
Burmistrz Miasta i Gminy Żarów

Dane wnioskodawcy:

a) imię i nazwisko/ nazwa firmy (w tym NIP i 
REGON firmowy)
b) adres do korespondencji:
c) adres nieruchomości na której znajduje się 
azbest:
d) numer ewidencyjny działki:
e) elektroniczny numer księgi wieczystej:
f) numer telefonu kontaktowego:

Zwracam się  z prośbą  o dofinansowanie  części  kosztów  związanych  z realizacją  zadania
polegającego  na:  pakowaniu,  transporcie  i unieszkodliwianiu  falistych/płaskich*  płyt
azbestowo -cementowych pochodzących z prac demontażowo – rozbiórkowych.

Ilość  znajdujących się  na terenie  w/w nieruchomości  odpadów zawierających  azbest  do
usunięcia  wynosi ………………………..…….Mg [ton] (1 tona = 1000 kg).

(Przelicznik dla falistych płyt azbestowo - cementowych wynosi 15 kg/m2, masę odpadów
należy  przeliczyć  biorąc  pod  uwagę  rzeczywistą  powierzchnię  zdemontowanych  płyt,
uwzględniając ewentualne zakładki. Obliczenie masy biorąc pod uwagę samą powierzchnię
dachu,  z którego  zdemontowano  płyty  azbestowe,  może  skutkować  niedoszacowaniem
wnioskowanej ilości odpadów. W związku z brakiem możliwości zwiększenia dotacji w trakcie i po
wykonaniu zadania wskazane jest zaokrąglenie w górę)\

W/w  płyty  zostały  (lub  zostaną  do  czasu  realizacji  zbiórki)  zdemontowane  z budynku
mieszkalnego/ gospodarczego/ innego*. 

Oświadczam, że: 

1. Mam  świadomość,  iż  dofinansowanie  dotyczy  maksymalnie  40 %  kosztów
kwalifikowanych (maksymalna kwota kosztów kwalifikowanych to 700 zł za usunięcie 1 Mg
odpadów).  Nadmiarowe  odpady  (przewyższające  wnioskowaną  ilość)  nie są  objęte  dotacją.
WŁAŚCICIEL  pokryje  wszystkie  koszty  wykraczające  poza  dotację.  Nie ma  możliwości
zwiększenia dofinansowania w trakcie/po wykonaniu zadania.

2. Odpady  pochodzą  z miejsca  prowadzenia  działalności  gospodarczej/  Odpady
nie pochodzą z miejsca prowadzenia działalności gospodarczej *.

3. Odpady  pochodzą  z miejsca  związanego  z prowadzeniem  gospodarstwa  rolnego/
Odpady nie pochodzą z miejsca związanego z prowadzeniem gospodarstwa rolnego *

4. Wyrażam  zgodę  na  wejście  wykonawcy  zajmującej  się  usuwaniem  i transportem
odpadów zawierających azbest na teren mojej posesji.

5. Wyrażam  zgodę  na  przeprowadzenie  oględzin  na  mojej  nieruchomości  przez
pracownika  Urzędu  Gminy  Żarów  w celu  stwierdzenia,  czy  przedsięwzięcie  związane
z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zostało zrealizowane prawidłowo. 

6. Odpady zawierające azbest pochodzą z prac rozbiórkowo – demontażowych i  są już
zdemontowane lub będą zdemontowane do czasu realizacji  zbiórki.  Oświadczam, że prace
rozbiórkowo  –  demontażowe  zostały/zostaną  zrealizowane  zgodnie  z obowiązującymi
przepisami prawa.

7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Gminy Żarów
niezbędnych w zakresie realizacji niniejszego wniosku .

                                                                                           …………..……………

                                                                                       czytelny podpis i data

*właściwe podkreślić



Załączniki do wniosku: 

•W przypadku braku elektronicznej księgi wieczystej dokument potwierdzający tytuł prawny do
nieruchomości.

•W  przypadku  współwłasności  -  załącza  się  do  wniosku  pełnomocnictwo,  udzielone  przez
wszystkich  pozostałych  współwłaścicieli  do  reprezentowania  Wnioskodawcy  w ramach
dofinansowania oraz zgodę współwłaścicieli na wejście na teren nieruchomości przez Wykonawcę
oraz przedstawiciela Gminy Żarów.

•Informacja o wyrobach zawierających azbest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki
z dnia  13 grudnia  2010 r.  w sprawie  wymagań  w zakresie  wykorzystywania  wyrobów
zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były
lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).

•Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis/de minimis w rolnictwie, jakie podmiot
prowadzący działalność gospodarczą/rolnik otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz
w ciągu  dwóch  poprzedzających  go  lat,  albo  oświadczenie  o nieotrzymaniu  takiej  pomocy
w tym  okresie  –  dotyczy  tylko  podmiotów  prowadzących  działalność  gospodarczą  oraz
rolników  jeżeli  usunięcie  wyrobów  zawierających  azbest  miało  miejsce  lub  ma  miejsce
z     budynków związanych z     prowadzeniem działalności gospodarczej lub działalnością rolniczą.  

•Informacja  niezbędna  do  udzielenia  pomocy  de  minimis  dla  podmiotów  prowadzących
działalność gospodarczą, wg wzoru określonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca
2010 r. w  sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de
minimis  -  dotyczy tylko podmiotów prowadzących działalność gospodarczą jeżeli  usunięcie
wyrobów  zawierających  azbest  miało  miejsce  lub  ma  miejsce  z     budynków  związanych  
z     prowadzeniem działalności gospodarczej.  

•Informacja niezbędna do udzielenia pomocy de minimis  w rolnictwie, wg wzoru określonego
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie  informacji przedstawianych
przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub  rybołówstwie  - dotyczy tylko
rolników  jeżeli  usunięcie  wyrobów  zawierających  azbest  miało  miejsce  lub  ma  miejsce
z     budynków związanych z     prowadzeniem działalności rolniczej.  


