
.................................................... Trąbki Wielkie, dnia......................
         imię i nazwisko wnioskodawcy

....................................................
           adres

.............................................
          adres

............................................
nr telefonu kontaktowego

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE

WNIOSEK
o dofinansowanie dla osób fizycznych poniesionych kosztów usuwania azbestu i wyrobów zawierających

azbest na terenie Gminy Trąbki Wielkie

1. Miejsce użytkowania wyrobu zawierający azbest.................................................................................
dokładny adres, numer działki, obręb

....................................................................................................................................................................
dokładny adres, numer działki, obręb

2. Rodzaj obiektu budowlanego................................................................................................................
np. budynek mieszkalny, gospodarczy, garaż, altana, inne

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

3. Rodzaj usuniętego wyrobu zawierającego azbest ................................................................................

.....................................................................................................................................................................
np. płyty azbestowo-cementowe faliste, płyty azbestowo-cementowe płaskie, inne

oraz sposób jego użytkowania....................................................................................................................
 np. pokrycie dachowe, elewacje, inne

4. Powierzchnia (m2) lub masa (Mg) usuniętego wyrobu zawierającego azbest........................................

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

5. Data zakończenia prac związanych z usuwaniem wyrobu zawierającego azbest.................................. 

6. Nazwa wykonawcy robót związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest...........................

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

Oświadczam, że: 
     - budynek wymieniony w pkt 1 nie jest wykorzystywany do prowadzenia  działalności 
       gospodarczej.
    -  wszystkie dane zawarte w powyższym wniosku wypełniłem(am) zgodnie z prawdą.

     .............................................                                                  ......................................
          (Miejscowość , data)                                                         ( podpis wnioskodawcy)



Dodatkowe dane wymagane do umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Trąbki Wielkie
a właścicielem nieruchomości po uzyskaniu dofinansowania z WFOŚiGW w Gdańsku.

1. Nr dowodu osobistego......................................................., wydany przez........................................

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

2. PESEL.......................................................................................................................................................

3. Numer rachunku bankowego, na który zostanie przelana dotacja............................................................

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

4. Nazwa banku.........................................................................................................................................

   .............................................                                                  ......................................
          (Miejscowość , data)                                                         ( podpis wnioskodawcy)

Załączniki:
1) Zdjęcia pokrycia dachowego przed demontażem eternitu.
2) Kopia tytułu prawnego do obiektu budowlanego, z którego są usuwane elementy azbestowe lub materiały zawierające

azbest (oryginał do wglądu). W przypadku budynku, do którego tytuł prawny posiada kilka osób, należy dołączyć zgodę
współwłaściciela na wykonanie prac związanych z usuwaniem elementów azbestowych lub materiałów zawierających
azbest, a w przypadku wspólnoty mieszkaniowej – uchwałę wspólnoty.

3) Kopia uzyskanej zgody od Starosty Gdańskiego na prowadzenie prac budowlanych (oryginał do wniosku).
4) kopię umowy na wykonanie prac budowlanych podpisaną przez podmiot gospodarczy mający stosowne pozwolenie do

ich wykonywania oraz właściciela nieruchomości,
5) Karta przekazania odpadu na uprawnione składowisko
6) Kopia faktury VAT lub rachunku wystawionego przez przedsiębiorcę,  z  dopiskiem „za zgodność z oryginałem”,  za

transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest
7) Kopia oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac oraz o

oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, a także o
łącznej  powierzchni  płyt  azbestowo-cementowych  usuniętych  z  obiektu  i  przetransportowanych  na  uprawnione
składowisko (oryginał do wglądu).

8) Zdjęcia dachu po wykonaniu demontażu pokrycia dachowego.


