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KARTA USŁUGI
Nr 95
z dnia
15.02.2017 r.
AKTUALIZACJA
z dnia
05.07.2017r.

NAZWA USŁUGI
DOFINANSOWANIE PRAC ZWIĄZANYCH Z DEMONTAŻEM, PAKOWANIEM,
TRANSPORTEM I PRZEKAZANIEM DO UNIESZKODLIWIANIA WYROBÓW
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
OPIS USŁUGI
Usługa umożliwia złożenie do Urzędu Gminy w Sicienku wniosku wraz z załącznikami na dofinansowanie
prac polegających na demontażu, pakowaniu, transporcie i przekazaniu do unieszkodliwiania wyrobów
zawierających azbest z obiektów budowlanych.
KOGO DOTYCZY USŁUGA
Do dofinansowania mogą zostać zgłoszone zadania realizowane przez:
-placówki oświatowe (przedszkola, szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze, placówki kształcenia
ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
placówki artystyczne – ogniska artystyczne, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, placówki zapewniające
opiekę i wychowanie uczniom, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli, biblioteki
pedagogiczne, kolegia pracowników służb społecznych);
-inne obiekty użyteczności publicznej (ośrodki ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, kultury i
bezpieczeństwa publicznego);
- osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym
ustawa przyznaje zdolność prawną.
CZAS REALIZACJI
W okresie od VI do X każdego roku.
WYMAGANE DOKUMENTY



Wniosek
Załączniki:
- informacja o wyrobach zawierających azbest – druk w załączeniu;
- ocena stanu możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest – druk w
załączeniu;
- kopia pozwolenia na roboty budowlane lub zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia
budowlanego;

OPŁATY - brak
TRYB ODWOŁAWCZY- nie dotyczy
PODSTAWA PRAWNA



Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 519
ze zm.)

MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Gminy w Sicienku, ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko, Referat
Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pokój nr 1
NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 55 41 237, fax: +48 52 58 70 407
ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.sicienko.pl
DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA
Wtorek 8.00 - 17.00, Piątek 7.30 - 14.30

–

Poniedziałek,

Środa,

Czwartek

7.30

-

15.30,

INFORMACJE DODATKOWE





W przypadku braku kompletu wymaganych informacji, wnioskodawca zostanie wezwany do ich
uzupełnienia.
Zadanie jest realizowane zgodnie z procedurą dofinansowania zadań w zakresie demontażu,
transportu i unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest określoną przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej W Toruniu.
Dotacja nie dotyczy kosztów związanych z zakupem i montażem nowego pokrycia dachowego oraz
kosztów uzgodnień i sporządzania dokumentacji technicznej.
Realizacja usługi uzależniona jest od pozyskania środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w danym roku.

FORMULARZE DO POBRANIA
Załącznik 1: Wniosek o dofinansowanie wykonania prac polegających na demontażu, pakowaniu, transporcie
i przekazaniu do unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie
Gminy Sicienko;
Załącznik 2: Informacja o wyrobach zawierających azbest;
Załącznik 3: Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

