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Załącznik nr 1 

Do Regulaminu  
pokrywania kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest przez Gminę Kraśnik 

 z posesji położonych na terenie Gminy Kraśnik w roku 2012”. 
 

 

Wniosek 
o udzielenie pomocy osobom fizycznym na zadania związane z usuwaniem wyrobów 

zawierających azbest z posesji położonych na terenie Gminy Kraśnik na rok 2012 
 

1. Dane wnioskodawcy: 

a) imię i nazwisko  ................................................................................................................................  

b) adres zameldowania: 

ulica  ..................................................................  nr domu  .....................  nr mieszkania  .................  

miejscowość …………………… kod pocztowy  .. ……………., tel. kontaktowy: ……………….............  

c) adres realizacji przedsięwzięcia: 

ulica  .................................................................  nr domu  ................................................................  

miejscowość  .....................................................  kod pocztowy  ......................................................  

d) dowód osobisty numer  ........................................  wydany w dniu  ....................................................  

przez  ............................................................................................................................................... , 

e) numer ewidencyjny działki …………... obręb …….……………… . , na której stoją budynki 

f) rodzaj dokumentu potwierdzający tytuł prawny do budynku  i działki wymienionej w ppkt e …............. 

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

2. Opis przedsięwzięcia: 
a) rodzaj budynku: *mieszkalny, *gospodarczy 
b) rodzaj pokrycia dachowego: *płyty azbestowo- cementowe płaskie, *płyty azbestowo- cementowe faliste 
c) planowana ilość wytworzonych wyrobów zawierających azbest (m2 ) ………………………………… 
d) planowany termin realizacji prac  ...........................................................................................................  
e) ilość pokrycia dachowego zdemontowanego przed 2004 r. i zgromadzonego na działce gruntowej …… (m2 ) 
f) pozostałe ustalenia  ...............................................................................................................................  

         ..............................................................................................................................................................   
*Niepotrzebne skreślić 
 
 Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w powyższym wniosku składam świadomy/a, iż na podstawie art. 233 
§ 1 Kodeksu Karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. 
 Oświadczam,  że zapoznałem się z  treścią zarządzenia Nr 18/2012 Wójta Gminy Kraśnik z dnia 22 lutego 2012 
r. w sprawie przyjęcia  Regulaminu pokrywania kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest przez Gminę 
Kraśnik z posesji położonych na terenie Gminy Kraśnik w roku 2012”. 
 

 

 
………………………………………………………… 

/data i podpis wnioskodawcy/ 
 
Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Kraśnik, na kancelarii Urzędu lub przesłać pocztą  
na adres Urząd Gminy Kraśnik, ul. Kościuszki 24, 23-200 Kraśnik. 
 

Uwaga: Wykaz niezbędnych dokumentów do przedłożenia w Urzędzie Gminy Kraśnik określony został na stronie 
drugiej wniosku. 
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Wykaz niezbędnych załączników do wniosku:  
 
1) Kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości,  

a w przypadku współwłaścicieli zgody wszystkich, pozostałych właścicieli na realizację 

przedsięwzięcia określonego w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu. 

2) Kserokopia pisma ze Starostwa Powiatowego w Kraśniku o nie wniesieniu sprzeciwu na 

zgłoszenie zamiaru wymiany pokrycia dachowego z eternitu na inny rodzaj pokrycia bez zmiany 

konstrukcji dachu lub pozwolenie na rozbiórkę budynku lub przebudowę dachu (zmianę 

konstrukcji więźby dachowej) ze Starostwa Powiatowego w Kraśniku (nie dotyczy w przypadku 

usuniętych płyt azbestowo-cementowych, pochodzących z demontażu pokryć dachowych przed 

2004 r.) wraz z mapą ewidencyjną działki z oznaczeniem budynku będącego przedmiotem 

wniosku. 

3)  „Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania” zgodnie  

z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. 

w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania 

i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. z 2011 

r. Nr 8, poz. 31), zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do Regulaminu. 

4) Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest zgodnie  

z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.  

w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających 

azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649), zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3  

do Regulaminu. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


