
        Złotoryja, dnia………………. 

 

Burmistrz Miasta Złotoryja 

pl. Orląt Lwowskich 1 

59-500 Złotoryja 

 

WNIOSEK 

o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu 

Gminy Miejskiej Złotoryja przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 

 

1. Oznaczenie podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie: 

a)  ………………………………………………………………………………………………..……… 
       Imię i nazwisko/nazwa podmiotu 

b) ……………………………………………………………………………………………….……….. 
     Adres miejsca zamieszkania lub adres siedziby 

c)……………………………………………………………………………………………….………… 
    PESEL/Numer dowodu osobistego/NIP/REGON 

d) Forma prawna *: 

□ osoba fizyczna         □ osoba prawna        □ przedsiębiorca         □ inna 

2. Określenie zadania będącego przedmiotem dofinansowania: 

2.1. Demontaż wyrobów zawierających azbest wraz z transportem                                                

i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest: 

 

a) Miejsce występowania wyrobów zawierających azbest: 

adres  …………………………………………………………………………………………………… 

nr działki ewidencyjnej  ………………………………………………………………………………………………….…………… 

nr obrębu ewidencyjnego ……………………………………………………………………………………………….………….. 

b) Nazwa wyrobów zawierających azbest*: 

□  płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie 

□  płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie 

□  inne ………………………………………………………………………………………………… 

c) Rodzaj obiektu, na którym znajduje się azbest*: 

□ budynek mieszkalny     □ budynek gospodarczy    □ garaż     □ wiata    □ ogrodzenie  

□ altana 

□ inny …………………………………………………………………………………………………… 
podać jaki 

d) Sposób wykorzystania*: 

□ pokrycie dachowe 

□ płyty elewacyjne 

□ inne …………………………………………………………………………………………………… 
podać jaki 

e) Ilość wyrobów zawierających azbest: 



………………………………………………………………………………………………[m2/tony]** 

f) Planowany termin demontażu wyrobów zawierających azbest: 

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

2.2. Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest: 
(dotyczy odpadów azbestowych, które zostały zdemontowane we wcześniejszym terminie) 

 

a) Miejsca występowania odpadów zawierających azbest: 

adres ………………………………………………………………………………………….………… 

nr działki ewidencyjnej ………………………………………………………………………………… 

nr obrębu ewidencyjnego …………………………………………………………………..………… 

 

b)  Rodzaj odpadów zawierających azbest*: 

□ płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie 

□  płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie 

□ inne …………………………………………………………………………………………………… 

c)  Ilość wyrobów zawierających azbest: 

………………………………………………………………………………………………[m2/tony]** 

d) Sposób przygotowania odpadów do odbioru: 

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

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

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

3. Oświadczam/y, że:  

a) wyrażam/y zgodę na przetwarzanie moich/naszych danych osobowych na podstawie 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 

922) w zakresie realizacji niniejszego wniosku; 

b) przyjmuję/ -emy do wiadomości, że wydatki związane z zakupem i montażem nowego 

pokrycia dachowego leżą po stronie Wnioskodawcy oraz, że w ramach zadania nie będzie 

realizowana naprawa, odbudowa czy modernizacja obiektów, z których zostanie usunięty 

azbest; 

c) przyjmuję/-emy do wiadomości, że złożenie wniosku o dofinansowanie nie stanowi 

podstawy do kierowania roszczeń o przyznanie dofinansowania; 

c) zobowiązuję się zawarcia z Gminą Miejską Złotoryja umowy cywilnoprawnej określającej 

warunki realizacji zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest na 

nieruchomości objętej niniejszym wnioskiem oraz zobowiązuję się do pokrycia co najmniej 

15% kosztów usuwania wyrobów azbestowych; 

d) dofinansowanie, o udzielenie którego ubiegam/-y się dotyczy/ nie dotyczy** nieruchomości 

na której jest prowadzona/zarejestrowana działalność gospodarcza; 

e) oświadczam, że nieruchomość, w związku z którą ubiegam się o udzielenie 

dofinansowania jest/ nie jest** wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej,          

w związku z czym składam/ nie składam** dokumenty(-ów) i informacje(-i)                    

przedstawiane (-ych) przy ubieganiu się pomocy de minimis. 

…………………………………….. 

Data i podpis 



Załączniki do wniosku: 

a) dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu (aktualny odpis z księgi wieczystej lub 

wypis z rejestru gruntów w przypadku braku księgi wieczystej), obowiązkowo w przypadku 

nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób, należy dołączyć zgody wszystkich 

pozostałych współwłaścicieli; 

b) informację o wyrobach zawierających azbest do właściwego Organu: Marszałka 
Województwa Dolnośląskiego lub Burmistrza Miasta Złotoryja, według wzoru określonego                                      
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań                           
w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania                             
i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub są wykorzystywane wyroby 
zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. nr 8, poz.31)- załącznik nr 1 do niniejszego wniosku; 
 

c) oświadczenie, że do dnia podpisania umowy wnioskodawca dostarczy dokument 
potwierdzający zgłoszenie robót, związanych z demontażem materiałów budowlanych 
zawierających azbest organowi administracji architektoniczno-budowlanej (z pismem ww. 
organu o nie wniesieniu sprzeciwu na to zgłoszenie) lub pozwolenie na budowę, wymagane 
w przypadku, gdy w wyniku rozbiórki lub przebudowy elementów budowlanych 
zawierających azbest nastąpi zmiana elementów konstrukcyjnych obiektu lub inna zmiana 
wymagająca pozwolenia na budowę –załącznik nr 2 do niniejszego wniosku; 
 

d) ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, 

sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej                     

z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania                           

i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. , nr 71, poz. 649 z poźn. zm.).- 

załącznik nr 3 do niniejszego wniosku. 

*- właściwe znaczyć X 

**-niewłaściwe skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


