
WNIOSEK 
o dofinansowanie  zadania z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Izbicko z 

funduszy uzyskanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  
Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Opolu. 
 
 
1. Dane osobowe (wypełnia osoba fizyczna). 
 
a) Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………... 

b) PESEL: …………………………  

c) adres zamieszkania: 

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

d) miejsce występowania wyrobu azbestowego 

   adres: ………………………………………………………………………………………… 

   nr ewidencyjny działki: ……………………….  obręb: …………………………………… 

e) telefon kontaktowy: …………………………………………………………………………. 

f) planowany termin realizacji zadania: ……………………………………………………….. 

1a. Dane osobowe (wypełnia osoba fizyczna). 
 
a) Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………... 

b) PESEL: …………………………  

c) adres zamieszkania: 

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

d) miejsce występowania wyrobu azbestowego 

   adres: ………………………………………………………………………………………… 

   nr ewidencyjny działki: ……………………….  obręb: …………………………………… 

e) telefon kontaktowy: …………………………………………………………………………. 

f) planowany termin realizacji zadania: ……………………………………………………….. 

 

2. Dane przedsiębiorcy (wypełnia podmiot prowadzący działalność gospodarczą): 

a) nazwa: ……………………………………………………………………………………….. 

b) adres siedziby: ………………………………………………………………………………. 

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

c) NIP: …………………………….. REGON: ……………………………………………….. 

d) miejsce występowania wyrobu azbestowego 

   adres: ………………………………………………………………………………………… 

   nr ewidencyjny działki: ……………………….  obręb: …………………………………… 

e) telefon kontaktowy: …………………………………………………………………………. 



f) osoba reprezentująca ………………………………………………………………………… 

  stanowisko …………………………………………………………………………………….. 

g) planowany termin realizacji zadania: ……………………………………………………….. 

3. Informacje o wyrobach zawierających azbest: 

a) Rodzaj wyrobów zawierających azbest: 

…………………………………………………………………………………………………

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

                                (płyty faliste azbestowo-cementowe, płyty azbestowo-cementowe płaskie) 

 

 

b) położenie odpadu azbestowego: …………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………... 
                                               (dach/elewacja/na pryzmach) 

c) rodzaj budynku, na którym znajdują się wyroby azbestowe (w przypadku pryzm nie 

wypełniać tego punktu): 

- budynek gospodarczy (np.: garaż, obora, wiata)* 
- budynek mieszkalny* 
- budynek przemysłowy* 
- budynek mieszkalno-gospodarczy* 
- inny* ………………………………………………………………………………………… 
                                                                                     (wpisać jaki) 

* podkreślić właściwe 
 
d) ilość odpadów zawierających azbest (dokładny obmiar) do usunięcia: 
 
- ilość płyt azbestowych: …………….. szt. 
- wymiar płyty azbestowej: szerokość …………… m, długość ………….. m 
- powierzchnia azbestu ……………… m2 
- powierzchnia dachu, ściany z której zdejmowany będzie azbest ……………… m2 
 
4. Zakres prac objętych wnioskiem: 
 
a) demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest* 

b) zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest* 

*- podkreślić właściwe 

 
 
 
……………………………………..                                   ………………………………… 
        (Miejscowość i data)                                                                      (Podpis) 
 
 
 
Załączniki: 

1. Klauzula informacyjna -  załącznik Nr 1 
 


