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  Załącznik  Nr 1 do Regulaminu przyznawania pomocy na usuwanie, transport i utylizację wyrobów zawierających 
azbest z nieruchomości położonych  na terenie Gminy Jabłonna 

 
WNIOSEK O USUNIĘCIE, TRANSPORT I UTYLIZACJĘ WYROBÓW 

ZAWIERAJĄCYCH  AZBEST Z NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ  NA TERENIE 
GMINY JABŁONNA   

1. Dane osobowe: 
a) imię i nazwisko: …………………………..………………………………………..………...… 
b) adres zameldowania: 
……………………………………….…………………………………………….…………….….. 
c) adres zamieszkania: 
……………………………………….…………………………………………….…………….….. 
d) adres realizacji zadania: 
……………………………………….…………………………………………….……….…….….. 
numer ewidencyjny działki: ……………………obręb: ………………..………………...……... 
e) telefon kontaktowy: ……………………………………………………..………………………. 
f) e-mail: ……………………..………………...…………………….…………………………...…. 
 
2. Opis wymiany - likwidacji pokrycia dachowego lub elewacji: (właściwe zaznaczyć) 
a) rodzaj powierzchni: 
- budynek mieszkalny (dach / elewacja): 
……………………………………….………………………..………………………….………….. 
- budynek gospodarczy (dach / elewacja): 
……………………………………….…………………………………………..……….………….. 
b) rodzaj płyt azbestowych (falisty / płaski):  
……………………………………….…………………………………………..……….………….. 
c) ilość wyrobów zawierających azbest (ilość w m2):  

- budynek mieszkalny: ……………… m2 

- budynek gospodarczy: …………….. m2 

3. Realizacja zadania obejmie następujący zakres prac: (właściwe zaznaczyć) 
a) demontaż płyt azbestowych: TAK / NIE  
b) przewiezienie azbestu z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia: TAK 
c) unieszkodliwienie azbestu: TAK 

4. Oświadczam, że: (właściwe zaznaczyć) 

a) jestem właścicielem / współwłaścicielem/ zarządcą nieruchomości, z której zostaną 
usunięte wyroby zawierające azbest, 

b) jestem osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej  
w rozumieniu unijnego prawa konkurencji (tj. nie świadczę usług i/lub nie oferuję 
towarów na rynku), ani nie mającą zarejestrowanej działalności gospodarczej na 
nieruchomości, z której zostaną usunięte wyroby zawierające azbest, 
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c) prowadzę działalność gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa konkurencji (tj. 
świadczę usługi lub oferuję towary na rynku) w sektorze: 

□ ROLNICTWA  □ RYBOŁÓWSTWA  □ NIE DOTYCZY 

d) wyroby zawierające azbest składowane na nieruchomości wymienionej  
w pkt. 1d zostały zdemontowane przed dniem 28 listopada 1998r. 
/NIE DOTYCZY 

e) zakupu wyrobów zawierających azbest, składowanych na nieruchomości  wymienionej 
w pkt. 1d, dokonano do dnia 28 marca 1999r.  
/ NIE DOTYCZY 

f) dokonałem lub dokonam zgłoszenia bądź uzyskałem lub uzyskam prawomocne decyzje 
administracyjne od właściwych organów administracji architektoniczno-budowlanej w 
związku z zakresem wykonywanych prac polegających na zdjęciu, transporcie i utylizacji 
azbestu z nieruchomości,  której jestem właścicielem/ współwłaścicielem, zarządcą i/lub 
użytkownikiem 

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

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


