
Załącznik Nr 2 
do Zarządzenia Nr 150.                                                                                                                                                           
Wójta Gminy Wiślica                                                                                                                                                       
z dnia 05.10.2015 r. 

 Wiślica, dnia …………….…….. 
 

…………………………… 

(imię i nazwisko / nazwa podmiotu)  

…………………………...  

…………………………….. 

(adres zamieszkania/siedziby)  

……………………………. 

             (nr telefonu) 

Wójt Gminy Wiślica 
Ul. Okopowa 8 
28-160 Wiślica 

 
 

WNIOSEK 
 

o  dofinansowanie usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu  
Gminy Wiślica 

 
 
1. Lokalizacja wyrobów zawierających azbest:  

a) adres nieruchomości……………………………………………………………………………………….….  

b) numer ewidencyjny działki………………………………………………………………………………..…..  

2. Rodzaj usługi: 

□  demontaż * 

 rodzaj budynku ………………………………………… 

 Ilość odpadów  m
2 
/kg:…………………………………… 

 

   □  odbiór zdeponowanych na terenie nieruchomości wyrobów zawierających azbest * 
 

 Ilość odpadów  m
2
/kg:……………………………………… 

 

3. Rodzaj wyrobów zawierających azbest: 

a) płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie*, 

b) płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie*, 

c) inne* …………………………………….. 

4. Zakres przewidywanych prac:  

a) demontaż, transport i utylizacja  wyrobów zawierających azbest – szacowana ilość                        

……….……. m
2
 lub kg* 

b) transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest zgromadzonych na nieruchomości – 

szacowana ilość ………..….. m
2
 lub kg* 

 



5. Oświadczenie wnioskodawcy:  

a) Oświadczam, że zostałem poinformowany iż warunkiem realizacji zadania związanego  
z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest jest uzyskanie dofinansowania  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach na wniosek złożony przez Gminę 
Wiślica; 

b) Oświadczam, że zostałem poinformowany iż zadanie związane z usuwaniem wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Wiślica obejmuje wyłącznie koszty demontażu, załadunku, 
odbioru, transportu i unieszkodliwiania powyższych wyrobów, nie obejmuje natomiast zakupu  
i wykonania nowego pokrycia;  

c) Oświadczam, że zostałem poinformowany iż kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi do 
85% jego kosztów kwalifikowanych lecz nie więcej niż; 

- 800 zł za 1 Mg (tona) odpadów zawierających azbest w przypadku demontażu, załadunku, 
odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest 
- 400 zł za 1 Mg (tona) odpadów zawierających azbest w przypadku załadunku, odbioru, 
transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest (bez demontażu) 

d)  Oświadczam, że zostałem poinformowany iż jeśli koszt rzeczywisty przekroczy powyższą kwotę,    
      zobowiązuję się pokryć nadwyżkę z własnych środków. 
e) Oświadczam, że nieruchomość, z której będą usunięte wyroby zawierające azbest, nie jest  
     związana z prowadzeniem działalności gospodarczej. 
f)  Oświadczam, że wyrażam  zgodę  na  wejście  na  teren  mojej  nieruchomości  wykonawcy   
     wyłonionemu  w  drodze przetargu na realizację zadania objętego ww. wnioskiem. 
g)  Wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin nieruchomości, z której planuje się usunięcie  
     wyrobów zawierających azbest, w celu przeprowadzenia czynności kontrolnych. 

h) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 29  
    sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182.) w zakresie realizacji  
    niniejszego wniosku 

 

.…………………………………. 

czytelny podpis wnioskodawcy 

 

Załączniki do wniosku: 

1. Kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości; 
2. Mapa z zaznaczonym budynkiem - miejscem występowania wyrobów azbestowych (w przypadku 

zakreślenia usługi demontażu).; 
3.  „Informacja o wyrobach zawierających azbest ” według wzoru określonego w rozporządzeniu 

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 był lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31); 

4. „Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” wykonana    
    zgodnie ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  
    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) 

5. Kolorowe zdjęcia budynku, z którego zdejmowany będzie azbest. 

6. Kopia zgłoszenia robót budowlanych, pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na wykonanie robót 
budowlanych  (w przypadku zakreślenia usługi demontażu). 
 

 

 

* niepotrzebne skreślić 


