
 Stryków, dnia ………………………… 

………………………………….. 

………………………………….. 
Imię i Nazwisko / Nazwa Wnioskodawcy 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 
               Adres Wnioskodawcy 

Urząd Miejski w Strykowie 

Ul. Kościuszki 27 

95-010 Stryków 

 

W związku ze złożonym  wnioskiem  o udzielenie  dotacji celowej na za zadania związane z 

usuwaniem  wyrobów zawierających azbest  z terenu  Gminy  Stryków poniżej przedstawiam: 

□*
   Informację  o zdemontowanych  wyrobach zawierających azbest przygotowanych do realizacji 

zadania polegającego na  transporcie odpadów do miejsca unieszkodliwiania i 

unieszkodliwienia   poprzez składowanie odpadów niebezpiecznych na uprawnionym 

składowisku lub utylizacja azbestu poprzez dopuszczalne metody przetwarzania 

  a) rodzaj wyrobów zawierających azbest : 

-  płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie, 

– płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie, 

– rury i złącza azbestowo-cementowe, 
– rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi, 

– 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, w tym papier i tektura; podać jakie: 

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

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

b) adres miejsca  magazynowania  wyrobów zawierających  azbest ( w tym nr ewidencyjny  działki): 

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

c) masa  wyrobów zawierających  azbest przeznaczonych   do   transporu i  unieszkodliwienia ( kg ): 

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

 

 □*
  -   deklarację gotowości do przeprowadzenia w bieżącym roku zadania polegającego  na:  

 demontażu pokrycia dachowego lub innych wyrobów zawierających azbest,  transporcie 

odpadów do miejsca unieszkodliwiania,  unieszkodliwianie poprzez składowanie odpadów 

niebezpiecznych na uprawnionym składowisku lub utylizacja azbestu przez uprawniony zakład, 

  Deklaruję gotowość  do przeprowadzenia    w bieżącym ………. roku zadania 

polegającego   na - demontażu pokrycia dachowego lub innych wyrobów zawierających 

azbest,  transporcie odpadów do miejsca unieszkodliwiania,  unieszkodliwianie poprzez 

składowanie odpadów niebezpiecznych na uprawnionym składowisku lub utylizacja azbestu 

przez uprawniony zakład, 

  a) rodzaj wyrobów zawierających azbest : 



-  płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie, 

– płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie, 

– rury i złącza azbestowo-cementowe, 

– rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi, 
– 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, w tym papier i tektura; podać jakie: 

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

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

b) rodzaj zabudowy   oraz adres miejsca  występowania  wyrobów zawierających  azbest ( w tym nr ewidencyjny  działki): 

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

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

 

c) ilość posiadanych   wyrobów zawierających  azbest przeznaczonych   do   demontażu transportu i  unieszkodliwienia ( kg/m2 ): 

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

       

 

 

 

……............................................................... 
(data  i podpis Wnioskodawcy/ osób  upoważnionych do 

reprezentowania Wnioskodawcy oraz  pieczęć) 

 

 

 

 

*
- właściwe zaznaczyć znakiem ”X” 

 


