
 
                        

................................................................................                                    Bądkowo, dnia ...................................... 
imię i nazwisko/nazwa 

................................................................................ 
ulica,  nr domu,  nr lokalu         

................................................................................ 
kod pocztowy,  miejscowość             Urząd Gminy Bądkowo 

.....................................................                                                            ul. Włocławska 82 
nr telefonu                                                                                                       
                                                                                                        87-704 Bądkowo 
                                                                                                      

WNIOSEK 
o dofinansowanie realizacji przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy Bądkowo 
(dot. dotacji udzielonych przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 w Toruniu) 
 
1. Lokalizacja obiektu (adres) 
 
................................................................................................................................................................................. 
 
2. Obręb i numer działki:……………………………………………………………………………………..….. 
 
3. Prace związane z usuwaniem azbestu obejmują*:  
 

a) Budynek mieszkalny  
b) Budynek inwentarski  
c) Budynek gospodarczy 
d) Budynek garażowy 
e) Inny (podać jaki)………………………………………………………………………………………… 

 
4. Zakres zadania**: 
       a) demontaż, transport, utylizacja  
       b) transport, utylizacja  

 
5. Rodzaj usuwanych wyrobów zawierających azbest*: 

 a) płyty azbestowo-ceramiczne płaskie stosowane w budownictwie 
 b) płyty azbestowo-ceramiczne faliste stosowane w budownictwie   
 c) inne ................................................................................................................................................ 

 
6. Powierzchnia pokrycia dachowego (sz./m2)………………………………………………………………… 
 
7. Planowany termin realizacji prac* 

 a) II kwartał 2020 roku 
 b) III kwartał 2020 roku 
 

*-- zaznaczyć kółkiem  
 ……………………………………………………………… 

                                                                                   (Podpis wnioskodawcy) 
Do wniosku dołączam: 
 
1) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (kopia)  
2) oświadczenie właściciela lub współwłaścicieli (w przypadku gdzie są współwłaściciele) dotyczące wyrażenia 

zgody na realizację przedsięwzięcia.  
3) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



 
 

 

     OŚWIADCZENIE 

 

Ja niżej podpisany/a.......................................................................................................................... 

     imię i nazwisko/ nazwa 

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

PESEL/ Numer dowodu osobistego/ NIP/ REGON 

                                                      

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

adres zamieszkania lub siedziby firmy 

 

oświadczam, że jestem właścicielem / współwłaścicielem budynku / nieruchomości położonej  

w miejscowości……………..……………………………………………………………………………………...  

i wyrażam zgodę na  realizację zadania w zakresie demontażu, zabezpieczenia i unieszkodliwiania 

azbestu . 

 

Oświadczam, że organizacja wszelkich prac wykonywanych na mojej nieruchomości, w zakresie 
usunięcia zdeponowanych odpadów zawierających azbest oraz zabezpieczenie mienia w okresie 
wykonywania prac polegających na usunięciu z mojej nieruchomości odpadów zawierających  azbest 
będzie przedmiotem ustaleń wyłącznie pomiędzy mną, jako właścicielem/współwłaścicielem 
nieruchomości objętej realizacją prac, a podmiotem uprawnionym do wykonywania prac w tym zakresie 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (j.t. z 2010r Dz. U. Nr 185, 
poz.1243 z późn. zm.), wskazanym przez Urząd Gminy Bądkowo. Wszelkie nieprawidłowości dotyczące 
organizacji tych prac oraz ewentualne szkody w czasie prac powstałe na nieruchomości będą wyłącznie 
przedmiotem ustaleń między mną a podmiotem, o którym wyżej. Gmina Bądkowo nie będzie ponosiła 
odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe podczas wykonywania prac usuwania odpadów 
azbestowych na mojej nieruchomości. W zakresie jak powyżej, zrzekam się wszelkich roszczeń w 
stosunku do Gminy Bądkowo. 

 

Jednocześnie oświadczam, że nowe pokrycie dachowe wykonam z własnych środków finansowych we 
własnym zakresie.*) 

                                                      

 

 

 

        
………………………………………………………… 

                                                                                                                                                podpis 

 

 

*) Niepotrzebne skreślić 

 

 


