
                                                                                                                           Załącznik Nr 1 do Regulaminu

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA USUWANIE I UNIESZKODLIWIENIE
WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W RAMACH „PROGRAMU

USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU MIASTA
WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO WRAZ ZE SZCZEGÓŁOWĄ

INWENTARYZACJĄ”

I. DANE WNIOSKODAWCY

1. Nazwisko i 
imię………………………………………………………………………….....

2. PESEL....................................Nr dowodu 
osobistego………...............................................

3. Adres zamieszkania………................………....………...........…………………….
……...

4. Telefon i adres e-mail………………………………………………………………..
……..

II. OPIS  STANU  ISTNIEJĄCEGO  I  INFORMACJE  DOTYCZĄCE  OBIEKTU  I
NIERUCHOMOŚCI OBJĘTEJ WNIOSKIEM

1. Lokalizacja: ulica……..........……………................……………...
………….nr………….
w Wodzisławiu Śląskim, nr działki 
ewidencyjnej………………………………………….

       nr księgi wieczystej…………………….....................……........…………………….....….

2. Zadanie będzie polegało na (można zaznaczyć tylko jedną opcję):

[  ] demontażu z obiektu wyrobów zawierających azbest, ich transporcie, unieszkodliwianiu
(składowaniu  na  składowiskach  odpadów  niebezpiecznych  lub  wydzielonej  części
składowisk odpadów innych niż niebezpieczne);

[   ]  transporcie znajdujących się  na nieruchomości odpadów zawierających azbest i  ich
unieszkodliwieniu  (składowaniu  na  składowiskach  odpadów  niebezpiecznych  lub
wydzielonej części składowisk odpadów innych niż niebezpieczne);

3. Rodzaj modernizowanego obiektu 
1)......................................................................................

4. Rodzaj usuwanych wyrobów zawierających azbest 2) ...........................................................



Załączam:

1. Oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 1 do Wniosku.
2. Zgodę współwłaściciela na udział w Zadaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do Wniosku (jeżeli 
dotyczy).
3. Formularz rozliczenia zadania zgodnie z załącznikiem nr 3 do Wniosku.
4. Informację o wyrobach zawierających azbest zgodnie z załącznikiem nr 4 do Wniosku.
5. Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest zgodnie z
załącznikiem nr 5 do Wniosku. 
6. Kolorowe zdjęcia Obiektu, z którego planowany jest demontaż azbestu lub miejsca składowania
azbestu (w przypadku zbierania), umożliwiające identyfikację ich położenia. 

…................….........………….

data i podpis Wnioskodawcy

Objaśnienia:
1) Rodzaj obiektu budowlanego: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, garaż, wiata, altana, inny;
2) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
- płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie,
- rury i złącza azbestowo-cementowe,
- rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,
- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
- szczeliwa azbestowe,
- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
- papier, tektura,

         -   inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; podać jakie.



 Załącznik nr 1 do Wniosku

OŚWIADCZENIE

1. Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem* się z treścią Regulaminu udzielania dotacji na
usuwanie  i  unieszkodliwianie  wyrobów  zawierających  azbest  w  ramach  „Programu
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Wodzisławia Śląskiego wraz ze
szczegółową inwentaryzacją” dofinansowanego ze środków budżetu Miasta  Wodzisławia
Śląskiego i/lub  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki  Wodnej  w
Katowicach i przyjmuję warunki w nim określone.

2. Oświadczam, że Obiekt, z którego usuwam odpady zawierające Azbest wykorzystuję/nie
wykorzystuję* do prowadzenia działalności gospodarczej.

3. Powierzchnia  całkowita  Obiektu,  z  którego  usuwam  odpady  zawierające  Azbest
wynosi…………...m2, powierzchnia całkowita przeznaczona na prowadzenie działalności
gospodarczej  wynosi  …………..  m2 (wypełnić  w  przypadku  prowadzenia  działalności
gospodarczej w Obiekcie).

4. Oświadczam,  że  będę  dysponował  w  terminach  wynikających  z  przepisów  prawa
stosownymi dokumentami, o których mowa w § 6 pkt 2.

5. Oświadczam, że nie posiadam jakichkolwiek zaległych zobowiązań finansowych wobec
Miasta.

6. Oświadczam, że posiadam prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane (przez
co należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego,
zarządu,  ograniczonego  prawa  rzeczowego  albo  stosunku  zobowiązaniowego,
przewidującego  uprawnienia  do  wykonywania  robót  budowlanych  na
Obiekcie/Nieruchomości położonej na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego):

1) własność,

            2) współwłasność¹...........................................................................................…...………...…
  (wskazanie współwłaściciela/i)

                                                         
            3) inny tytuł prawny¹ …..................…......………………….………………...…….…....….  
                (wskazanie tytułu prawnego) 
                                                        
            
              …...............….............….........…….…............…………………………………..…………
                                                              (wskazanie właściciela)      

. ………………………………………...
                                                     data i podpis Wnioskodawcy

* niepotrzebne skreślić

¹- Należy dołączyć zgodę właściciela



                                                                                                      
       Załącznik nr 2 do Wniosku

ZGODA WŁAŚCICIELA/ WSPÓŁWŁAŚCICIELA/ POSIADACZA
INNEGO TYTUŁU PRAWNEGO NA WYKONANIE ZADANIA I

WYPŁATĘ DOTACJI

Dane Właściciela/ Współwłaściciela/ posiadacza innego tytułu praw  nego   
Imię i nazwisko: …………………………………………............................
Adres zamieszkania:.......................................................................................

Dane Właściciela/ Współwłaściciela/ posiadacza innego tytułu prawnego 
Imię i nazwisko: …………………………………………............................
Adres zamieszkania:.......................................................................................

Dane Właściciela/ Współwłaściciela/ posiadacza innego tytułu prawnego 
Imię i nazwisko: …………………………………………............................
Adres zamieszkania:.......................................................................................

Jako Właściciel/ Współwłaściciel/ posiadacz innego tytułu prawnego do obiektu/ nieruchomości*:
 ...................................................................................................................................
            (adres Obiektu/ Nieruchomości*, w którym wykonywane będzie Zadanie)

wyrażam zgodę na wykonanie Zadania i wypłatę dotacji Wnioskodawcy.

...........................................................................................................................................
(czytelny podpis właściciela/ współwłaściciela/ posiadacza innego tytułu prawnego do  Obiektu/ 
Nieruchomości)

...........................................................................................................................................
(czytelny podpis właściciela/ współwłaściciela/ posiadacza innego tytułu prawnego do Obiektu/ 
Nieruchomości)

...........................................................................................................................................
(czytelny podpis właściciela/ współwłaściciela/ posiadacza innego tytułu prawnego do  Obiektu/ 
Nieruchomości)

* niepotrzebne skreślić

                                          



                                                                                                                                                   Załącznik nr 3 do Wniosku

FORMULARZ ROZLICZENIA ZADANIA

I. DANE WNIOSKODAWCY

1. Nazwisko i imię ………………………………...............................................

II. LOKALIZACJA ZADANIA

Lokalizacja: ulica………………………………...…………. nr domu ………….........
 w Wodzisławiu Śląskim nr działki ewidencyjnej……....………………………........... 
2. Ilość wyrobów budowlanych zawierających azbest w Mg...........................................

Załączniki:
1)  oryginał  faktur  VAT/rachunków potwierdzających poniesione wydatki  na realizację  Zadania
wraz z potwierdzeniem płatności (przelewu/zapłaty) za zrealizowane Zadanie,
2) oryginał karty przekazania odpadu,
3) oryginał pisemnego oświadczenia Wykonawcy Zadania o prawidłowym wykonaniu prac oraz
o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego - jeżeli jest wymagane,
4) oryginał protokołu potwierdzającego demontaż/zebranie materiałów zawierających azbest,
5) oryginał protokołu odbioru robót,
6) kserokopie  pozwolenia  lub  zgłoszenia  robót  budowlanych,  określonego  przepisami  prawa
budowlanego - jeżeli jest wymagane,
7)  kserokopie  zgłoszenia  organowi  nadzoru  budowlanego,  okręgowemu  inspektorowi  pracy  i
właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, prac polegających na zabezpieczeniu lub
usunięciu  wyrobów  zawierających  azbest,  dokonanych  przez  Wykonawcę  prac  w  terminie  co
najmniej  7  dni  przed  ich  rozpoczęciem,  zgodnie  z  przepisami  prawa  określającymi  sposób  i
warunki  bezpiecznego  użytkowania  i  usuwania  wyrobów  zawierających  Azbest,  wraz  z
potwierdzeniem odbioru zgłoszenia przez właściwe organy.

                                                                        ........................................................................
                                                                                    data i podpis Wnioskodawcy



                                                                                                                          Załącznik nr 4 do Wniosku

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1)

1. Nazwa miejsca/urządzenia/instalacji, adres 2):

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

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

2. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest – imię i nazwisko lub nazwa i adres:

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

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

3. Rodzaj zabudowy3): .....................................................................................................

4. Numer działki ewidencyjnej4): ....................................................................................
5.   Numer obrębu ewidencyjnego4): .................................................................................
6. Nazwa, rodzaj wyrobu5): .............................................................................................

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

7. Ilość posiadanych wyrobów6).....................................................................................

8. Stopień pilności7).........................................................................................................

9. Przewidywany termin usunięcia Azbestu: .................................................................

10. Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do 
unieszkodliwienia6):......................................................................................................

……...…….………….......................
data i podpis Wnioskodawcy

Objaśnienia:

1) Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób zawierający wagowo 0,1% lub więcej azbestu.

2) Adres faktycznego miejsca występowania azbestu należy uzupełnić w następującym formacie: województwo, powiat, gmina,
miejscowość, ulica, numer nieruchomości.

3) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, budynek mieszkalno-
gospodarczy, inny.

4) Należy podać numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania azbestu.
5) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
- płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie,
- rury i złącza azbestowo-cementowe,
- rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,
- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
- szczeliwa azbestowe,
- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
- papier, tektura,

     -  inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie. 
6) Ilość wyrobów zawierających azbest należy podać w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (kg, m2).

7) Według  „Oceny  stanu  i  możliwości  bezpiecznego  użytkowania  wyrobów  zawierających  Azbest”  określonej
w  załączniku  do  rozporządzenia  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. z 2004 4.
Nr 71, poz. 649 oraz z 2010 r. Nr 162, poz. 1089).



 

                                                                                                                           Załącznik nr 5 do Wniosku

OCENA STANU I MOŻLIWOŚCI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA WYROBÓW
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Miejsce/ obiekt:
..............................................................................................................................................
Adres miejsca/ obiektu:
..............................................................................................................................................
Rodzaj zabudowy 1): ............................................................................................................
Numer działki ewidencyjnej 2).............................................................................................
Numer obrębu ewidencyjnego 2) .........................................................................................
Nazwa i rodzaj wyrobu 3)…………………………....………………………………….....
Ilość Wyrobów budowlanych zawierających azbest 4)

………………………………………………………..………………....
Data sporządzenia poprzedniej oceny5…………………………………………………...

Grupa
/ Nr

Rodzaj i stan
wyrobu

Punkty Ocena

I Sposób zastosowania azbestu
1. Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret) 30
2. Tynk zawierający azbest 30
3. Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1000 kg/m3) 25
4. Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne) 10
II. Struktura powierzchni wyrobu z azbestem
5. Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien 60
6. Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania, 

naruszona struktura włókien)
30

7. Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej 
dużych ubytkach

15

8. Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń 0
III. Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu azbestem
9. Wyrób jest przedmiotem jakichś prac 30

10. Wyrób jest bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m) 15
11. Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne 10
12. Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne 10
13. Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne 0
IV. Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń 

użytkowych
14. Bezpośrednio w pomieszczeniu 30
15. Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem 25
16. W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne) 25
17. Na zewnątrz obiektu (np. tynk) 20
18. Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne) 10
19. Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad 

pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem 
wentylacyjnym

5

20. Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od 
pomieszczeń mieszkalnych)

0



V. Wykorzystanie miejsca/obiektu/urządzenia 
budowlanego/instalacji przemysłowej

21. Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców 40
22. Stałe lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy) 30
23. Czasowe (np. domki rekreacyjne) 15
24. Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki) 5
25. Nieużytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub 

gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub 
instalacje)

0

SUMA PUNKTÓW OCENY
STOPIEŃ PILNOŚCI

UWAGA:  W każdej  z  pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej  jedną pozycję.  Jeśli  w
grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup, należy
uwzględnić  tylko  pozycję  o  najwyższej  punktacji  w danej  grupie.  Sumaryczna  liczba  punktów
pozwala określić stopień pilności:
Stopień  pilności  I  -  od  120  punktów  –  wymagane  pilne  usunięcie  (wymiana  na  wyrób
bezazbestowy) lub zabezpieczenie,
Stopień pilności II – od 95 do 115 punktów- wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku, 
Stopień pilności III – do 90 punktów – wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

..................................................... ................................................
Oceniający Właściciel/Zarządca

(nazwisko i imię) (podpis)

.................................................... ................................................
(miejscowość, data) (adres lub pieczęć z adresem)

Objaśnienia:
1) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.
2) Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej na którym Obiekt się znajduje.
3) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
- rury i złącza azbestowo-cementowe,
- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
- szczeliwa azbestowe,
- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
- papier, tektura,



- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie. 
4)  Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg)  oraz  w jednostkach właściwych dla danego
wyrobu (m2, m3, mb).
5) Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać "pierwsza ocena".


