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

 
 

Wójt Gminy Brochów 
Brochów 125 

05-088 Brochów 
 
 

WNIOSEK 
O UDZIELENIE POMOCY W USUWANIU WYROBÓW 

ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 
 
 

1. Wnioskodawca: 

Imię i nazwisko: …............................................................................................................................................... 

Adres: ................................................................................................................................................................... 
(nazwa miejscowości, ulica, nr domu, kod pocztowy) 

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

Telefon: ................................................................................................................................................................ 
 

2. Miejsce występowania wyrobów zawierających azbest: 

…………............................................................................................................................................................... 
(miejscowość i nr domu) 

Obręb ewidencyjny ........................................................................... nr ewid. działki ….................................... 

Tytuł prawny do nieruchomości ........................................................................................................................... 
(własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste) 

 

3. Rodzaj dofinansowania obejmuje następujący zakres prac: 

Dla celów obliczeniowych należy przyjąć, że szacunkowa waga 1m2 powierzchni płyty azbestowo – cementowej 
falistej waży 16 kg (0,016 Mg); a 1m2 powierzchni płyty azbestowo – cementowej prasowanej typu karo waży 
12 kg (0,012 Mg). 

 
Odbiór składowanych wyrobów zawierających azbest, transport na składowisko odpadów 

niebezpiecznych i unieszkodliwienie 

 ilość szacunkowa odpadów: w m2 .............................................. w Mg ................................................. 

 rodzaj odpadów ....................................................................................................................................... 
(płyty eternitowe płaskie / faliste, inny odpad) 

 rodzaj obiektu, z którego usunięto azbest ….......................................................................................... 

 …............................................................................................................................................................ 
(np. budynek mieszkalny, obora, stodoła, budynek gospodarczy itp.) 

 

Demontaż wyrobów zawierających azbest z budynku, odbiór, transport na składowisko odpadów 

niebezpiecznych i unieszkodliwienie 

 ilość szacunkowa odpadów: w m2 .............................................. w Mg ................................................. 

 

 



 rodzaj odpadów ....................................................................................................................................... 
(płyty eternitowe płaskie / faliste, inny odpad) 

 rodzaj obiektu, z którego będzie usuwany azbest …............................................................................... 

 ….............................................................................................................................................................. 
(np. budynek mieszkalny, obora, stodoła, budynek gospodarczy itp.) 

 planowany termin demontażu płyt azbestowych z dachu ......................................................................... 

 

4. Oświadczam, że: 
 zapoznałam/em się z treścią Regulaminu ubiegania się o dofinansowanie kosztów demontażu, 

transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy 
Brochów przy udziale środku pochodzących z WFOŚiGW w Warszawie. 

 jestem osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej. 

 w przypadku demontażu wyrobów zawierających azbest dokonam zgłoszenia bądź uzyskam 
prawomocne decyzje administracyjne związane z zakresem wykonywanych prac od właściwych 
organów administracji architektoniczno – budowlanej. 

 wyrażam zgodę na wejście na nieruchomość, do której posiadam tytuł prawny przez wykonawcę 
usługi w celu jej realizacji. 

 wyrażam zgodę na zbieranie moich danych osobowych oraz ich przetwarzanie dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji niniejszego projektu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia1997 r. 
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.). 

 jest mi znana odpowiedzialność karna za przedłożenie fałszywych lub stwierdzających nieprawdę 
dokumentów albo nierzetelnego oświadczenia dotyczącego okoliczności mających istotne znaczenie 
dla uzyskania dofinansowania od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie wynikająca z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny (Dz.U. 
nr 88, poz. 553 z późn. zm.). 

 

 
 
 
 

……………………………………................ 
Podpis wnioskodawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 

1. Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania  
2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością 


