
Załącznik nr 1 do Regulaminu  
przyznawania dofinansowania  

 
…………………., dnia ……………… 

 

                                    Wójt Gminy Sońsk 

WNIOSEK  

o dofinansowanie prac związanych z usuwaniem, transportem i unieszkodliwianiem 
wyrobów* zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie Gminy 
Sońsk 

 

1. Dane osobowe Wnioskodawcy: 

Imię i Nazwisko ……………………………………………………………… 

Adres zameldowania: 

………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy: ……………………….. 

Adres e-mail ……………………………………. 

2. Adres przeprowadzanej wymiany/likwidacji pokryć dachowych zawierających azbest: 

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

3. Opis wymiany / likwidacji pokrycia dachowego 

- rodzaj płyt eternitowych (faliste / płaskie) ……………………………………... 

- wielkość powierzchni przeznaczonej do wymiany / likwidacji  

  (w m2 lub w Mg) …………... 

4. Planowany termin realizacji prac …………………………………………… 

UWAGA: Wielko ść powierzchni przeznaczonej do wymiany/likwidacji będzie 
weryfikowana w terenie. 

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: 

1. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych 
niewymagających pozwolenia na budowę lub pozwolenie na rozbiórkę budynku, bądź  
pozwolenie na budowę ( wymagane w przypadku, gdy nastąpi zmiana elementów 
konstrukcyjnych obiektu) – wydane przez właściwy organ architektoniczno – budowlany 
(Starostwo Powiatowe). Zgłoszenia należy dokonać na 30 dni przed planowanym 
rozpoczęciem robót. 



2. Kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego własność budynku/działki oraz w 
przypadku współwłaścicieli zgodę wszystkich pozostałych współwłaścicieli na realizację 
zadania. 

3. Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest 
(druk w załączeniu) zgodnie z Rozporządzeniem 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). 

4. Informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania (druk w 
załączeniu) zgodnie z Rozporządzeniem 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 urządzeń, w 
których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876). 

5. Oświadczenie wnioskodawcy, że nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 
02.07.2004  r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.). 

 

W przypadku kserokopii dokumentów wymagane jest przedłożenie do wglądu oryginału 
dokumentów, dla stwierdzenia zgodności kserokopii z oryginałem. 

 

 Oświadczam, świadomy odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 Kodeksu 
Karnego (Dz. U z 1997 r. nr 88 poz. 553), że powyższe dane i złożone dokumenty są 
prawdziwe. 

m. ............................., dnia ........................    

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

             Podpis Wnioskodawcy 

 

 

 

* - w przypadku ubiegania się o dofinansowanie zdemontowanych płyt azbestowych lub zakupionych i nigdy 

niewykorzystanych, zmagazynowanych na posesji należy skreślić wyraz usuwanie. 


