
  

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

          miejscowość, data 

                      

                   Burmistrz Miasta i Gminy 

Kąty Wrocławskie 

                                                                                               ul. Rynek– Ratusz 1 

55-080 Kąty Wrocławskie 

             

Zgłoszenie zakończenia realizacji zadania  

zgodnie z umową nr …………………………. z dnia …………………………. zgłaszam 

zakończenie realizacji zadania obejmującego likwidację  

 pokryć dachowych  

 elewacji*  

zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Kąty 

Wrocławskie 

1. Informacja o wnioskodawcy 

Imię i nazwisko/nazwa wspólnoty mieszkaniowej**: ...……………………………………… 

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

Adres: ...………………………………………………………………………………………… 

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

PESEL/NIP***………………………… 

Dane kontaktowe (telefon, e-mail): ...…………………………...……………………………... 

2. Dane nieruchomości, na której zlikwidowano pokrycia dachowe lub elewacje 

zawierające azbest 

miejscowość........................................ ulica …………………. nr domu ……. nr lokalu …….  

nr ewidencyjny działki ................................. 

3. Informacja o ilości usuniętych wyrobów zawierających azbest  

rodzaj płyt eternitowych (falisty/płaski)   .......................................................... 

usunięta ilość odpadów zawierających azbest           ...........................................m
2 

4. Koszt zadania (wg załączonych faktur i rachunków) .....................................................zł 

5. Data zakończenia zadania (dzień, miesiąc, rok) ..................................  

 
 

* zaznaczyć właściwe 

** niepotrzebne skreślić 

***dotyczy wspólnoty mieszkaniowej     
 

 

 

 

....................................................... 
czytelny podpis wnioskodawcy 

 

 



  

Załączniki: 

 imienna faktura VAT lub rachunek określający koszt zadania z adnotacją „zapłacono 

gotówką” lub załączonym dokumentem potwierdzającym zapłatę należności  

(w przypadku dołączenia kopii dokumentu należy przedłożyć oryginał do wglądu)  

 „informacja o wyrobach zawierających azbest”, o której mowa w rozporządzeniu Ministra 

Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. 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 określającą ilość usuniętych 

wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia 

 oświadczenie przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości 

wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych 

przepisów technicznych i sanitarnych, zgodnie z § 8 ust. 3 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, 

zawierającego dodatkowo informację o łącznej powierzchni płyt azbestowo-cementowych  

(w m
2
), usuniętych z obiektów budowlanych i przetransportowanych na uprawnione 

składowisko; 

 kopia karty przekazania odpadu na uprawnione składowisko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informacja zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych: 

1) administratorem danych osobowych wnioskodawcy jest Gmina Kąty Wrocławskie, z siedzibą ul. Rynek-Ratusz 1, 55-080 Kąty 
Wrocławskie  

2) dane osobowe wnioskodawcy przetwarzane będą w celu realizacji dotacji celowej i nie będą udostępniane innym podmiotom, 

3) wnioskodawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

 

 

 


