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         ....................................dnia….....................
                      (miejscowość)               (data) 

 
Wniosek 

o wykonanie w 2018 roku usługi usunięcia wyrobów zawierających azbest 
 
1. Dane Wnioskodawcy:  
 Status Wnioskodawcy: (zaznaczyć właściwe) 

�   osoba fizyczna 
�   wspólnota mieszkaniowa 

�   osoba prawna 
�   przedsiębiorca 
�   rolnik 

�   jednostka sektora finansów publicznych będąca gminną lub powiatową osobą 
prawną 

�  inny………………………………………………………………………………… 

 

Imię i nazwisko  
lub nazwa 
podmiotu 
gospodarczego 

 
 
 

NIP i PESEL 
(rolnicy) 

 
NIP: ……………………. 
 
PESEL: ………………… 

NIP i REGON 
(podmioty 
gospodarcze) 

 
NIP: ……………………. 
 
REGON: ……………….. 

Miejscowość 
 
 

Ulica 
 

Nr domu / lokalu 
 
 

Nr telefonu  

Gmina 
 
 

e-mail  

 

 
2. Tytuł prawny wnioskodawcy do nieruchomości: (zaznaczyć właściwe) 

�  właściciel / użytkownik wieczysty 

�   współwłaściciel / współużytkownik wieczysty 
�  dzierżawca 
�  inny - podać jaki: .................................................................................................. ….. 
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4. Szczegółowy opis budynku, na którym położony jest azbest / lub z którego usunięto azbest: 
 
Adres nieruchomości, 
na której znajdują się 
wyroby zawierające 

azbest 

 

Numer działki, obręb 
ewidencyjny, gmina 

 
 

 
 
 
 

Rodzaj budynku 
(zaznaczyć właściwe) 

□ mieszkalny 
□ altana 
□    garaż lub gospodarczy nie związany z prowadzeniem 
działalności gospodarczej oraz produkcją rolną 
□    związany z działalnością gospodarczą  
□    związany z produkcją rolną 
□    związany z rybołówstwem 
□    inny – (podać jaki)…………………………………….. 
 

Rodzaj wyrobu 
zawierającego azbest 

(płyta falista / płaska lub 
inny) 

 

 

  5. Zakres prac objętych wnioskiem: (zaznaczyć właściwe i obliczyć) 
 
 

�  demontażu wyrobów zawierających azbest z obiektów znajdujących się na terenie 
nieruchomości, w tym pakowanie, transport i unieszkodliwienie tych wyrobów na 
składowisko  odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
 

�  pakowanie wcześniej zdemontowanych wyrobów zawierających azbest z  terenu 
nieruchomości, w tym transport i unieszkodliwienie tych  wyrobów na składowisko 
odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

   (szacunkowa waga 1m2 pokrycia dachowego z płyty wynosi 17 kg) 
 
 
   Powierzchnia …………………………..m2  x 17 kg = ………………………ton 
 
 
 
 
UWAGA: Ostateczna (rzeczywista) waga może ulec zmianie po zważeniu odpadów przez 
Wykonawcę przed wywiezieniem opadów z terenu nieruchomości do unieszkodliwienia.
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6. Uwagi i informacje dodatkowe:  
…………………………………………………………………………………………………… 
…..………………………………………………………………………………………………. 
 

OŚWIADCZENIA 
1. Oświadczam, że dane podane we wniosku są zgodne z prawdą i jestem świadoma(-y) 
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu 
Karnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 2204 z późn. zm.). 
2. Oświadczam, że zapoznałam (-em) się z regulaminem finansowania zadania pn.”Realizacja 
programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Grodziskiego w roku 2018” i 
przystępując do realizacji zadania akceptuję jego warunki. 
3. Oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością. 
4. Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie i udostępnianie moich danych osobowych dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia pn.”Realizacja programu usuwania 
wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Grodziskiego w roku 2018” – zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych). 
 
 
 

       …………………………………………… 
                      (data i podpis wnioskodawcy) 

  
Załączniki do wniosku: 
1. Dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajdują 
się wyroby zawierające azbest; 
2. Pisemna zgoda właściciela/współwłaścicieli (w zależności od indywidualnej sytuacji 
prawnej nieruchomości) na wykonanie prac objętych niniejszym wnioskiem; 
3. Kopie zaświadczeń o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub 
rybołówstwie lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis; 
4. Wypełniony formularz informacji (dotyczy tylko wnioskodawców, jeżeli usunięcie 
wyrobów zawierających azbest ma miejsce z budynków związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej/ działalności rolniczej lub innej działalności); 
 
Dodatkowe informacje: 
1. Usunięcie wyrobów azbestowych i zastąpienie innymi materiałami stanowi roboty 
budowlane. Przed przystąpieniem do zmiany pokrycia dachowego właściciel obiektu 
powinien dokonać zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych, które 
należy złożyć w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w 
Grodzisku Wielkopolskim. Zgłoszenie powinno nastąpić, na co najmniej 21 dni przed 
zamierzonym przystąpieniem do robót. 
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Adnotacje organu przyjmujące wniosek (wypełnia gmina) 

 
1. Potwierdzam ujęcie wyżej wymienionej nieruchomości w rejestrze – Bazie Azbestowej. 
 

Nazwa Gminy Nr wniosku wg kolejności wpływu Data wpływu wniosku do 

Gminy 

   

 
 

 
 
      ………………………………………………… 
      Podpis Wójta/Burmistrza lub osoby upoważnionej 
 
 

 

 

*


