
Wierzbica, dnia ................................

WNIOSEK
o dofinansowanie wykonania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest
z terenu powiatu radomskiego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Zwracam  się  o  dofinansowanie  kosztów,  które  zostaną  poniesione  w  związku  z  planowanym

przedsięwzięciem – usuwanie wyrobów zawierających azbest.

1. Imię i Nazwisko wnioskodawcy (właściciela, zarządcy, uŜytkownika budynku/działki)

Imię....................................................

Nazwisko...........................................

2. Adres zameldowania wnioskodawcy

ulica...........................................................................nr domu.................nr mieszkania.........................

kod pocztowy.....................................miejscowość................................................................................

tel. kontaktowy..........................................................

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

4. Obręb i numer działki.........................................................................................................................

5. Charakterystyka prac (zaznaczyć właściwe): płyty dachowe/płyty elewacyjne /jeŜeli inne

wskazać jakie/ ........................................................................................................................................

6. Ilość materiału zawierającego azbest [m2] ........................................................................................

7. Planowany termin realizacji przedsięwzięcia: ...................................................................................

...................................................................
                                                                                                                     Podpis wnioskodawcy   

WyraŜam zgodę na kontrolę prac objętych wnioskiem

Wniosek wraz z załącznikami naleŜy złoŜyć w Urzędzie Gminy Wierzbica w pokoju nr 22



Załączniki:
a/  „Ocena  stanu  i  moŜliwości  bezpiecznego  uŜytkowania  wyrobów  zawierających  azbest”
(Potwierdzony przez - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego)  wykonana zgodnie ze wzorem
zawartym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2.04.2004 r. w
sprawie  sposobów i  warunków bezpiecznego  uŜytkowania  i  usuwania  wyrobów zawierających
azbest (Dz.U.Nr 71, poz.649) – załącznik nr 1 

b/  Informacja  o  wyrobach  zawierających  azbest  i  miejscu  ich  wykorzystania”  -  zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Gospodarki. Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.10.2003 r. w sprawie
wymagań w zakresie wykorzystania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania
instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz.U.Nr 192, poz.1876) –
załącznik nr 2

c/  Kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł  prawny do budynku/działki  lub decyzji
o  podatku  od  nieruchomości,  lub  w  przypadku  wspólnoty  mieszkaniowej  stanowisko
(oświadczenie)  właściwego  organu  o  zamiarze  realizacji  zadania  będącego  przedmiotem
dofinansowania (oryginał do wglądu)WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
dla celów związanych  z realizacją niniejszego wniosku.  

d/  Kopia  dokumentu  potwierdzającego  zgłoszenie  prac  polegających  na  usuwaniu  wyrobów
zawierających azbest do organu administracji architektoniczno-budowlanej (Starosty Radomskiego)

            


