonanie prac związanych z usunięciem wyrobów
zawierających azbest – jeżeli dotyczy.
4. Kserokopia zgłoszenia budowy (robót budowlanych) lub pozwolenia (rozbiórkę) w przypadku demontażu
pokrycia dachu i innych elementów zawierających azbest zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane (Dz. U. z 2016 roku, poz. 290) - jeżeli dotyczy.
5. Dodatkowo dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą wymagane załączniki do wniosku:
a) kserokopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie przedsiębiorca otrzymał w roku, w którym
ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy
de minimis otrzymanej w tym okresie, oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
b) informację niezbędną do udzielenia pomocy, według wzoru określonego Rozporządzeniem Rady Ministrów z
dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc
de minimis (Dz. U. Nr 53, poz.311 z późn. zm.).
6. Dodatkowo w sektorze produkcji rolnej wymagane załączniki do wniosku:
a) kserokopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w roku, w którym
ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de
minimis otrzymanej w tym okresie, oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
b) informacja niezbędna do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie według wzoru określonego
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez
podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz.810).

Uwaga!
W przypadku rezygnacji z realizacji zadania, należy dostarczyć stosowne pismo w tej
sprawie do właściwego urzędu gminy lub Starostwa Powiatowego w Kępnie.

Wniosek na realizację zadania p.n. „Usuwanie z terenu Powiatu Kępińskiego wyrobów zawierających azbest” w 2018 roku.

