…………………………….………………, ……..…………………
(miejscowość, data)

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09 – 130 Baboszewo

Wniosek
o udział w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest

1. Dane Wnioskodawcy (osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej):
Imię i nazwisko:

……………………..…………………………………….………..…………………………..

Miejscowość:

………………………………………………………………………………………………….

Ulica:

………………………………………………….……............................................

Kod pocztowy:

..........-..............., Miejscowość: ....................................................

Nr telefonu:

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

2. Miejsce i rodzaj wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do likwidacji w 2016
roku:
Adres nieruchomości: ………………………………………………………………………………………………….
Nr działki: …………………………………………………………………………………………………………………….
Tytuł prawny Wnioskodawcy do nieruchomości (własność/współwłasność/inny):
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Rodzaj budynku (gospodarczy/mieszkalny): …………………………………………………………………
Rodzaj

odpadów

(płyty

azbestowo

–

cementowe

płaskie/faliste/inne):

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Ilość wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do likwidacji (demontaż wraz
z unieszkodliwieniem lub unieszkodliwienie) w 2016 roku:
- demontaż wraz z unieszkodliwieniem ………….......................................… [m2]
- unieszkodliwienie

..…….............................................. [m2]

4. Uwagi i informacje dodatkowe:
.........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

Złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania
w wysokości 100 % kosztów demontażu wraz z unieszkodliwieniem wyrobów zawierających
azbest lub unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.
W przypadku nieotrzymania przez Gminę Baboszewo dotacji z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na likwidację wyrobów zawierających
azbest z terenu gminy Baboszewo zadanie nie będzie realizowane w 2016 roku.
W przypadku rezygnacji z realizacji zadania, Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie
dostarczyć pismo w tej sprawie do Urzędu Gminy Baboszewo.
Dane osobowe przekazane w związku ze złożeniem wniosku będą przetwarzane przez Urząd
Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09 – 130 Baboszewo, zgodnie z przepisami Ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.)
w celu rozpatrzenia wniosku, pozyskania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz realizacji zadania. Każda osoba ma prawo
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

...............................................................
(Podpis Wnioskodawcy)

Do wniosku należy załączyć:
1. Informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich składowania.
2. W przypadku demontażu wraz z unieszkodliwieniem azbestu: kserokopię zgłoszenia
zamiaru wykonywania robót złożonego w Starostwie Powiatowym w Płońsku/
pozwolenia na budowę wydanego przez Starostwo Powiatowe w Płońsku lub
opcjonalnie oświadczenie, że zgłoszenie/wniosek o pozwolenie na budowę zostanie

złożone najpóźniej w terminie 14 dni po otrzymaniu przez Gminę Baboszewo
potwierdzenia przyznania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu w 2016
roku.
3. W przypadku unieszkodliwienia azbestu: kserokopię zgłoszenia zamiaru wykonywania
robót złożonego w Starostwie Powiatowym w Płońsku/pozwolenia na budowę
wydanego przez Starostwo Powiatowe w Płońsku lub opcjonalnie oświadczenie, że
azbest przeznaczony do likwidacji został zdemontowany zgodnie z obowiązującymi
w tym czasie przepisami prawa.

