
Urząd Gminy Środa Śląska 
Plac Wolności 5 
55-300 Środa Śląska 
 

 
DEKLARACJA 

Przystąpienia do Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu 
Gminy Środa Śląska 

 

 A  DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY 

 Imię i nazwisko: 

 

 

Miejscowość: Kod pocztowy: Ulica: 

 

 

Nr domu: 

 

 

Nr lokalu: Nr telefonu: 

 

 B  MIEJSCE WYSTĘPOWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 

Miejscowość: Kod pocztowy: Ulica: 

 

 

Nr domu: 

 

 

Nr lokalu: Nr telefonu: 

 

 

………………………………………………………………………………………………… 

(tytuł prawny do nieruchomości / nazwa dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości) 

 
Nieruchomość 

 

 
 

 
Rodzaj 

 

 
 

 

C  MIEJSCE WYSTĘPOWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 

 demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest 
 zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest 

 

 

 

 budynek mieszkalny 
 budynek gospodarczy 

 płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie 

 płyty płaskie azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie 



 D  ODPAD ZAWIERAJĄCY AZBEST 

Odpad powstał 
w wyniku: 

 

demontażu wyrobów zawierających azbest przez uprawnionego  
przedsiębiorcę 

demontażu wyrobów zawierających azbest przed wejściem w życie 
przepisów    rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków 
bezpiecznego użytkowania i usuwania  wyrobów zawierających azbest 

Odpad 
zawierający 
azbest jest: 

przygotowany do transportu, co oznacza, że jest  złożony na palecie, 
zabezpieczony folią i oznakowany lub złożony w specjalistycznych 
workach oraz oznakowany 

       wymaga przygotowania do transportu 

 Ilość wyrobów 
zawierających 

azbest: 

Określone powierzchniowo:   ………………………………. m2     

lub wagowo:  ………………………………. Mg (ton) 

 

 E  ZAŁĄCZNIKI 

1.  Informacja o wyborach zawierających azbest. 

2.  Pisemna zgoda na realizację prac w zakresie usuwania azbestu wyrażoną przez wszystkie osoby posiadające 

tytuł prawny do nieruchomości na której znajduje się azbest. W przypadku wspólnot mieszkaniowych – kopię 

uchwały wspólnoty mieszkaniowej w sprawie wyrażenia zgody na realizację przedmiotowych prac. 

3. Oświadczenie o wykorzystywaniu lub niewykorzystywaniu obiektu zawierającego wyroby azbestowe na 

prowadzenie działalności gospodarczej. 

4. Pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Programu, w tym 

przekazania tych danych wykonawcy prac. 

Przedsiębiorcy w rozumieniu unijnego prawa konkurencji przedkładają dodatkowo: 

5. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymali w roku, w którym ubiegają się o pomoc, 

oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym 

okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie 

6. Informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i 

prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej 

otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których 

ma być przeznaczona pomoc de minimis (wzór formularza informacji stanowi załącznik do rozporządzenia 

Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de 

minimis) 

 
Uwaga: 
Złożenie niniejszej Deklaracji nie jest jednoznaczne z realizacją usuwania wyrobów azbestowych. Podjęcie przez 
Gminę Środa Śląska działań w tym zakresie jest uwarunkowane pozytywnym rozpatrzeniem wniosku Gminy o 
udzielenie dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 
Ponadto przewiduje się weryfikację złożonych Deklaracji. 
 
 
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy, zgodnie art. 233 § 1 Kodeksu karnego, 
potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych, zamieszczonych powyżej. 

 
        

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

  podpis osoby składającej deklarację 


