
.................................................... , .... ..... .................. .. 

(miejscowosc, data) 

Urz'Id Gminy Baboszewo 

ul. Warszawska 9A, 09 - 130 Baboszewo 

Wniosek 

o udzial w programie likwidacji wyrob6w zawieraj'lcych azbest 

1. Dane Wnioskodawcy (osoba fizyczna nie prowadzqca dzialalnosci gospodarczej): 

ImiE; i nazwisko: 

Miejscowose: 

Ulica : 

Kod pocztowy: .......... -..... .......... , Miejscowose: ................... ......... ............ .. ........ .. 

Nr telefonu: 

2. Miejsce i rodzaj wyrob6w zawierajqcych azbest przeznaczonych do likwidacji w 2020 

roku: 

Adres nieruchomosci: ........................................................................................................ ....... . 

Nr dzialki: .................................................................................................................................... . 

Tytul prawny Wnioskodawcy do nieruchomosci (wlasnose/wsp6Iwlasnose/inny): 

Rodzaj budynku (gospodarczy/mieszkalny): .......................................................................... . 

Rodzaj odpad6w (plyty azbestowo cementowe plaskie/faliste/inne): 

3. lIose wyrobow zawierajqcych azbest przeznaczonych do likwidacji (demontai wraz 

z unieszkodliwieniem lub unieszkodliwienie) w 2020 roku: 

- demontai wraz z unieszkodliwieniem ............................................ .......... [m 2] 

- unieszkod liwienie ............... .... .................. .. .... ... ........ [m 2] 



4. Uwagi i informacje dodatkowe: 

Zloien ie niniejszego wniosku nie jest r6wnoznaczne z przyznaniem dofinansowania 

w wysok05ci 100 % koszt6w demontaiu wraz z unieszkodliwieniem wyrob6w zawierajqcych 

azbest lub unieszkodliwienia wyrob6w zawierajqcych azbest. 

W przypadku nieotrzymania przez Gmin~ Baboszewo dotacji z Wojew6dzkiego Funduszu 

Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na likwid acj ~ wyrob6w zawierajqcych 

azbest z terenu gminy Baboszewo zadanie nie b~dzi e realizowane w 2020 roku. 

W przypadku rezygnacji z realizacj i zadania, Wnioskodawca zobowiqzany jest niezw!ocznie 

dostarczyc pismo w tej sprawie do Urz~du Gminy Baboszewo. 

(Podpis Wnioskodowcy) 

Do wniosku naleiy za!qczyc: 

1. Zgod~ na przetwarzanie danych osobowych. 

2. Informacj~ 0 wyrobach zawierajqcych azbest i miejscu ich sk!adowania. 

3. W przypadku demontaiu wraz z unieszkodliwieniem azbestu: kserokopi~ zg!oszenia 

zamiaru wykonywania rob6t z!oionego w Starostwie Powiatowym w Plonsku/ 

pozwolenia na budow~ wydanego przez Starostwo Powiatowe w Plonsku lub 

opcjonalnie 05wiadczenie, ie zg!oszenie/wniosek 0 pozwolenie na budow~ zostanie 

zloione najp6iniej w terminie 14 dni po otrzymaniu przez Gmin~ Baboszewo 

potwierdzen ia przyznania dotacj i z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska 

i Gospodarki Wodnej w Warszawie na usuwanie i unieszkodl iwianie azbestu w 2020 

roku. 

4. W przypadku unieszkodliwienia azbestu: kserokopi~ zg!oszenia zamiaru wykonywania 

rob6t z!oionego w Starostwie Powiatowym w Plonsku/pozwolenia na budow~ 

wydanego przez Starostwo Powiatowe w Plonsku lub opcjonalnie 05wiadczenie, ie 

azbest przeznaczony do likwidacji zosta! zdemontowany zgodnie z obowiqzujqcymi 

w tym czasie przepisami prawa. 


