
Chodecz, dnia …....................... 

 

 

         Do  

         Burmistrza Chodcza 
 

 

W N I O S E K 

 

o dofinansowanie zadania związanego z demontażem i utylizacją 

wyrobów zawierających azbest. 

 

1………………………………………………………………………………………………. 
 imię i nazwisko wnioskodawcy, adres, tel. kontaktowy 

 

2 ………………………………………………………………………………………………. 
 numer ewidencyjny działki na której znajdują się wyroby zawierające azbest, obręb geodezyjny  

 

3 …………… m2, /słownie ……………………………………………………………………. 
 ilość eternitu przewidziana do demontażu transportu  i utylizacji podana w m2 – w przypadku gdy 

 przewiduje się tylko transport i utylizację należy to zaznaczyć 

 

4………………………………………………………………………………………………. 
 planowany termin wykonania prac 
 

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: 

 

1. Zgłoszenie zamiaru budowy (w przypadku wymiany pokrycia dachowego) lub 

pozwolenie na budowę (w przypadku wymiany pokrycia dachowego połączonego ze 

zmianą konstrukcji dachu) 

2. Aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową ze wskazaniem obiektów na których 

planowane jest prowadzenie prac. 

3. Przy składaniu wniosku należy sprawdzić, czy przewidziane do wymiany pokrycie 

dachowe jest ujęte w inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i 

Gminy Chodecz. 

 

 

         ….................................................... 
          podpis wnioskodawcy 

 

UWAGA! 
 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowuje demontaż 

i utylizację wyrobów zawierających azbest w kwocie do 1000 zł/Mg.  

Jeżeli okaże się, że po przeprowadzeniu postępowania przetargowego kwota ta będzie 

wyższa niż 1 000 zł/Mg różnicę dopłaca wnioskodawca. 



                                                         Chodecz, 11.01.2017 r. 

NABÓR WNIOSKÓW NA DEMONTAŻ I UTYLIZACJĘ WYROBÓW 

ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 

 

 

 

 Burmistrz Chodcza informuje, że do dnia 3 marca 2017  roku przyjmowane będą 

wnioski o dofinansowanie zadań związanych z demontażem i utylizacją wyrobów 

zawierających azbest. Wnioski można składać w PUNKCIE OBSŁUGI INTERESANTA, 

/pok. 4/ Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu, ul. Kaliska 2, 87–860 Chodecz w godzinach 

pracy Urzędu. 

 Zadanie jest współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 70 % oraz środków 

własnych gminy Chodecz w wysokości 30 %. 

 

Dodatkowych informacji w powyższych sprawach udziela pracownik UMiG Chodecz,        

P. Eugeniusz Nowakowski, pok 8, tel. 54 2848070, w. 27 lub 600 494 267. 

 

 

 

 

 

 

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: 

 

1. Zgłoszenie zamiaru budowy (w przypadku wymiany pokrycia dachowego) lub 

pozwolenie na budowę (w przypadku wymiany pokrycia dachowego połączonego ze 

zmianą konstrukcji dachu) 

2. Aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową ze wskazaniem obiektów na których 

planowane jest prowadzenie prac. 

3. Przy składaniu wniosku należy sprawdzić, czy przewidziane do wymiany pokrycie 

dachowe jest ujęte w inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i 

Gminy Chodecz. 
 

 

 

 

 


