
                                                                                                                                                                    Załącznik nr 1 

do Regulaminu finansowania 

przedsięwzięć polegających na 

usuwaniu wyrobów 

zawierających azbest  

 

                                                                                       Urząd Miejski w Kozienicach 

                                                                                                 ul. Parkowa 5 

                                                     WNIOSEK  

      o zakwalifikowanie do udziału w programie  usuwania wyrobów                

zawierających azbest z terenu gminy Kozienice. 

 

1. Dane  wnioskodawcy: 

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

b) adres zamieszkania .................................................................................................................. 

c) adres występowania azbestu .................................................................................................... 

d) telefon kontaktowy .................................................................................................................. 

e) nr ewidencyjny działki ............................................................................................................. 

f) czy jest podpisana umowa na odbiór śmieci z nieruchomości   TAK   NIE    (właściwe 

zaznaczyć) 

2. Opis wymiany - likwidacji pokrycia dachowego: 

a) przeznaczenie budynku  ...........................................................................................................                                                                                

b) wielkość powierzchni przeznaczonej do wymiany – powierzchnia dachu / m2 /.................... 

c) ilość eternitu do odebrania wyrażona w tonach ....................................................................... 

Załączniki do wniosku 

-  kopia dokumentu potwierdzającego własność nieruchomości 

    /akt notarialny lub wypis z rejestru gruntów/  

-  potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wydane przez Wydział Budownictwa i Architektury 

Starostwa Powiatowego w  Kozienicach o zamiarze usunięcia wyrobów zawierających 

azbest z budynku, dokonanym na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót lub kopii 

pozwolenia na budowę wymaganego w przypadku rozbiórki budynku lub zmiany wyglądu 

obiektu /za wyjątkiem sytuacji o, której mowa w § 2 pkt. 4 niniejszego regulaminu/. 

 

Data ..............................................                                                      ...................................................... ............... 

                                                                                                      Podpis wnioskodawcy      

 

                                                                                              



                                                                                                             Załącznik nr 2  

do Regulaminu finansowania 

przedsięwzięć polegających na 

usuwaniu wyrobów 

zawierających azbest    

 

Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało 

zakończone (Dz.U.03.192.1876) - wzór 
 

1. Miejsce, adres ........................................................................................................................................ 

 

2. Właściciel/zarządca*): 

a) osoba prawna - nazwa, adres, .......................................................................................................... 

 

b) osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres .......................................................................................... 

 

3. Tytuł własności ...................................................................................................................................... 

 

4. Nazwa, rodzaj wyrobu 
2)

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

 

5. Ilość (m
2
, tony)

3)
 .................................................................................................................................... 

 

6. Rok zaprzestania wykorzystywania wyrobów ....................................................................................... 

 

7. Planowane usunięcia wyrobów: ............................................................................................................. 

 

a) sposób .............................................................................................................................................. 

b) przez kogo ....................................................................................................................................... 

c) termin .............................................................................................................................................. 

8. Inne istotne informacje
4)

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

 

 

 

Data .....................................                                                           podpis 

 
                                                                                      ...................................................... 
Objaśnienia: 

*) Niepotrzebne skreślić. 
1) Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu. 
2) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację: 

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie, 

- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa, 

- rury i złącza azbestowo-cementowe, 

- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest, 

- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe, 
- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione, 

- szczeliwa azbestowe, 

- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki, 
- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych, 

- papier, tektura, 

- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione. 
3) Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, spis z natury). 
4) Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym.        
 



PRZYGOTOWANIE  ETERNITU  DO  ODBIORU 

 

 

1. Eternit  powinien być zdjęty z dachu  

2. Eternit należy ułożyć na drewnianej palecie  i owinąć czarną folią 

3. Drobne, pokruszone kawałki eternitu powinny być zapakowane do worków 

foliowych. 

4. Eternit należy złożyć w takim miejscu aby mógł podjechać duży samochód 

ciężarowy /w przypadku braku dojazdu i możliwości mechanicznego załadowania 

eternitu, nie będzie on odebrany/  

5. Firma odbierająca eternit uprzedzi telefonicznie właściciela eternitu o terminie 

odbioru  

                                                                     

 


