Złocieniec, dnia 4 lutego 2014 r.
GO.6232.1.21.2014.DK

Ogłoszenie Burmistrza Złocieńca
dotyczące planowanych przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu z terenu
gm. Złocieniec w roku 2014
W związku z zamiarem złożenia przez Gminę Złocieniec wniosku do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie zadań
związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, Burmistrz Złocieńca informuje
o przystąpieniu do tworzenia listy osób (jednostek) ubiegających się o dofinansowanie
w 2014 r. dla przedsięwzięć polegających na usuwaniu azbestu z terenu nieruchomości
położonych w gm. Złocieniec. Do dofinansowania mogą zostać zgłoszone tylko zadania
realizowane na obiektach, których właścicielami są jednostki samorządu terytorialnego, osoby
fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe oraz
wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.
Wnioski mogą być składane na zadania ujęte w „Programie usuwania azbestu z terenu
gminy Złocieniec na lata 2006 - 2032”.
Do wniosków należy również dołączyć:
- zgłoszenie prac budowlanych z adnotacją, że Starosta Drawski nie wnosi zastrzeżeń,
- kolorowe zdjęcia obiektów, z których zdejmowany będzie azbest wraz z opisem
zawierającym dokładny adres.
Do kosztów kwalifikowanych zaliczone mogą być koszty:
demontażu
pokrycia
lub
wyrobów
zawierających
azbest,
transportu odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia,
unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest poniesione po dacie złożenia wniosku
o dofinansowanie
W związku z powyższym osoby (jednostki) planujące w 2014 r. wymianę pokryć
dachowych i usunięcie eternitu z uzyskaniem dofinansowania, proszone są o dostarczenie
do Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Złocieńcu w terminie do dnia 28.02.2014 r.
stosownego wniosku.
Ze względu na ograniczoną ilość środków finansowych przeznaczonych
z WFOŚiGW w Szczecinie na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów
zawierających azbest w 2014 r., przy większej ilości wniosków decydująca będzie kolejność
zgłoszeń.
Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Urzędu w BIP w zakładce
„Wyroby z azbestu” oraz w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu w Referacie Gospodarki
Odpadami i Ochrony Środowiska - pok. nr 3 przy ul. Wolności 10 .
W 2014 r. również przedsiębiorcy mogą samodzielnie składać wnioski do WFOŚiGW
w Szczecinie o udzielenie dotacji na zadania z zakresu usuwania azbestu.
Dodatkowe informacje i wyjaśnienia dotyczące zasad dofinansowania prac
związanych z usuwaniem azbestu można uzyskać w Referacie Gospodarki Odpadami
i Ochrony Środowiska pok. nr 3 przy ul. Wolności 10, tel. 94 36 72 022 w. 45.

Pliki do pobrania:
- Wniosek o dofinansowanie

Data wpływu wniosku
/wypełnia UM w Złocieńcu/

................................., dnia ..........................

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

Burmistrz Złocieńca
Wniosek
o dofinansowanie zadań polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest
z nieruchomości położonych na terenie gm. Złocieniec
1.

Imię i nazwisko wnioskodawcy / nazwa jednostki:

...................................................................................................................................................
2. Adres zamieszkania / siedziby:
………………………………………………………………………………………………..
3. Tel. kontaktowy:
...................................................................................................................................................
4. Adres realizacji przedsięwzięcia:
...................................................................................................................................................
5. Opis planowanego zadania :
 Demontaż, odbiór i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest nastąpi z obiektu
budowlanego ........................................................................................... zlokalizowanego na terenie
posesji nr .................. przy ul. ..................................................................... na działce oznaczonej nr
...................... położonej w obrębie ..................................................... na terenie gm. Złocieniec.
 Transport i utylizacja azbestu, który został zdjęty przed rozpoczęciem naboru wniosków w 2014 r.,
zlokalizowanego na terenie posesji nr .................. przy ul. .................................................................
na działce oznaczonej nr ...................... położonej w obrębie ........................................................
na terenie gm. Złocieniec.
6.

Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której znajdują się wyroby zawierające azbest:

..............................................................................................................................................................................
7.

Rodzaj planowanych do usunięcia wyrobów zawierających azbest :

………………………………………………………………………………………………..............................
8.

Ilość planowanych do usunięcia wyrobów zawierających azbest (w m 2 lub w Mg ):

..............................................................................................................................................................................
9.

Przewidywany termin realizacji zadania:

..............................................................................................................................................................................
10. Planowany łączny koszt wykonania zadania / wnioskowana kwota dotacji:
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................
( podpis Wnioskodawcy/Wnioskodawców )

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku o udzielenie dofinansowania
zadań polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie
gm. Złocieniec, dla potrzeb przygotowania i złożenia przez Gminę Złocieniec wniosku do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie tych zadań,
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.
926, ze zm.).
………………………………………………………………..
(podpis)

Załączniki do wniosku :
a) Kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości. W przypadku wspólnoty
mieszkaniowej – uchwała wspólnoty.
b) Zgłoszenie prac budowlanych do Wydziału Architektoniczno- Budowlanego Starostwa Powiatowego
w Drawsku Pomorskim, z adnotacją lub pismem, że Starosta nie wnosi zastrzeżeń.
c) Oświadczenie wnioskodawcy, że obiekty, których dotyczy wymiana elementów zawierających azbest
oraz grunty, na których są położone, lub nieruchomości, z których będą usuwane wyroby zawierające
azbest nie są wykorzystywane na cele działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r.
o swobodzie działalności gospodarczej (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 672, ze zm.)
d) Kolorowe zdjęcia obiektów, z których zdejmowany będzie azbest wraz z opisem zawierającym dokładny
adres.

..........................................., .............................

..............................................................................
/Wnioskodawca/
.............................................................................
/adres /
............................................................................

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że nieruchomość z której będą usuwane wyroby zawierające azbest,
nie jest wykorzystywana na cele działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia
2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 672, ze
zm.). Powyższe oświadczenie składam świadomy/a/, że na podstawie art. 233 §1 Kodeksu
karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności
do lat. 3.

............................................................
/podpis/

