Załącznik nr 1 do Regulaminu finansowania w roku 2011demontażu, transportu i unieszkodliwienia
odpadów zawierających azbest, powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji
z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu miasta Będzina stanowiących,
własność osób fizycznych.

Będzin, dnia ...................................
Nr sprawy…………………………..
(wypełnia WGKiM)

WNIOSEK
o finansowanie:
1)* demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, powstałych
przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji z budynków mieszkalnych i gospodarczych z
terenu miasta Będzina, stanowiących własność osób fizycznych
lub
2)* transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, powstałych przy likwidacji
pokryć dachowych i elewacji z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu miasta
Będzina, stanowiących własność osób fizycznych.
1. Dane wnioskodawcy:
Imię i nazwisko ............................................................................................................................
Adres

zamieszkania

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

Telefon kontaktowy......................................................................................................................
Nr dowodu osobistego……………………………..wydanego przez……………………..........
PESEL……………………………………….NIP……………………………………………...
2. Adres, nr działki ewidencyjnej, nr obrębu ewidencyjnego na której zlokalizowany jest
budynek mieszkalny/gospodarczy* gdzie przeprowadzony będzie demontaż pokrycia
dachowego/elewacji* zawierających
azbest :

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

..........................................................................................................................................................
.........................................................
3. Oświadczam, że w wymienionym w pkt2 budynku:
▪ nie jest prowadzona działalność gospodarcza.
4.Opis demontowanego pokrycia dachowego / elewacji*
▪

wielkość powierzchni przeznaczonej do demontażu
a/* pokrycie dachowe................................./m2/ b/* elewacja ......................................... /m2/

▪

rodzaj zastosowanych płyt (faliste, płaskie) ...........................................................................

▪

przewidywana waga demontowanych odpadów zawierających azbest ........................./Mg/

5. Przewidywany termin prowadzenia prac demontażowych pokrycia dachowego /
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elewacji* rozpoczęcia............................................. zakończenia ..........................................

6.

Określenie wykonawcy prowadzonych prac demontażowych oraz

transportu odpadów

zawierających azbest na uprawnione składowisko odpadów ( wypełnia WGKiM):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

7. Załączniki do wniosku :
a/
b/

zgłoszenie/decyzja Wydziału Architektury i Środowiska Starostwa Powiatowego w Będzinie
w sprawie przystąpienia do prac polegających na likwidacji pokryć dachowych i elewacji
zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych
dokument potwierdzający prawo do dysponowania budynkami mieszkalnymi lub
gospodarczymi (w rozumieniu art.3 pkt.11 ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane)
- w przypadku altan w rodzinnych ogrodach działkowych - wymagane jest potwierdzenie
zarządu ogrodu działkowego, że wnioskodawca jest użytkownikiem działki i właścicielem
położonej na niej altany

c/ informacja (jak w pkt IV Regulaminu) :
- o wyrobach zawierających azbest
- Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

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

* niepotrzebne skreślić
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