Przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu III naboru Zgłoszeń lokalizacji na
usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu
pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa
lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.
Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 06 maja 2019 r. do dnia 24 maja

2019 r.
Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem,
transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.
Osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze otrzymają wsparcie w w okolicach IV kwartału
2019 r. Istnieje również możliwość realizacji tych prac do końca I połowy 2020 r.
Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można
uzyskać w Urzędzie Miejskim w Siedliszczu pok. nr 11 oraz na stronie
http://www.azbest.lubelskie.pl
Druki Zgłoszeń lokalizacji oraz Oświadczenia można pobrać ze strony:
http://www.azbest.lubelskie.pl – Zakładka Usuń azbest – Przewodnik Krok pop kroku lub
w Urzędzie Miejskim w Siedliszczu pok. nr 11
Osoba fizyczna ubiegająca się o wsparcie obowiązana jest w terminie naboru złożyć
następujące dokumenty:
1. Zgłoszenie lokalizacji dotyczące nieruchomości na której znajdują się wyroby

zawierające azbest, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;
2. W przypadku pokryć dachowych: potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię
Zgłoszenia wykonania robót budowlanych związanych z usunięciem wyrobów
zawierających azbest pochodzących z demontażu pokryć dachowych na budynkach
wraz z Oświadczeniem Wnioskodawcy, iż organ lub instytucja do której zostało
dostarczone Zgłoszenie, nie złożyła sprzeciwu (albo zaświadczenie organu
administracji architektoniczno-budowlanej o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu)
lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię prawomocnego pozwolenia na
rozbiórkę budynku lub przebudowę dachu złożonego do właściwego organu
administracji architektoniczno-budowlanej;
3. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych wraz ze stosownym oświadczeniem
zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu;
4. W przypadku azbestu pozostającego na gruncie: kserokopię Oświadczenia Wykonawcy
demontażu zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego
użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649, z późn.
zm.) - nie dotyczy przypadku odbioru

Pliki do pobrania:
1. Regulamin
2. Zgłoszenie lokalizacji
3. Oświadczenie Wykonawcy

