
Pruchnik, dnia.........................                                                                       ….........................................                               

                ( pieczątka wpływu) 

Gmina Pruchnik 

ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik 

 

WNIOSEK 

o dofinansowanie wykonania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy Pruchnik w 2014r.  
 

 

1. Dane wnioskodawcy (właściciela budynku/ działki) 

a. Imię i nazwisko............................................................................................................ 

b. Adres zamieszkania...................................................................................................... 

c. Telefon kontaktowy   tel. dom...................................    tel. kom.................................. 

 

2. Lokalizacja wyrobów zawierających azbest 

a.  Adres nieruchomości................................................................................................... 

b. Numer działki ewidencyjnej........................................................................................ 

 

3. Rodzaj usuwanych wyrobów (płyty dachowe, elewacyjne, inne) 

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

 

4. Zakres przewidywanych prac 

□ Odbiór- utylizacja zdjętych wcześniej wyrobów   – szacowana ilość............................................. 

□ Demontaż- odbiór- utylizacja   – szacowana ilość.......................................................................... 

 

5. Ja niżej podpisany oświadczam, że zostałem poinformowany, że: 

a) warunkiem realizacji przez Gminę Pruchnik zadania związanego z usuwaniem azbestu i wyrobów       

zawierających azbest jest uzyskanie dofinansowania z WFOŚiGW w Rzeszowie, 

b) zadanie związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pruchnik 

obejmuje tylko koszty demontażu, zbierania, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych, nie będzie 

natomiast obejmować zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego. Właściciel nieruchomości musi 

pokryć je we własnym zakresie. 

c) po otrzymaniu przez Gminę Pruchnik dofinansowania z WFOŚiGW jestem zobowiązany złożyć  

w wyznaczonym terminie deklarację o niewycofaniu się z realizacji zadania związanego  z usuwaniem 

azbestu i wyrobów zawierajacych azbest. Niezłożenie deklaracji w Urzędzie Miejskim  w Pruchniku będzie 

jednoznaczne z wycofaniem wniosku. 

d) jako właściel obiektu pokrytego azbestem jestem zobowiązany do zgłoszenia faktu rozpoczęcia robót 

związanych z usuwaniem azbestu do wydziału Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym  

w Jarosławiu na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót. 

 

 

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

          

                                                                                                                    (podpis wniosodawcy) 
Do wniosku należy dołączyć: 

 aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości związanej z ww. inwestycją (kopia aktu 

notarialnego, kopia odpisu z księgi wieczystej), w przypadku gdy do nieruchomości prawo własności posiada kilka 

osób pisemną zgodę poszczególnych współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów 

zawierających azbest - załącznik nr 1 oraz oświadczenie zgłoszenia prac w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu 

załącznik nr 2 


