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Karta Informacyjna

MIŚ-5

Nazwa usługi:
dofinansowanie wykonania prac związanych z demontażem
i utylizacją materiałów zawierających azbest z posesji położonych na terenie
Gminy Teresin

I

Podstawa prawna:


ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. - O odpadach.

Wymagane dokumenty:



II






wniosek o dofinansowanie wykonania prac związanych z demontażem i utylizacją
materiałów zawierających azbest z posesji położonych na terenie Gminy Teresin
(formularz MIŚ-5.1),
oświadczenie, że obiekty i grunty, na których znajdują się materiały zawierające azbest,
nie są wykorzystywane na cele działalności gospodarczej (formularz MIŚ-5.2),
ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
(formularz MIŚ-5.3),
dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (kopia),
dokumentacja fotograficzna potwierdzająca aktualny stan pokrycia dachu, elewacji,
innych elementów obiektu budowlanego lub materiałów (zawierających azbest)
zlokalizowanych na terenie działki,
kopia dokumentu potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych wydanego
przez Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, Wydział Architektoniczno-Budowlany, ul.
J. Piłsudskiego 65, tel.: 46 864 18 08.

Miejsce składania dokumentów:

III
IV



Biuro Obsługi Mieszkańców, Urząd Gminy Teresin, ul. Zielona 20, parter,
tel.: 46 864 25 65, email: biuroobslugimieszkancow@teresin.pl

Opłaty:


brak.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

V
VI
VII
VIII



uzależniony od terminu zawarcia umowy z firmą, która wygrała przetarg na wykonanie
usługi demontażu, utylizacji i transportu azbestu, jednak nie dłużej niż do końca roku
kalendarzowego.

Sposób zakończenia postępowania:


informacja w sprawie zakwalifikowania wniosku do realizacji w roku bieżącym, bądź
przesunięcie wniosku na rok następny z uwagi na brak dotacji z WFOŚiGW.

Odpowiedzialność za realizację usługi publicznej/osoba u której można
uzyskać informację na temat zaawansowania sprawy :


Referat Mienia i Środowiska, Urząd Gminy Teresin, ul. Zielona 18, (budynek po
starej aptece), I piętro - inspektor Sylwia Andrusiewicz, tel.: 46 864 25 62, email:
s.andrusiewicz@teresin.pl.

Tryb odwoławczy:


brak.

IX

Dodatkowe informacje:


wniosek będzie zrealizowany pod warunkiem uzyskania dotacji z WFOŚiGW.

Uwagi:



X




Opracowała:
Sylwia Andrusiewicz

wniosek, oświadczenie i ocena niezgodne ze wzorami MIŚ-5.1, MIŚ-5.2 i MIŚ-5.3
zawierające informacje określone w niniejszej karcie spełniają ustalone wymagania,
w przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostaje
wezwany do ich uzupełnienia,
wnioski nie uzupełnione w terminie wyznaczonym przez wójta Gminy, pozostawia się
bez rozpatrzenia,
interesanci w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności Urzędu Gminy
Teresin przyjmowani są przez:
- wójta Gminy w każdy wtorek w godzinach: 10 - 14.00,
- zastępcę wójta Gminy w każdy piątek w godzinach: 10 - 14,
- sekretarza Gminy w każdą środę w godzinach: 12 - 16

Zaopiniował:
Andrzej Jaworski

Zaakceptowała:
Grażyna Cierpis-Przysucha

Godziny pracy Urzędu Gminy Teresin:
poniedziałek, wtorek: 8 - 16,
środa: 8 - 16, (dyżur: Biuro Obsługi Mieszkańców do 18),
czwartek, piątek: 7 - 15.

Zatwierdził:
Marek Olechowski

