
  

 

 

 …………...…………….., dnia ………………… 
                      miejscowość 

 

 

 

 Wójt Gminy Majdan Królewski 

W N I O S E K  
o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji polegających na usuwaniu odpadów 

niebezpiecznych zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Majdan 

Królewski                                                                

1. Dane wnioskodawcy 

Imię i Nazwisko: ............................................................................................................................. 

Adres zamieszkania: ........................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................... 

Telefon kontaktowy: ........................................................................................................................ 

2. Lokalizacja inwestycji 

Adres, w którym zostanie / został przeprowadzony demontaż pokrycia dachowego / usunięcie 

materiału* zawierającego azbest: ..................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Tytuł prawny wnioskodawcy do nieruchomości: ............................................................................... 

3. Rodzaj i ilość odpadów zawierających azbest 

a) Rodzaj wyrobu zawierającego azbest: ........................................................................................... 

b) Szacunkowa ilość wyrobu zawierającego azbest przeznaczonego do utylizacji: ............................... 

c) Przewidywany termin prowadzenia prac demontażowych: ............................................................. 

d) Miejsce, z którego usuwany będzie azbest: budynek mieszkalny / budynek gospodarczy / garaż / 

inne* oraz rodzaj powierzchni: pokrycie dachowe / elewacja / inne* 

Oświadczam, że zapoznałem/am* się z Zasadami udzielania dotacji celowej na dofinansowanie 

inwestycji polegających na usuwaniu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z 

nieruchomości położonych na terenie Gminy Majdan Królewski. 
 

………………………………… 
Podpis wnioskodawcy 

Załączniki: 

– Oświadczenie Wnioskodawcy, że prace związane z demontażem odpadów zawierających azbest  

i przygotowaniem ich do odbioru zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

– Oświadczenie Wnioskodawcy o nie korzystaniu z innej dotacji pochodzącej ze środków publicznych na prace związane 

z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z budynku objętego dofinansowaniem 

– Informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania lub Informację o wyrobach zawierających 

azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone 

*Niepotrzebne skreślić 

 

………………………………………..… 
Imię i nazwisko 

   

 …………...…………….., dnia …………… 
                      miejscowość 



  

 

……………………………………….… 

……………………………………….… 

……………………………………….… 
Adres  

 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że prace związane z demontażem i zabezpieczeniem pokrycia dachowego zawierającego 

azbest z budynku położonego pod adresem: 

………………………………………………............………………………………………...………

………………………………..…………………………………………………………., 

będącego własnością ……………………………………………………………………...……. 

– zostały / zostaną* wykonane zgodnie z 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.). 

 

 

 

…………………………………. 
Podpis składającego oświadczenie 

 

 

 

*Niepotrzebne skreślić 



  

 

 

………………………………………..… 
Imię i nazwisko 

……………………………………….… 

……………………………………….… 

……………………………………….… 
Adres  

 

   …………...…………….., dnia …………… 
                      miejscowość 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że nie korzystałem/am*  z innej dotacji pochodzącej ze środków publicznych na prace 

związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z budynku położonego pod adresem 

…...………………………………………………............……………………………. 

……………………………………..……………………………………………………………, 

będącego własnością ……………………………………………………...…………...……… . 

 

 

 

…………………………………. 
Podpis składającego oświadczenie 

 

 

 

*Niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1), KTÓRYCH 

WYKORZYSTYWANIE ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE 

 

 

1. Miejsce, adres ............................................ ........................................................... 

2. Właściciel/zarządca*): 

a) osoba prawna - nazwa, adres, ........................... 

........................................................ 

b) osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres ................ 

........................................................ 

3. Tytuł własności ........................................... 

........................................................... 

4. Nazwa, rodzaj wyrobu2) .................................... 

........................................................... 

5. Ilość (m2, tony)3) ........................................ 

6. Rok zaprzestania wykorzystywania wyrobów .................. 

7. Planowane usunięcia wyrobów: .............................. 

a) sposób ................................................. 

b) przez kogo ............................................. 

c) termin ................................................. 

8. Inne istotne informacje4) ................................. 

........................................................... 

 

......................                                                 ..................... 

 Podpis                                                                     Data  

 

Objaśnienia: 
*)Niepotrzebne skreślić. 

1)Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu. 
2)Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację: 

-płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie, 

-płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa, 

-rury i złącza azbestowo-cementowe, 

-izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest, 

-wyroby cierne azbestowo-kauczukowe, 

-przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione, 

-szczeliwa azbestowe, 

-taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki, 

-wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych, 

-papier, tektura, 

-inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione. 
3)Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, spis z natury). 
4)Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjny 

 

 

 


