
Z A W I A D O M I E N I E

W związku ze sporządzaniem  wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o przyznanie dotacji dot. usuwania i 
unieszkodliwiania  azbestu,  proszę osoby fizyczne  które  byłyby zdecydowane  w 
2011 roku usunąć wyroby zawierające azbest ( pokrycia dachowe  z gospodarstw 
domowych - budynki mieszkalne i gospodarcze),do składania wniosków w Urzędzie 
Miejskim  w  Żelechowie.  Druk  wniosku  można  pobrać  w  Urzędzie  Miejskim  w 
Żelechowie pok. nr 8, lub ze strony internetowej  www.zelechow.pl.
Dotacja  może  być  wykorzystana  na  demontaż,  transport  i  utylizację  wyrobów 
zawierających azbest. Środki na wykonanie nowego pokrycia dachowego właściciel 
nieruchomości zapewnia we własnym zakresie.
Prace polegające na  demontażu płyt azbestowych, przewiezieniu azbestu z miejsca 
demontażu  do  miejsca  unieszkodliwiania  muszą  być  wykonane  przez  firmę 
posiadającą  stosowane  zezwolenia,  która  zostanie  wyłoniona  przez  tut.  urząd 
zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami  winien być złożony w tut. urzędzie 
w terminie do 30 marca 2011 r.  

Żelechów, dnia 15.02.2011r.   Burmistrz Żelechowa
           /-/Mirosława Miszkurka



Żelechów, dnia........……2011r.
Nazwisko i imię .........................................................................

Miejsce zamieszkania..............................................................

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

Nr dow.osobistego.................................wydany przez …..............................................

tel. kontaktowy ……………………………………………

Burmistrz Żelechowa
ul. Piłsudskiego 47
08 - 430 Żelechów

Wniosek
o dofinansowanie zadań polegających na usuwaniu azbestu

1. Lokalizacja planowanych prac: obręb 

- .................................................................................................................................................,

numer działki 

- .................................................................................................................................................,

ulica, nr domu - .......................................................................................................................... 

2. Prace związane z usuwaniem azbestu obejmują: demontaż, transport i utylizację płyt 
azbestowo – cementowych pochodzących z: (niepotrzebne skreślić):

- budynku mieszkalnego

- budynku gospodarczego

- budynku garażowego

- inne ………………………………….....................................................................................

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

3. Charakterystyka prac –  demontaż, transport i utylizacja azbestu (niepotrzebne skreślić):

- płyt dachowych – płaskich / falistych (niepotrzebne skreślić)o wymiarach: ….............……....

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

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

4. Przewidywane ilości odpadów zawierających azbest (m2  i kg)

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

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

5.Planowany termin realizacji prac: miesiąc …………................…….2011r.

Środki  finansowe  na  wykonanie  nowego  pokrycia  dachowego  zapewnię  we  własnym 
zakresie.



-  2  -

Oświadczam że:

1. Podane  we  wniosku  odpady  zawierające  azbest  pochodzą  z  pokryć  dachów  budynków 

znajdujących się na terenie Gminy Żelechów.

2. Posiadam prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, wynikające z prawa 

własności, użytkowania wieczystego ,............................z której pochodzą odpady. 

3. Znane  mi  są  skutki  składania  fałszywych  oświadczeń  wynikające  z  art.  297  §  1  Kodeksu 

karnego.

.............................................
   (podpis wnioskodawcy)

W załączeniu: 
1. Kopia oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

2. Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania.

3. Kopia zgłoszenia dot. zamiaru wykonania robót budowlanych związanych ze zmianą pokrycia     

  dachowego ( w przypadku demontażu).

 


