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Załącznik  Nr 1 do Uchwały  

Rady Powiatu w Oławie   

Nr XXIV/166/2012 
z dnia 26 września 2012 r.  

  

         Oława, dnia …………........    
 

 
  Starosta Oławski 

  ul. 3 Maja 1 

  55-200 Oława  
 

Wniosek  

o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest  

z terenu powiatu oławskiego 

 

1. Wnioskodawca (imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy): ………………………….. 

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

2. PESEL / REGON: ……………..………………………………………………………… 

3. Miejsce zamieszkania / siedziby: …..…………………...……………………………...... 

4. Telefon kontaktowy: ………………………………………………………...…………... 

5. Adres realizacji zadania: ………………………………………………………………… 

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

6. Szczegółowe informacje dotyczące miejsca z którego ma być usunięty azbest: 

Lp. 
Rodzaj zabudowy

1
: 

Rodzaj wyrobu zawierającego azbest
2
: 

Nr działki 
ewidencyjnej 

Obręb ewidencyjny 

Powierzchnia 

wyrobów 
zawierających 

azbest [m2] 

Masa 

wyrobów 
zawierających 

azbest [t]3 
1  

 

 

    

2  

 

 

    

3  

 

 

    

Razem   

7. Przewidywany termin realizacji prac: od ……………………do ………..………............... 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji ww. wniosku zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)  

  

         

       ……………………………………. 
                 (Czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

 

Załączniki: 

1. Kserokopia dokumentu potwierdzającego, że wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości. 

                                                           
1
  np. budynek mieszkalny, budynek mieszkalno-gospodarczy, budynek gospodarczy (podać jaki, np.: garaż,     

  stodoła, obora, wiata itp.), budynek produkcyjny (jaki?), wyroby zdeponowane na terenie nieruchomości; 
2
  np. płyta eternitowa płaska / falista; 

3
  należy ustalić masę wyrobów zawierających azbest wg następującego wskaźnika: 1 m

2
 -15 kg  (1000 kg = 1 Mg); 
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2. W przypadku budynków będących przedmiotem współwłasności – zgoda wszystkich współwłaścicieli  

na wykonanie prac związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest,  

oraz upoważnienie dla wnioskodawcy do występowania w imieniu wszystkich współwłaścicieli. 

3. W przypadku posiadania innego tytułu prawnego do nieruchomości, niż własność, należy dołączyć zgodę 

właściciela nieruchomości. 

4. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest 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 z późn. zm.). 

5. Informacja o wyrobach zawierających azbest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 

13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest  

oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane 

wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31). 

 

 

 

 


