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WNIOSEK 
 

o udzielenie dotacji do poniesionych kosztów na prace w zakresie odbioru/demontażu, zbiórki, 

transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego, budynku gospodarczego. 
 

 
1. Imię i Nazwisko Wnioskodawcy (właściciela nieruchomości) 

 

Imię        
 

Nazwisko        
 

2. Adres zamieszkania Wnioskodawcy 

 

ulica     nr domu  nr mieszkania   
 

kod pocztowy   miejscowość     
 

tel. kontaktowy     
 

3.   Lokalizacja planowanych prac demontażowych /miejsce tymczasowego składowania/zalegania wyrobów zwierających azbest/     

                            
____________________________________________________________________________________________ 

 

4.  Obręb i nr geodezyjny działki ___________________________________________________________________________ 

 
5.   Rodzaj płyt eternitowych (faliste/płaskie), z budynku ___________________________________________________________ 
 

6.   Przewidywana ilość wytworzonych odpadów zawierających azbest _______________________________________________ 

7.  Termin realizacji planowanych prac demontażowych ___________________________________________________________ 

8. Tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się budynek pokryty azbestem _____________________________________ 

       
 
 

                                                                                                                        

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

    data i podpis współwłaściciela                                                                                data i podpis wnioskodawcy  

 

 

 

 

Załączniki do wniosku: 

a)   kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, a w przypadku        

współwłaścicieli zgody wszystkich, pozostałych właścicieli na realizację zadania, 

b)   kserokopia faktury od podmiotu, który zdemontował pokrycie dachowe lub elewacji, 

c)   kserokopia faktury od podmiotu, który dokonał unieszkodliwienia azbestu, 

d)   ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest ( wykonana przez osobę z     

      uprawnieniami budowlanymi), 

e)   2 kolorowe zdjęcia budynku dachu/elewacji, z którego ma być zdemontowany azbest lub wyrób zawierający 

      azbest wykonane przed demontażem, 



f)    oświadczenie, że azbest/wyrób  zawierający azbest ujęty we wniosku nie pochodzi z budynku jak też 

       pomieszczenia wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej 

g)   oświadczenie firmy demontującej azbest o wykonaniu prac demontażowych i unieszkodliwienia zgodnie z                      

       przepisami prawa. 

h)   poświadczone kserokopie zgłoszenia przez wykonawcę na co najmniej 7 dni przed przystąpieniem do prac 

       związanych z demontażem azbestu i unieszkodliwieniem do odpowiednich organów zgodnie z przepisami prawa. 

i)    karta przekazania odpadu od podmiotu demontującego dla właściciela nieruchomości 

j)    karta przekazania odpadu  na wysypisko odpadów niebezpiecznych (firma transportująca) 

k)   protokół przekazania odpadu od firmy demontującej 

l)   wstępna wycena usługi  ( z demontaż 1m² i za 1 Mg unieszkodliwienia) 

ł)   kosztorys powykonawczy 

m) uprawnienie firmy do wykonywania przedmiotowych prac 

n)  uprawnienie firmy prowadzącej działalność w zakresie utylizacji wyrobów zawierających azbest  

     (wysypisko odpadów  niebezpiecznych) 

 

 

 

Uwaga: 

Kserokopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem. 

 

 

 
 

 

 

 


