
DEKLARACJA
uczestnictwa w zadaniu związanym z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest  

 z terenu Gminy Lubin w 2019 r.

1. Dane wnioskodawcy (właściciela budynku/działki  1)  ):  

    Imię ______________________Nazwisko __________________________________________

2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:

    ulica __________________________________  nr domu _________  nr mieszkania _______

    kod pocztowy __________________ miejscowość __________________________________

    tel. kontaktowy _____________________________

3. Lokalizacja wyrobów zawierających azbest:

miejscowość: ____________________ ulica: ________________ nr posesji _______  nr działki ________

4. Rodzaj wnioskowanych do przeprowadzenia  prac (  odpowiednią kratkę zaznaczyć krzyżykiem):  
⭧

demontaż   wyrobów azbestowych  wraz z transportem i unieszkodliwieniem, w ilości

………   m2 /Mg     …………..

zabranie  wyrobów  azbestowych  wraz  z  transportem i  unieszkodliwieniem w  ilości

…………. m 2 /Mg  ………………

pokryć  dachowych  /  elewacyjnych  /  inne1) _______________  zawierających  azbest  w  postaci  płyt  azbestowo-

cementowych płaskich / falistych / inne1) _______________, 

5. Na nieruchomości, na której znajdują się wyroby azbestowe (  odpowiednią kratkę zaznaczyć krzyżykiem  ):  

nie jest prowadzona działalność gospodarcza

jest prowadzona działalność gospodarcza

Ja  niżej  podpisany  zgłaszam  chęć  udziału  w  zadaniu  związanym  z  usuwaniem  azbestu  i  wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Lubin oraz deklaruję, że w roku 2019
 planuję przystąpić do usunięcia wyrobów zawierających azbest znajdujących się na obiekcie, do którego posiadam
tytuł prawny.

Ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany, że:

1)warunkiem realizacji przez Gminę Lubin zadania związanego z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest  jest
uzyskanie dofinansowania  z  WFOŚiGW, zakwalifikowanie  do  prac  związanych z  usuwaniem azbestu,  zgodnie  z zasadami
dotyczącymi  dofinansowania  tych  prac  określonymi  przez  Gminę Lubin  oraz  złożenie  w wyznaczonym terminie  wniosku  o
przystąpienie do zadania związanego z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubin,

2)zadanie  związane  z  usuwaniem  azbestu  i  wyrobów zawierających azbest  z  terenu  Gminy  Lubin  obejmuje  tylko  koszty
demontażu,  zbierania,  transportu  i  utylizacji  wyrobów  azbestowych,  nie  będzie  natomiast  obejmować  zakupu  i     wykonania  
nowego pokrycia dachowego. Właściciel nieruchomości musi pokryć je we własnym zakresie;
3)jako  właściciel  obiektu  pokrytego  azbestem  jestem  zobowiązany  do  zgłoszenia  faktu  rozpoczęcia  robót  związanych
z usuwaniem azbestu do wydziału Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Lubinie na 30 dni przed planowanym
terminem rozpoczęcia robót.

______________________________
         data i podpis wnioskodawcy

_______________
1)  niepotrzebne skreślić


