
                  Załącznik nr 1 
                  do Uchwały Nr 828 

                  Rady Miasta Konina  
         z dnia 25 czerwca 2014 r.  

 

Wniosek  
o udzielanie dotacji celowej w zakresie inwestycji związanych z usuwaniem 

wyrobów zawierających azbest z nieruchomości połoŜonych na terenie 
miasta Konina oraz sposobu jej rozliczania. 

 
1. Imię i Nazwisko wnioskodawcy (właściciela budynku/działki) 

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

PESEL……..……………………………………………………………………………………. 

2. Imię i Nazwisko współwłaściciela/i budynku/działki 

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

PESEL….……………………………………………………………………………………….. 

3. Adres zameldowania  wnioskodawcy………………………………………………………... 

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

Tel. kontaktowy………………………………………………………………………………… 

4. Adres nieruchomości, z której usuwane będą odpady azbestowe (jeśli jest inny niŜ podany 

wyŜej), obręb, nr ewidencyjny działki: ………………………………………………………… 

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

5. Tytuł prawny do nieruchomości: ……………………………………………………………. 

                                                                         ( własność, współwłasność, najem, uŜyczenie, inny) 
 

6. Opis przedsięwzięcia: (zakres prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających 

azbest i prac towarzyszących – płyty dachowe/płyty elewacyjne/inne(jakie)):………...……… 

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

7. Przewidywana ilość wyrobów zawierających azbest przewidzianych do usunięcia w  m2 lub 

kg ……………………………..………………………………………………………………… 

8. Wnioskowana kwota dotacji, ustalona na podstawie pkt. 7 ……………………………….… 

9. Nr konta, na który ma być przekazana dotacja …………………….………………………... 

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

10. Planowany termin realizacji prac.…………………………………………………………... 

11. Oświadczam, Ŝe wszystkie dane zawarte w powyŜszym wniosku wypełniłem/am zgodnie 

z prawdą. 

 

………………………………………. 

                                                                                                                                                               (data i podpis Wnioskodawcy) 

 



Wymagane załączniki (kserokopie poniŜszych dokumentów, na Ŝądanie organu naleŜy 
przedłoŜyć do wglądu oryginały): 
 
1) Aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny, odpis 
z księgi wieczystej). W przypadku współwłaścicieli naleŜy dołączyć zgodę wszystkich 
pozostałych właścicieli na realizację zadania, w przypadku wspólnoty mieszkaniowej 
uchwałę właściwego organu. 
 
2) Zgłoszenie robót budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na budowę, obejmujących 
w swoim zakresie demontaŜ wyrobów zawierających azbest (Wydział Urbanistyki 
i Architektury Urzędu Miejskiego) – zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, 
 
3) Ocena stanu i moŜliwości bezpiecznego uŜytkowania wyrobów zawierających azbest - 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego uŜytkowania i usuwania 
wyrobów zawierających azbest z dnia 2 kwietnia 2004r.,  
 
4) Informacja o wyrobach zawierających azbest – zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania 
wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, 
w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


