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……………………………… 
(miejscowość, data) 

 

 

Urząd Gminy w Wiskitkach 

ul. Kościuszki 1,  

96-315 Wiskitki 

 

WNIOSEK 
o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów 

zawierających azbest z posesji położonych na terenie Gminy Wiskitki 

 

1) Dane wnioskodawcy:  

a) Imię i Nazwisko: ……………………………………………………………………….; 

b) Adres zameldowania: 

…………………………………………………………………………………………..; 

c) Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………...; 

2) Miejsce realizacji przedsięwzięcia: 

a) Adres realizacji przedsięwzięcia: 

…………………………………………………………………………………………..; 

b) Numer ewidencyjny działki: …………………………………………………………...; 

c) Rodzaj dokumentu potwierdzający tytuł prawny do budynku i działki wymienionej w 

lit. a) ……………………………………………………………………………………; 

3) Opis przedsięwzięcia: 

a) Rodzaj pokrycia dachowego:  

☐płyty azbestowo – cementowe płaskie  

☐płyty azbestowo – cementowe faliste 

b) Rodzaj usługi wraz z ilością odpadu (w m
2
)
1
: 

☐demontaż i odbiór   …………………m
2
 

☐odbiór   …………………m
2
 

c) Planowany termin realizacji prac: ……………………………………………………...; 

4) Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w powyższym wniosku wypełniłem/-am 

zgodnie z prawdą. 

 

 

…………………………………… 
      (data i podpis wnioskodawcy/-ców) 

                                                 
1
 W przypadku, jeśli część azbestu jest zdjęta z dachu, należy zaznaczyć oba punkty i podać do każdego punktu 

odpowiednią ilość azbestu przeznaczonego o utylizacji; 
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W przypadku:  

 

1) Podania nieprawdziwych danych w niniejszym wniosku zobowiązuję się ponieść wszystkie 

koszty poniesione przez Gminę Wiskitki związane z realizacją wniosku, które powstały po 

terminie przekazania mi informacji, że wniosek został zakwalifikowany do 

dofinansowania. 

 

2) Mojej rezygnacji z usunięcia azbestu, bądź przedłożenia takiej informacji przez 

właściciela lub choćby jednego ze współwłaścicieli nieruchomości objętej zakresem 

niniejszego wniosku zobowiązuje się pokryć wszystkie koszty poniesione przez Gminę 

Wiskitki, związane z realizacją wniosku, które powstały po terminie przekazania mi 

informacji, że wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania. 

 

 

3) Zaistnienia stanu prawnego nieruchomości objętej niniejszym wnioskiem, bądź powstania 

innych okoliczności mającej wpływ na realizację niniejszego wniosku i 

niepoinformowania  przeze mnie o tym fakcie Urzędu Gminy Wiskitki zobowiązuję się 

ponieść wszystkie koszty poniesione przez Gminę Wiskitki, związane z realizacją wniosku, 

które powstały po terminie przekazania mi informacji, że wniosek został zakwalifikowany 

do dofinansowania. 

 

…………………………………… 
      (data i podpis wnioskodawcy/-ców) 

 

UWAGA:     

Wielkość powierzchni pokryć przeznaczonych do transportu i unieszkodliwiania  będzie 

weryfikowana przez inspektora nadzoru budowlanego. 

 

Wykaz niezbędnych załączników do wniosku: 

1) Kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, a 

w przypadku współwłaścicieli zgody wszystkich pozostałych właścicieli na realizację 

zadania pn.:  „Usuwanie z terenu Gminy Wiskitki wyrobów zawierających azbest”. 

 

2) Kserokopia pisma ze starostwa powiatowego o niewniesieniu sprzeciwu na zgłoszenie 

wymiany pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych na inny rodzaj pokrycia 

bez zmiany konstrukcji dachu lub pozwolenie na rozbiórkę lub przebudowę dachu 

(zmianę konstrukcji więźby dachowej) ze starostwa powiatowego (nie dotyczy przypadku 

usunięcia płyt azbestowo-cementowych, pochodzących z demontażu pokryć dachowych 

przed 2004 r.) wraz z mapką ewidencyjną działki z oznaczeniem budynku będącego 

przedmiotem wniosku. 

 

3) „Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania” zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 grudnia 

2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest 
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oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są 

wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011r. Nr 8 poz. 31), złożonej 

wójtowi zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 

 

4) Ocena stanu możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 

kwietnia 2004r. w prawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania 

wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004r. Nr 71, poz. 649 oraz 162 poz. 1089), 

zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 

 

………………………………………… 
(data i podpis wnioskodawcy/-ców) 

 

 

 

Warunkiem koniecznym dla  realizacji w/w zadań jest załączenie do wniosku 

wymienionych dokumentów. 

Wniosek należy złożyć w urzędzie gminy lub przesłać pocztą na adres urzędu gminy. 

 


