
Załącznik nr 1 do Regulaminu realizacji i finansowania projektu pn. „Usuwanie azbestu z gospodarstw domowych z terenu Gminy Żegocina” 

WÓJT GMINY ŻEGOCINA
32-731 Żegocina 316 

WNIOSEK
o sfinansowanie zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest

z terenu gminy Żegocina w ramach projektu „Usuwanie azbestu z gospodarstw
domowych z terenu Gminy Żegocina”

1.    Wnioskodawca/y:
1) imię i nazwisko………………..... ………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………..
2) adres zamieszkania ………………………….…………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
tel. kontaktowy  ……………………………………………………………………………
2.    Miejsce lokalizacji azbestu:
nr ewidencyjny działki:..............................., miejscowość: ………………………………. 
obręb ewidencyjny: .......................................................
3.    Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością: …………………………………
                                                                                    (własność, współwłasność)

Oświadczam, iż posiadam zgodę wszystkich współwłaścicieli na usunięcie odpadów 
zawierających azbest - w przypadku współwłasności nieruchomości. Współwłaścicielami są1:
1)...................................................................................................................................................
2)...................................................................................................................................................
3)................................................................................................................................................... 
                             (wskazanie współwłaścicieli oraz ich adresów)

4. Opis:
Demontaż1:

Budynek: Mieszkalny szacowana ilość Gospodarczy/inny* szacowana ilość
Rodzaj 
pokrycia 
dachowego:

Płyty 
azbestowo -
cementowe 
płaskie

…….. m2

…….. Mg (tony)

Płyty azbestowo 
cementowe płaskie

…….. m2

…….. Mg(tony)

Płyty 
azbestowo -
cementowe 
faliste

…….. m2

…….. Mg(tony)

Płyty azbestowo 
cementowe faliste

…….. m2

…….. Mg(tony)

Planowany termin demontażu (wskazać datę):

Szacowana ilość zdemontowanego pokrycia 
dachowego lub innych wyrobów zawierających 
azbest zgromadzonego na działce gruntowej 
(tzw. gruz)1 pochodzącego z budynku: 
mieszkalnego/gospodarczego/innego*
płyty azbestowo -cementowe płaskie/ płyty 
azbestowo -cementowe faliste*

……….. m2        ………….. Mg (tony)

1 wypełnić, jeśli dotyczy
* właściwe podkreślić



1)   Niniejszym  oświadczam,  iż  zapoznałem/-am  się  z  treścią  „Regulaminu  realizacji
i finansowania projektu pn. „ Usuwanie azbestu z  gospodarstw domowych z terenu Gminy
Żegocina” .
2)  Niniejszym oświadczam, iż znana mi treść art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997
Kodeks karny, o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych lub zatajenie
prawdy.
3) Niniejszym oświadczam, iż obiekty, z których pochodzą wyroby zawierające azbest nie są
wykorzystywane na cele działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018
r. Prawo przedsiębiorców.

………………………..                        …………………………………………….
Miejscowość, data                               Podpis Wnioskodawcy/Wnioskodawców

Jeśli wyroby zawierające azbest zostały zdemontowane i przygotowane do odbioru,  po dniu
06.05.2004  niniejszym oświadczam, iż1:

Odpady  zawierające  azbest  zalegające  na  terenie  nieruchomości  zlokalizowanej  w  miejscowości
…………………………,  dz.  nr.  ………………..  powstały  w  wyniku  demontażu  wyrobów
budowlanych  zawierających azbest  po  dniu  06.05.2004  r.  tj.  po  dniu  wejścia  w życie  przepisów
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  ze  zm.).  W/w  odpady  zostały  usunięte  i  zabezpieczone  przez  uprawnionego
przedsiębiorcę z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.

Świadomy  odpowiedzialności  karnej  za  podanie  w  niniejszym  oświadczeniu  nieprawdy,  zgodnie  z  art.  233
Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

…………………………..                          …………………………………………. 
Miejscowość, data                                  Podpis Wnioskodawcy/ Wnioskodawców

Jeśli wyroby zawierające azbest zostały zdemontowane i przygotowane do odbioru, przed 
dniem 06.05.2004r. niniejszym oświadczam, iż1:
Odpady  zawierające  azbest  zalegające  na  terenie  ww.  nieruchomości  powstały  przed  dniem
06.05.2004 r. tj. przed dniem wejścia w życie przepisów 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.

…………………………..                          ………...………………………………… 
Miejscowość, data                                  Podpis Wnioskodawcy/ Wnioskodawców

Do wniosku należy dołączyć:
1) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością,
2)  Kserokopię potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskania prawomocnego
pozwolenia  na  budowę  (w  zależności  od  zakresu  wykonywanych  prac),  wydanego  przez  organ
administracji architektoniczno-budowlanej, w przypadku złożenia wniosku dotyczącego demontażu
wyrobów budowlanych zawierających azbest lub innego wymagane prawem zgłoszenia,
3) Pisemną zgodę  pozostałych  współwłaścicieli nieruchomości  na  wykonywanie  prac  związanych
z  demontażem wyrobów zawierających/usunięciem odpadów zawierających azbest,  w przypadku
złożenia wniosku przez jednego ze współwłaścicieli,
4) Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych,
5) Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest /opcjonalnie/,
6) Informację o wyrobach zawierających azbest.


