
...........................................................              .......................................................
                             (imię i nazwisko)                          (miejscowość, data)

...........................................................
                                    (adres)

...........................................................
     (nr dowodu osobistego/ przez kogo wydany)

...........................................................
                       (nr telefonu)

                 Burmistrz Białej
                    ul. Rynek 10
                    48-210 Biała

W N I O S E K
o przyznanie dofinansowania na realizację przedsięwzięć związanych z demontażem,  transportem i

utylizacją wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Biała

1. Lokalizacja planowanych prac związanych z usunięciem wyrobów zawierających
    azbest:

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

...........................................................................................nr geodezyjny działki …………......................
(miejscowość, ulica i nr domu/nr nieruchomości)

2. Rodzaj budowli objętej wnioskiem*:
 budynek mieszkalny
 budynek gospodarczy
 budynek garażowy
 altana
 inne ......................................................................................................................................................................

3. Rodzaj odpadów:..................................................................................................................................
(płyty eternitowe płaskie / faliste, inny odpad)

4. Ilość odpadów [kg]:……………….......................................................................................................
(1płyta falista azbestowo-cementowa około 13 kg/m2)

5. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w powyższym wniosku wypełniłem(am) zgodnie z prawdą.
6. Wyrażam zgodę na odbiór wyrobów zawierających azbest z terenu mojej nieruchomości.

Do wniosku dołączam:
1)  dokumenty  potwierdzające  formę  prawną  wnioskodawcy  (odpis  z  KRS,  wypis  z  ewidencji  działalności
gospodarczej,  inne  …………………………………………....*)  wraz  z  dokumentami  potwierdzającymi
uprawnienie do reprezentowania wnioskodawcy przez osobę/osoby* podpisujące niniejszy wniosek*;
2) dokument potwierdzający tytuł  prawny do nieruchomości (odpisu z księgi wieczystej lub inny tytuł prawny
poświadczony przez właściciela lub zarządcę);
3) dokumenty potwierdzające uregulowanie stanu formalno-prawnego przedsięwzięcia, a w tym m.in. decyzja o
pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę w przypadku
demontażu azbestu*;
4) oświadczenie właściciela/właścicieli* nieruchomości (wg załączonego wzoru);
5) ....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

…………….………………………………………………….



(podpis wnioskodawcy lub osoby przez niego upoważnionej)
7. Adnotacje urzędowe: 

.....................................................................................................................................................................................
(wypełnia Urząd Miejski w Białej)

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

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

* niepotrzebne skreślić

Uwagi:
1. Dotacja obejmuje pokrycie kosztów demontażu pokrycia dachowego lub elewacji zawierających
azbest, transportu odpadów niebezpiecznych z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania i
unieszkodliwienia z obiektów zlokalizowanych na terenie gminy Biała, nie więcej niż 680 zł do każdego 1Mg 
unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest.
2. Demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów prowadzone będzie przez uprawnioną
firmę wskazaną przez Gminę Biała.
3. Dotacja nie obejmuje kosztów związanych z realizacją zadania na podstawie przedstawionych
przez wnioskodawcę faktur VAT (rachunków).
4. Dofinansowaniem mogą zostać objęte zadania realizowane:
a) na obiektach budynków użyteczności publicznej, których właścicielem jest jednostka samorządu
terytorialnego zaliczanych do niżej wymienionych grup:
- I grupa: placówki oświatowe (przedszkola, szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze,);
- II grupa: inne obiekty użyteczności publicznej (ośrodki ochrony zdrowia, pomocy społecznej,
oświaty, kultury i bezpieczeństwa publicznego);
- III grupa: inne obiekty użyteczności publicznej będące własnością Gminy/Powiatu/Urzędu
Marszałkowskiego;
b) na obiektach których właścicielami są osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych,
kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe;
c) na obiektach, których właścicielami są osoby fizyczne przeprowadzające na nich prace związane
z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych;
5. Wnioski można składać w terminie od 06 czerwca 2019 r. do 21 czerwca 2019 r. w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w 

Białej, ul. Rynek 10, 48-210 Biała, pok.13 (I piętro).
6. Przewidywany termin realizacji zadania – III i IV kwartał 2019 r.


