
 

* w przypadku zdemontowanych płyt azbestowo-cementowych należy określić skąd zostały usunięte 

Załącznik nr 1 

do Regulaminu programu 

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Tczew 

 

w-azbest/2020 

nr rejestru GMINY MIEJSKIEJ TCZEW .................................................... 
 

        

data ....................................................... 
 

 
W N I O S E K 

 
o dofinansowanie kosztów zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony środowiska, związanego z 

usuwaniem wyrobów budowlanych zawierających azbest 
 

 

1. Informacje dotyczące Wnioskodawcy: 

 

Imię i Nazwisko……………………………………………………………………….…… 

 

dowód tożsamości ………………….. wydany przez ………………………………….….. 
 

PESEL………………………………………. 
 

Adres zamieszkania : 
 

miejscowość: ………………………………….…… kod pocztowy: …….. - …………… 

 

ulica: ………………………………………nr domu: …………nr lokalu: ……………….. 

  

telefon kontaktowy: …………………………………………………… 

 

adres email: ……………………………………………………………. 

 

2. Adres realizacji zadania: 
 

miejscowość: ………………………………   kod pocztowy: …….-…………..     
 

ulica: ……………………………………… nr domu :…………nr lokalu:……………… 

 

nr ewidencyjny działki: ………………   obręb: …………………………………………. 
 

3. Zakres planowanych prac (zaznaczyć właściwy): 
• demontaż, zbieranie, transport, zabezpieczenie i unieszkodliwienie odpadów zawierających 

azbest; 

• transport, zabezpieczenie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest 

zdemontowanych przed datą złożenia wniosku 

 

4. Źródło pochodzenia odpadu zawierającego azbest (zaznaczyć właściwe):* 

•••• budynek mieszkalny jednorodzinny 

•••• budynek mieszkalny wielorodzinny 

•••• budynek gospodarczy 

•••• budynek garażowy 



 

* w przypadku zdemontowanych płyt azbestowo-cementowych należy określić skąd zostały usunięte 

•••• płyty luzem na posesji 

•••• inne……………………………………………………………………………………….. 
(określić właściwe źródło) 

 

5. Powierzchnia: …………………….. m2 
 
6. Waga: ……………………………… kg 
(przyjmujemy, że 1 m2 powierzchni płyt azbestowo-cementowych waży 0,0135 Mg (13,5 kg)) 

 
7. Planowany termin przeprowadzenia prac: …………………………..r. 
 

8. Dokumenty wymagane w formie odrębnych załączników do niniejszego wniosku: 
1) w przypadku prawa własności – aktualny wyciąg z księgi wieczystej, zawierającej aktualne 

wpisy, zgodne ze stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku, prowadzonej dla 

nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny, gospodarczy lub garażowy, na 

którym zamierza się przeprowadzić demontaż wyrobów budowlanych zawierających azbest; 

w przypadku innego prawa niż własność – tytuł prawny uprawniający do władania 
nieruchomością, 

2) w przypadku współwłasności (w tym również współwłasności małżeńskiej) – pisemna zgoda 

wszystkich współwłaścicieli na usunięcie wyrobów budowlanych zawierających azbest; w 

przypadku innego prawa niż własność – pisemna zgoda właścicieli nieruchomości lub 

zarządcy nieruchomości oraz pisemna zgoda ewentualnych współposiadaczy, 

3) mapa z zaznaczeniem budynku lub miejsca składowania odpadów zawierających azbest, 

4) 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. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego 
użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.). 

5) informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania wg wzoru 

stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w 
sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz 

wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są 

wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31). 
6) oświadczenia w sprawie: 

a) zapoznania się z zasadami i trybem udzielania oraz sposobem rozliczania dofinansowania, 

b) wyrażenia zgody na przeprowadzenie prac związanych z realizacją zadania 

inwestycyjnego przez uprawnionego Wykonawcę, 

c) upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Nieruchomości w okresie do 5 lat od daty 

otrzymania dofinansowania, 
d) zgody na przetwarzanie danych osobowych w postępowaniu o udzielenie dofinansowania, 

e) niewykorzystywania Nieruchomości na cele działalności gospodarczej ani jakiejkolwiek 

innej działalności zarobkowej w chwili złożenia wniosku. 
 

 

 
 

 

 

 

 

      ………………………………………………… 

                        data i czytelny podpis Wnioskodawcy 
 
  

 

* niepotrzebne skreślić 


