
Wałbrzych, dnia .................................

Prezydent Miasta Wałbrzycha

Biuro Infrastruktury i Nieruchomości

Urząd Miejski w Wałbrzychu

Pl. Magistracki 1

58-300 Wałbrzych

WNIOSEK
o pomoc na realizację prac związanych z usuwaniem

wyrobów zawierających azbest
(wniosek prosimy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami)

Dane wnioskodawcy (właściciela/właścicieli lub posiadacza/posiadaczy):

1. Imię  i nazwisko ….............................................................................................................................

2. Adres zamieszkania...........................................................................................................................
(kod pocztowy, nazwa miejscowości, ulica, nr domu, nr lokalu)

3. Nr telefon kontaktowego....................................................................................................................

4. Adres nieruchomości, gdzie przeprowadzane będą prace związane usuwaniem azbestu:

...............................................................................................................................................................
(kod pocztowy, nazwa miejscowości, ulica, nr domu, nr lokalu)

5. Obręb i nr ewidencyjny działki..........................................................................................................

6. Tytuł prawny do nieruchomości.........................................................................................................
(własność, współwłasność, dzierżawa, inny)

Informacje o zadaniu:

1. Przeznaczenie budynku (zaznaczyć właściwe):

a) budynek mieszkalny

b) budynek gospodarczy

c) inny (napisać jaki)..............................................................................................................................

2. Charakterystyka wyrobów zawierających azbest: (zaznaczyć właściwe)

a) płyty azbestowo-cementowe faliste i gąsiory: pokrycia dachowe, balkony;

b)  płyty  azbestowo-cementowe  płaskie,  prasowane:  ściany osłonowe,  ściany działowe,  elewacje 

zewnętrzne, osłony ścian, chłodnie wentylatorowe;

c) płyty azbestowo-cementowe płaskie typu „karo”;

d) płyty azbestowo-cementowe suchoformowane;

e) inne (jakie)...........................................................................................................................................



3. Ilość wyrobów zawierających azbest:

a) demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwianie:

- powierzchnia (m2) dachu, elewacji itp. ...............................................................................................

- liczba płyt (szt.)....................................................................................................................................

b) odbiór, transport i unieszkodliwianie:

- powierzchnia (m2) dachu, elewacji itp. ...............................................................................................

- liczba płyt (szt.)....................................................................................................................................

Termin realizacji zadania obejmujący rok........................................................................................

Oświadczenia dodatkowe:

Oświadczam, że wszystkie dane we wniosku są zgodne z prawdą.

Wyrażam zgodę na wejście firmy zajmującej się usuwaniem i transportem odpadów zawierających

azbest na teren mojej posesji.

Oświadczam, iż prowadzę działalność gospodarczą / nie prowadzę działalności gospodarczej*.

Oświadczam, iż prowadzę gospodarstwo rolne / nie prowadzę gospodarstwa rolnego*.

Wymagane dokumenty:
a.)  dokument  potwierdzający  tytuł  prawny  do  nieruchomości  :  odpis  z  księgi  wieczystej,  decyzja

o przekazaniu nieruchomości w trwały zarząd, umowa dzierżawy lub inny (załącznik obligatoryjny);

b. zgoda współwłaścicieli terenu na przeprowadzenie inwestycji związanej z demontażem, zbieraniem, 

transportem i unieszkodliwianiem odpadów  zawierających  azbest -  jeśli  posiadacz  nieruchomości  nie 

jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym oraz w przypadku, gdy nieruchomość należy do więcej niż 

1 właściciela - należy dołączyć zgodę wszystkich właścicieli wraz z ich adresami (załącznik obligatoryjny);

c. kopię zgłoszenia robót budowlanych (wymagana na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót) lub 

kopię pozwolenia na budowę - w przypadku, gdy jest ono wymagane (załącznik obligatoryjny);

d. zgoda na przetwarzanie danych osobowych(załącznik obligatoryjny);

e. oświadczenie wnioskodawcy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

(załącznik fakultatywny).

*) właściwe podkreślić

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

(data i podpis wnioskodawcy)

UWAGA!
POMOC  NA  REALIZACJĘ  PRAC  ZWIĄZANYCH  Z  USUWANIEM  WYROBÓW  ZAWIERAJĄCYCH 

AZBEST ZOSTANIE UDZIELONA TYLKO WÓWCZAS, GDY GMINA WAŁBRZYCH UZYSKA DOTACJĘ 

NA DOFINANSOWANIE PRZEDMIOTOWEGO ZADANIA


