Pionki dnia ..................................................

Burmistrz Miasta Pionki
ul. Aleja Jana Pawła II 15
26-670 Pionki

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE USUNIĘCIA AZBESTU LUB WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH
AZBEST Z TERENU MIASTA PIONKI

1. Dane osobowe wnioskodawcy:
a) imię i nazwisko:

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

b) adres zamieszkania: ........................................................................................................................
c) adres realizacji zadania: ..................................................................................................................
oraz nr ewidencyjny działki: ..................................
d) tytuł prawny do nieruchomości: .............................................................................................
(własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, inne)

d) telefon kontaktowy: .............................................................
2. Opis wymiany - likwidacji pokrycia dachowego lub elewacji:
a) rodzaj budynku: mieszkalny, gospodarczy, garaż, przemysłowy, usługowy *
b) rodzaj powierzchni: dach, elewacja *
c) rodzaj wyrobów azbestowych: płyta azbestowo-cementowa falista (eternit), płyta płaska, inny *
d) wnioskowany zakres dofinansowania: *
- demontaż, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest
- transport i utylizacji zdemontowanych odpadów zawierających azbest zgromadzonych na
mojej posesji,
e) wielkość powierzchni przeznaczonej do demontażu i utylizacji [m2]: ……………………………
f) wielkość powierzchni przeznaczonej utylizacji [m2]: …………………………….
g) planowany termin realizacji prac: ...........................................................................................

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

( czytelny podpis Wnioskodawcy)

* właściwe podkreślić

Wykaz niezbędnych dokumentów do przedłożenia przy składaniu wniosku
o dofinansowanie usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Miasta Pionki wg uchwały Nr XXXIX / 260 / 2017
Rady Gminy Miasta Pionki z dnia 28 lutego 2017 r.

Do wniosku należy dołączyć:
1) dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajdują
się wyroby zawierające azbest;
2) w przypadku posiadania innego tytułu prawnego niż własność lub użytkowanie wieczyste,
należy dołączyć zgodę właścicieli nieruchomości;
3) w przypadku nieruchomości będącej współwłasnością należy załączyć zgodę poszczególnych
współwłaścicieli a wykonanie prac związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających
azbest oraz upoważnienie dla wnioskodawcy do występowania o dotację celową w imieniu
wszystkich współwłaścicieli do podpisania umowy dotacji;
4) w przypadku wspólnoty mieszkaniowej należy załączyć stosowną uchwałę wspólnoty.

Uwaga:
1. Przed przystąpieniem do wykonania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających
azbest, Wnioskodawca zobowiązany jest dokonać zgłoszenia prac lub uzyskać stosowne
pozwolenie ze Starostwa Powiatowego w Radomiu, jeżeli jest wymagane zgodnie z ustawą z 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.).
2. W przypadku kiedy wniosek został zakwalifikowany do udzielenia dotacji, ale Gmina Miasta
Pionki nie otrzymała dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej (WFOŚiGW) w Warszawie, nie pozyskała środków z innych źródeł lub nie przeznaczyła
środków własnych Gminy, zadanie nie będzie realizowane, natomiast dotacja będzie mogła
zostać przyznana w roku następnym. Wnioski, które przeszły z roku poprzedniego, będą
realizowane w pierwszej kolejności , z zastrzeżeniem pkt 2.
3. Gmina Miasta Pionki zastrzega sobie zmianę trybu przydzielania pomocy finansowej na realizację
zadania – w przypadku zmiany zasad udzielania pomocy przez WFOŚiGW w Warszawie.
4. W przypadku nie uzgodnienia terminu demontażu i odbioru wyrobów zawierających azbest lub
naruszenia innych warunków niniejszych zasad Gmina Miasta Pionki może wycofać się z
udzielania pomocy.

