
Załącznik nr 1 do Regulaminu 
 

Wniosek 

    o sfinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest 

1. Wnioskodawca……………………………………………………………………… 

2. Adres wnioskodawcy…………………………………………………………… 

Kod pocztowy………… Miejscowość…………………………………………. 

Gmina…………………………….Telefon………………………………………… 

PESEL / ...................................NIP…………………………………………… 

3. Szczegółowy opis przedsięwzięcia z dokładnym określeniem nieruchomości oraz 
podaniem numeru działki 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………......................... 

4. Tytuł prawny do nieruchomości (kserokopia aktualnego wypisu z rejestru gruntów, nie 
starszego niż 3 miesiące) 
   ..............................................................................................................……………………… 
    ................................................................................................................……………………    
5. Ilość wyrobów azbestowych przewidzianych do: 
         -  rozbiórki  /demontażu/  
         Powierzchnia / m2 / …………………….............................................. 
         Przeliczenie z m2  na kg:  
         przy założeniu, że waga płyty azbestowej o wymiarze  1 m2 wynosi 17 kg 
 
          ..............................................................................kg 

     - unieszkodliwianie ( tj. foliowanie, przygotowanie do transportu, transport i 
przekazania na składowisko):  

        waga / kg/ …………………….............................................. 

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

        / data i podpis Wnioskodawcy / 

 
 
 
 
 



(wypełnia przedstawiciel Związku Gmin po przeprowadzeniu wizji lokalnej na 
nieruchomości przy współudziale Wykonawcy i Wnioskodawcy) 

 
6. Szacunkowy koszt realizacji przedsięwzięcia: 

• ilość wyrobów azbestowych przewidzianych do rozbiórki /demontażu/ Powierzchnia / 
m2  /....................................................... przeliczenie na kg......................... 

• ilość wyrobów azbestowych przewidzianych do unieszkodliwienia:                 ilość w 
kg .......................................... 

• Całkowity koszt przedsięwzięcia w złotych 

•   ilość kg x stawka za demontaż 1kg ……………………………................... 

• ilość kg x stawka za unieszkodliwienie 1 kg ……………………………....... 

• OGÓŁEM szacunkowy koszt przedsięwzięcia w złotych ................... 

Końcowa wartość zadania zostanie ustalona po zważeniu odpadów przez Wykonawcę przed 
wywiezieniem na składowisko i na tej podstawie zostanie sporządzony protokół końcowego 
odbioru robót. 
 
7. Uwagi i informacje dodatkowe, w tym informacja o zawartej z wykonawcą umowie, jeśli 

taka została zawarta.  

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

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

……….…………………………….......................................………………………………… 
/ data i podpis przedstawiciela Związku Gmin / 
  
 ……….…………………………… 
/ data i podpis Wnioskodawcy / 
                                                                                     
 
 

Załączniki do wniosku: 

− Tytuł prawny do nieruchomości, kserokopia aktualnego wypisu z rejestru gruntów, 

− Potwierdzenie zgłoszenia zamiaru usunięcia z obiektów budowlanych elementów i materiałów 
zawierających azbest dokonanego w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa 
Powiatowego w Dzierżoniowie, na 30 dni przed planowanym terminem wykonania zadania, (nie 
dotyczy Wnioskodawców ubiegających się o dotację wyłącznie na transport i utylizację wyrobów 
azbestowych)  

 


