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WNIOSEK 
o przyznanie dofinansowania z budżetu Gminy, na usuwanie odpadów zawierających azbest powstałych przy 

wymianie  lub likwidacji pokryć dachowych lub elewacji budynków. 

 

 

1. Dane o Wnioskodawcy : 

  

a.  Imię i nazwisko …………………………………………………………………… 

b.  Adres zamieszkania ……………………………………………………………..... 

            c.  Telefon kontaktowy………………………………………………………………..  

d.  Lokalizacja planowanych prac…………………..………………………………… 

e.  Numer działki i obręb geodezyjny ………………………………………………... 

f.  Charakterystyka prac ..…………………………………………………………….. 

g. Planowana ilość wytworzonych wyrobów zawierających azbest (m
2 

lub kg)            

..................................................……………………………………………………... 

h. Planowany termin realizacji prac …………………………………………………... 

i.  Wnioskowana kwota dotacji …………………………………………………zł 

      słownie…………………………………………………………………………….. 

 

 

 

                                                                                ……………………………… 

                                                                                          Podpis Wnioskodawcy 

 

 

 

 

 

 



 

2. Dokumenty wymagane do przedłożenia w Urzędzie Miejskim w Woźnikach  

           

      Załączniki do wniosku :  

a. Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania, wg. 

wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia  Ministra Gospodarki, Pracy i 

Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie 

wykorzystywania  i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania  i oczyszczania 

instalacji lub urządzeń w których był lub jest wykorzystywany  azbest (Dz.U. Nr 192 

poz. 1876); 

b. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest 

wg. wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i 

Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 71 poz. 649); 

c. Pisemna oferta  wykonawcy prac objętych wnioskiem; 

d. Oświadczenie  wnioskodawcy, iż jest / nie jest  przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy 

z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. Nr 155 

poz.1095 ze zm.); 

e. Kopia zgłoszenia robót budowlanych organowi nadzoru budowlanego; 

f. Akt własności nieruchomości, na której zlokalizowany jest budynek, na którym 

znajdują się wyroby zawierające azbest; 

g. Zgoda współwłaścicieli nieruchomości na wykonywanie prac związanych z 

usuwaniem wyrobów zawierających azbest; 

h. Oświadczenie o zapoznaniu się „Regulaminem przyznawania i rozliczania 

dofinansowania”. 

 

 

  Przy podpisywaniu umowy cywilno-prawnej: 

a. dowód tożsamości; 

b. NIP; 

c. numer rachunku bankowego. 

 

           Do rozliczenia  umowy (przekazania środków finansowych ): 

a. oryginał faktur/y VAT  lub rachunku (w przypadku  osób fizycznych prowadzących 

działalność  gospodarczą faktura/rachunek nie mogą być związane z prowadzona 

działalnością gospodarczą) wystawionych przez przedsiębiorcę za usunięcie  

odpadów zawierających  azbest; 

b. kserokopia oświadczenia przedsiębiorcy  usuwającego  wyroby zawierające  azbest 

o prawidłowości wykonania prac  oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z 

zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych (na podstawie § 8 

ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie 

sposobów  i warunków  bezpiecznego  użytkowania  i usuwania wyrobów 

zawierających azbest /Dz.U. z 2004 r. Nr 71 poz.649/), zawierającego dodatkowo 

informacje o łącznej  powierzchni płyt zawierających azbest usuniętych  z obiektów 

budowlanych i przetransportowanych na uprawnione składowisko (oryginał 

oświadczenia wraz z kartą przekazania odpadów do wglądu). 


