
Nr. rejestry 
 
����������������.. 
Wypełnia Urząd Gminy 

 
 

WNIOSEK 
 

o dofinansowanie odbioru i  transportu  wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 
Przytyk ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

 i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
 

1. Imię i nazwisko wnioskodawca ( właściciela obiektu) 

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

2. Adres/ telefon  wnioskodawcy:���������������������������� 

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

3.    Lokalizacja (adres) prac ������������������������������� 

4.   Obręb i nr działki ���������������������������������� 

5.Rodzaj i ilość wyrobów zawierających azbest do usunięcia (powierzchnia [m2]/masa [Mg]): 
(Szacunkowa waga 1m

2
 pokrycia dachowego z płyt falistych  cementowo–azbestowej (płyta 

falista) wynosi 17 kg). 
 

     Rodzaj wyrobów: ........................................................................................................................ 

6. Ilość wyrobów:  

- budynek mieszkalny  – w ilości ���.��.m
2 

- budynek gospodarczy – w ilości ��..�.�..m
2
 

- budynek �����......... – w ilości �����.m
2 

 

7. Termin realizacji prac ��������������������������������� 

 

Jednocześnie  oświadczam, że WYRAŻAM ZGODĘ NA: 

1. Kontrole prac objętych wnioskiem; 
2. Przetwarzania Danych Osobowych wraz z numerem telefonu zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1182) na potrzeby realizacji projektu; 

3. Wejście / wjazd na teren posesji celem odbioru  odpadów azbestowych w ramach 
realizacji projektu. 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/łam się z zasadami odbioru i przekazania do 
unieszkodliwiania wyrobów azbestowych w ramach Programu Usuwania Azbestu 
realizowanego przez Gminę Przytyk. 
 
 

Pouczony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań z art. 233 § 1 Kodeksu 
Karnego (Dz. U. z 1997r., nr 88, poz. 553 ), potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość 
przedłożonych danych 
 

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

(podpis władającego/władających obiektem) 

 

 

 

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy w Przytyku pok. Nr 2 

 

Jan Kowalski

  Przytyk ul. Zachęta 57 tel. 48 618 00 95 
Przytyk ul. Zachęta 57      

Przytyk   123/5

płyty faliste azbestowo - cementowe

25

30

- -

Jan Kowalski



 
 
 
Wykaz niezbędnych dokumentów do wniosku: 
Załączniki: 
1. „Informacja o wyrobach zawierających azbest” według załącznika Nr 3 do 
rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13.12.2010 r. w 
sprawie wymagań wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i 
oczyszczania instalacji i urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. z 
2011 r. Nr 8, poz.31). 
 
2. „Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” 
według załącznika Nr 1 do 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. z 2004 r .Nr 71, poz. 649 z 
późn. zm.). 
 
3. Kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do budynku/działki lub 
decyzji o podatku od nieruchomości. 
 
4. Kopia dokumentu potwierdzającego zgłoszenie prac polegających na usuwaniu 
wyrobów zawierających azbest do organu administracji architektoniczno-budowlanej 
(Starosty Radomskiego), lub decyzja budowlana. 
 
 
 
 
 


