Obwieszczenia i ogłoszenia
XML
nabór wniosków na unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie odbioru, transportu i
unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tyrawa Wołoska.
W związku z powyższym osoby fizyczne które dokonały wymiany pokrycia dachu z azbestu lub które planują wymianę
pokrycia dachowego w 2017 r., mające tytuł prawny do nieruchomości położonych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska,
mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia związanego z usunięciem azbestu.
Warunkiem uzyskania dofinansowania jest:
- złożenie w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska prawidłowo wypełnionego wniosku
o sfinansowanie prac związanych z
usuwaniem azbestu ( wzór wniosku do pobrania na stronie internetowej www.tyrawa.pl w zakładce „Program Usuwania
Azbestu” lub w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska pokój nr 26.
- określenie we wniosku ilości azbestu (m2) przeznaczonego do utylizacji.
- nieruchomość musi być ujęta w inwentaryzacji miejsc występowania
wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Tyrawa Wołoska.
Uwaga! W ramach zadania związanego z usuwaniem azbestu nie będą finansowane prace związane z demontażem
wyrobów azbestowych oraz koszt zakupu i wykonanie nowego pokrycia dachowego. Właściciel nieruchomości
musi wykonać je we własnym zakresie.
Dofinansowanie obejmuje zbieranie, transport i utylizację odpadów zawierających
azbest.
Realizacja zadania będzie miała miejsce w II półroczu 2017 r.
Wnioski o sfinansowanie prac związanych z usuwaniem azbestu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24
lutego 2017 roku ( włącznie), do godziny 1500 w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska, pokój Nr 15 (sekretariat).
Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrzone w roku 2017.
Więcej informacji można uzyskać w Referacie Inwestycji, Infrastruktury i Gospodarki Gruntami , pokój nr 26 (II
piętro), tel. (13) 46 56 922
Wójt Gminy
Inż. Jan Chowaniec
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