
 

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE PN. „UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA 

TERENIE GMINY RUDNIK” 

 

DANE GRANTOBIORCY: 

IMIĘ I NAZWISKO:  

ADRES ZAMIESZKANIA:  

TEELFON:  

ADRES MAILOWY:  

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I INFORMACJE DOTYCZĄCE OBIEKTU I NIERUCHOMOŚCI OBJĘTEJ DEKLARACJĄ: 

LOKALIZACJA ( ULICA, NR, KOD 

POCZTOWY) 

 

NR DZIAŁKI  

ZADANIE POLEGA NA:  Demontażu z obiektu wyrobów budowlanych 

zawierających azbest, ich transporcie, unieszkodliwianiu 

(składowaniu na składowiskach odpadów niebezpiecznych 

lub wydzielonej części składowisk odpadów innych niż 

niebezpieczne) z jednoczesnym przywróceniem stanu 

obiektu sprzed demontażu z wykorzystaniem fabrycznie 

nowych materiałów budowlanych niezawierających 

azbestu;  

 Demontażu z obiektu wyrobów budowlanych 

zawierających azbest, ich transporcie, unieszkodliwianiu 

(składowaniu na składowiskach odpadów niebezpiecznych 

lub wydzielonej części składowisk odpadów innych niż 

niebezpieczne); 

 Transporcie znajdujących się na nieruchomości wyrobów 
budowlanych zawierających azbest i ich unieszkodliwieniu 
(składowaniu na składowiskach odpadów niebezpiecznych 
lub wydzielonej części składowisk odpadów innych niż 
niebezpieczne); 

RODZAJ OBIEKTU, Z KTÓREGO BĘDĄ 

USUWANE WYROBY ZAIWERAJĄCE 

AZBEST: 

 BUDYNEK MIESZKALNY 

 BUDYNEK GOSPODARCZY 

 ALTANA 

 WIATA 

 GARAŻ 

 INNY:…………………………………………….. 

POWIERZCHNIA WYROBÓW 

AZBESTOWYCH [m2]: 

 

MASA WYROBÓW AZBESTOWYCH 

[kg]: 

 

ILOŚĆ PRZEWIDYWANEGO DO 

PRZYWRÓCENIA POKRYCIA 

DACHOWEGO/ELEWACJI [m2]: 

 

TERMIN REALIZACJI:  ROZPOCZĘCIE:……………………………….. 

 ZAKOŃCZENIE:…………………………….. 

CAŁKOWITE KOSZTY WYKONANIA 

ZADANIA W OPARCIU O KOSZTORYS: 

NETTO:…………………………... [PLN] 

VAT:……………………..…..……. [PLN] 

BRUTTO:…………………………. [PLN] 

 Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem* się z treścią Procedury grantowej udziału  
w projekcie pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Rudnik” i 
przyjmuję warunki w nim określone. 

 Oświadczam, że obiekt/nieruchomość*, z którego/której* usuwam odpady zawierające azbest 
wykorzystuję/nie wykorzystuję* do prowadzenia działalności gospodarczej. 

 Oświadczam, że zapewnię realizację zadania przy kwocie grantu w wysokości do 100% kosztów 



 

kwalifikowanych zadania. 

 Oświadczam, że będę dysponował odpowiednio przed dniem zawarcia umowy  

o powierzenie grantu, określone przepisami prawa budowlanego pozwolenia, zgłoszenia itp., jeżeli są 

wymagane. Kserokopie ww. dokumentów przedłożę w terminie 14 dni od dnia ich uzyskania. 

 Oświadczam, że nie posiadam jakichkolwiek zaległych zobowiązań finansowych wobec Gminy z tytułu 

należności podatkowych oraz z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a także z 

tytułu innych należności cywilnoprawnych. 

 W przypadku zmiany stanu prawnego obiektu/nieruchomości w trakcie realizacji, umowy o 

powierzenie grantu oraz w okresie trwałości Projektu, o fakcie tym niezwłocznie poinformuję Gminę. 

 Złożone załączniki oraz dane zawarte we wniosku są prawdziwe. 
 

ZAŁĄCZNIKI: 

 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania obiektem/nieruchomością na cele realizacji 
projektu i w okresie trwałości projektu zgodnie z załącznikiem nr 1 do deklaracji. 

 Zgodę współwłaściciela na udział w projekcie zgodnie z załącznikiem nr 2 do deklaracji (jeżeli dotyczy). 

 Dokumentacja techniczna* z kosztorysem (podpisany przez osobę posiadającą uprawnienia w 
rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane). 

 Informację o wyrobach zawierających azbest zgodnie z załącznikiem nr 3 do deklaracji. 

 Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest zgodnie z 
załącznikiem nr 4 do deklaracji. 
*niewymagana dla wariantu transportu wyrobów składowanych z Niruchomości/Działki 

 

.................................................. 
                  data i podpis Grantobiorcy 


