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ZARZĄDZENIE NR 13/2015 

Wójta Gminy Nieborów 

z dnia 23.06.2015 r. 

w sprawie wykonania uchwały Rady Gminy Nieborów w sprawie uchwalenia Regulaminu 
finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu 
Gminy Nieborów na lata 2015 - 2032. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645, 1318 z 2014 r., poz. 379, 1072), w wykonaniu 
uchwały Nr VIII/29/2015 Rady Gminy Nieborów z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Nieborów na lata 2015 - 2032 (Dz. Urz. Woj. Łódz. 
z 2015 r. , poz. 2512). 

§ 1. Przyjmuje się do stosowania Regulamin finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu 
i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nieborów na lata 2015 - 2032, określony 
w uchwale Rady Gminy Nieborów, o której mowa wyżej. 

§ 2. Określa się wzór wniosku o sfinansowanie zadania polegającego na usunięciu 

i unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2015 
Wójta Gminy Nieborów 

z dnia 23.06.2015 r. 

WNIOSEK O SFINANSOWANIE ZADANIA POLEGAJĄCEGO 
NA USUNIĘCIU I UNIESZKODLIWIENIU ODPADÓW 

ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 

Proszę o nieodpłatne wykonanie zadania polegającego na transporcie i unieszkodliwieniu 

odpadów zawierających azbest z nieruchomości położonej w ..................................... .. 

1. Dane Wnioskodawcy: 

Imię i nazwisko ................................................................................... .. 

Adres zamieszkania ............................................................................... . 

Adres korespondencyjny ......................................................................... . 

Telefon kontaktowy .............................................................................. . 

2. Miejsce wytworzenia i zdeponowania odpadów zawierających azbest: 

Adres posesji ....................................................................................... . 

Obręb ewidencyjny ............................................................................... . 

Nr ewidencyjny działki .......................................................................... . 

3. Tytuł prawny do nieruchomości ................................................................ . 

4. Odpad zawierający azbest pochodzi z demontażu pokryć dachowych/elewacji* 

budynku mieszkalnego/gospodarczego/innego*. 

5. Szacunkowa ilość odpadów zawierających azbest przewidzianych do usunięcia 
. . k dl' . · d 2 2 1 umesz o 1w1ema po ana w m : ...................................... m . 

6. Rodzaj odpadów zawierających azbest: płyty azbestowa-cementowe faliste/płaskie* 

7. Oświadczenia: 

I) oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem finansowania zadań z zakresu usuwania 
azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nieborów, 

2) oświadczam, że informacje zawarte we wniosku i załączniku do wniosku są zgodne ze stanem 
faktycznym i prawnym, 

3) wyrażam zgodę do przetwarzania wszystkich danych zawartych we wniosku przez Urząd Gminy 
Nieborów do celów związanych ze sfinansowaniem zadania związanego z usuwaniem azbestu 
i wyrobów zawierających azbest, 

4) zobowiązuje się do umożliwienia upoważnionym pracownikom Urzędu Gminy Nieborów oraz 
Wykonawcy działającemu na zlecenie Gminy Nieborów wstępu na nieruchomość, o której mowa 
w niniejszym wniosku w celu podjęcia działań związanych z realizacją wnioskowanego zadania, 

5) wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli na każdym etapie realizacji zadania polegającego 
na usuwaniu odpadów zawierających azbest, 

6) posiadam prawo do dysponowania nieruchomością. 

(miejscowość i data) (podpis Wnioskodawcy) 

*niepotrzebne skreślić 


