
..........................................................                                       Polska Cerekiew, dn. ...................... 
    (imię i nazwisko wnioskodawcy) 
 
.......................................................... 
     (ulica/ nr domu/ nr mieszkania) 
 
........................................................... 
(nr dowodu osobistego/ przez kogo wydany) 
 
........................................................... 
                        (nr telefonu) 
 
………………………………………     
        (numer rachunku bankowego)                     
                                                                     Urząd Gminy  
                                                                    Polska Cerekiew 

                        
 
 

W N I O S E K 
 

o przyznanie dofinansowania z GFOŚiGW 
na realizację przedsięwzięć związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych 

zawierających azbest z terenu Gminy Polska Cerekiew 
 

 
1. Lokalizacja planowanych prac:       
.................................................................................................................................................. 
 

2. Obręb i numer działki: ........................................................................................................ 
 

3. Prace związane z usuwaniem azbestu obejmują (niepotrzebne skreślić): 
• budynek mieszkalny 
• budynek gospodarczy 
• budynek garaŜowy 
 

4. Charakterystyka prac – usuwanie azbestu obejmuje demontaŜ (niepotrzebne skreślić):  
• płyt dachowych – płaskich / falistych  
• płyt elewacyjnych – płaskich / falistych  
 

5. Przewidywane ilości odpadów zawierających azbest [m2 lub kg]:...................................... 
 

6. Planowany termin realizacji prac: od dnia ................................do dnia ............................. 
 

7. Przewidywany koszt usuwania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest 
(demontaŜu, transportu i składowania): ........................................zł 
   

 
 
 
                                                                           ................................................ 
                                                                                      (podpis wnioskodawcy) 
 
      



 
WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZB ĘDNYCH DO UZYSKANIA DOFINANSOWANIA: 
 
Dokumenty składane przed przystąpieniem do demontaŜu: 
• kopia dokumentu potwierdzającego zgłoszenie remontu związanego z demontaŜem 

materiałów budowlanych zawierających azbest organowi administracji architektoniczno-
budowlanej Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie – Koźlu (wymagane na 30 dni przed 
planowanym rozpoczęciem robót) lub kopię pozwolenia na budowę wymaganego 
w przypadku gdy podczas rozbiórki elementów budowlanych zawierających azbest nastąpi 
zmiana elementów konstrukcyjnych obiektu lub zmiana wyglądu w odniesieniu do 
otaczającej zabudowy na terenie miasta 

• kopia umowy na wykonanie prac zawartej z przedsiębiorcą posiadającym decyzję 
zezwalającą na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest wydaną przez 
Starostę Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego  

Potwierdzenie własności budynku: 
• w przypadku budynków mieszkalnych będących wyłączną własnością wnioskodawcy  – 

kopię aktualnego (wydanego do trzech miesięcy wstecz od daty złoŜenia wniosku) odpisu 
z księgi wieczystej stwierdzającej własność budynku  

• w przypadku budynków mieszkalnych będących przedmiotem współwłasności, bez 
wydzielonej odrębnej własności lokali – zgoda poszczególnych współwłaścicieli na 
wykonanie prac związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, o 
których mowa w pkt 1 wraz z kopią aktualnego odpisu z księgi wieczystej, upowaŜnienie dla 
wnioskodawcy do występowania w imieniu wszystkich współwłaścicieli, podpisania umowy 
w Gminą Polska Cerekiew i pobrania kwoty naleŜnego dofinansowania 

 

Dokumenty składane po zrealizowaniu demontaŜu: 
• kopia imiennego rachunku (faktury)wystawionego na wnioskodawcę za wykonanie prac 

związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, dokumentującego 
koszty demontaŜu, transportu i umieszczenia na składowisku odpadów zawierających azbest 
wraz z kartą przekazania odpadu 

• kopia oświadczenia wydanego przez wykonawcę usuwającego wyroby azbestowe 
o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, 
z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych (na podstawie § 8 ust. 3 
rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku 
w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego uŜytkowania i usuwania wyrobów 
zawierających azbest – Dz.U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649) 

     

Oryginały w/w dokumentów przedstawiane są przez wnioskodawcę do wglądu 
 
 
 
Warunkiem uzyskania dofinansowania jest przedłoŜenie „informacji o wyrobach 
zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania” lub „informacji o wyrobach 
zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone” (na podstawie § 7  
ust. 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania 
azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urz ądzeń, w których był lub jest 
wykorzystywany azbest – Dz.U. z 2003 r. Nr 192 poz. 1876) 
 


