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Załącznik nr 5 do Regulaminu naboru wniosków... 

WNIOSEK O WYPŁATĘ GRANTU 
(wzór)  

Wniosek o wypłatę grantu 
w ramach projektu „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Pietrowice Wielkie" 

DANE GRANTOBIORCY 

Data zawarcia umowy  Numer umowy  

Imię i Nazwisko  

PESEL  

Numer rachunku bankowego Grantobiorcy  

Dane Wykonawcy (nazwa, siedziba firmy) 

 
 

Data zawarcia umowy z wykonawcą   

LOKALIZACJA WYKONANEGO ZADANIA 

Ulica   

Numer domu  Numer lokalu  

Miejscowość  Kod pocztowy  

Czy w nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza (TAK/NIE)  

INFORMACJA O BUDYNKU PRZED ZMIANĄ 

Rodzaj odpadów podlegających unieszkodliwieniu1  

Ilość odpadów podlegających unieszkodliwieniu2  

Sposób wykorzystania obiektu/nieruchomości  

CHARAKTERYSTYKA WYKONANEGO ZADANIA PO ZMIANIE 

Ilość unieszkodliwionych 
odpadów zawierających azbest 

 
Miejsce składowania 
unieszkodliwionych 
odpadów 

 

                                                           
1  Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:  

- 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,  

2 Ilość wyrobów zawierających azbest należy podać w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (kg, m2, m3, m.b., km). 
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KOSZTY KWALIFIKOWANE PONIESIONE NA WYKONANIE ZADANIA 

Wartość netto ogółem [zł]  

Zestawienie kwalifikowanych kosztów inwestycji: 

Lp. Pozycja 

Koszty jednostkowe netto 

Maksymalny 
limit netto 

j.m. 
Koszty 

materiałów i 
robocizny 

Razem 

1 
Demontaż, transport, unieszkodliwianie wyrobów 
budowlanych zawierających azbest z budynku 
mieszkalnego/niemieszkalnego* 

1 m2     

2 

Odtworzenie pokrycia dachowego budynku 
mieszkalnego/niemieszkalnego*uszkodzonego w 
wyniku prac demontażowych wyrobów i 
materiałów budowlanych zawierających azbest 
(materiały i robocizna) 

1 m2    

TERMIN REALIZACJI ZADANIA 

Data rozpoczęcia realizacji zadania [d/m/r]  

Data zakończenia realizacji zadania [d/m/r]  

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PRZY SKŁADANIU ROZLICZENIA 

Protokół odbioru zatwierdzony przez Grantodawcę Data wystawienia [d/m/r] Zatwierdzony przez 

1    

2    

3    

…    

Faktura VAT/rachunek wraz z 
potwierdzeniem płatności 

Numer dokumentu Data wystawienia [d/m/r] Zatwierdzony przez 

1     

2     

…     

Inne dokumenty: 

1 
Wydruk karty przekazania odpadów wg art. 67 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.). 

 

2 

dokumentacji fotograficznej (na płycie CD lub DVD) każdego usuniętego 
pokrycia dachowego z elementów zawierających azbest, wykonanej w sposób 
umożliwiający identyfikację nieruchomości (2–4 fotografie charakteryzujące 
zakres wykonanych prac i obiekt budowlany). 
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3 

oświadczenia o prawidłowości wykonanych prac związanych z usunięciem 
odpadów zawierających azbest zgodne z § 8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie 
sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 
zawierających azbest. (Dz. U. Nr 71, poz. 649); 

 

4 

kopie dokumentów sporządzonych przez wykonawcę zadnia tj.: zgłoszenia 
zamiaru przeprowadzenia prac polegających na usunięciu azbestu właściwemu 
organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy 
oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu 

jeżeli są wymagane 

5 
informacje o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało 
zakończone  

Załącznik nr 5.a  

6 Oświadczenie dotyczące trwałości projektu Załącznik nr 5.b 

7 Oświadczenie o poniesieniu wydatków w sposób oszczędny Załącznik nr 5.c 

8 Oświadczenie o braku podwójnego dofinansowania Załącznik nr 5.d 

9 Oświadczenie o braku wykluczenia z otrzymania dofinansowania Załącznik nr 5.e 

10 Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością  Załącznik nr 5.f 

11 Oświadczenie dot. VAT nie dotyczy 

12 Oświadczenie o działalności gospodarczej/rolniczej Załącznik nr 5.g 

13 
Oświadczenie o stanie technicznym nieruchomości oraz utrzymaniu Inwestycji 
przez okres 5 lat 

Załącznik nr 5.h 

14 Umowa z wykonawcą   

15 
Kosztorys powykonawczy lub protokół wykonania prac - wskazujący jakie 
elementy rozliczeniowe zostały wykonane (powinien on zawierać informacje w 
zakresie wartości oraz ilości wykonania danego elementu rozliczeniowego) 

Załącznik nr 6 i 6a 

16 
Kopie zgłoszenia robót budowalnych lub pozwolenie budowlane, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

W zależności od 
specyfiki obiektu 

objętego projektem 

17 Potwierdzeniem płatności (przelew bankowy)  

18 Inne (jakie?) 

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

 

* niepotrzebne skreślić 

 
 
 

………………………………………………… 
Data złożenia wniosku (dd/mm/rrrr) 

 

 
 
 

………………………………………………… 
Podpis Grantobiorcy 

Wypełnia Urząd 
 
 
 

………………………………………………… 
Data weryfikacji wniosku (dd/mm/rrrr) 

 
 
 
 

………………………………………………… 
Podpis osoby weryfikującej wniosek 
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Załącznik nr 5a do Regulaminu naboru wniosków... 

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST KTÓRYCH 
WYKORZYSTYWANIE ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE 1) 

(do wniosku o wypłatę Grantu) 

1. Nazwa miejsca/urządzenia/instalacji, adres 2): 
 
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 

2. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest – imię i nazwisko lub nazwa i adres: 
 
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 

3. Rodzaj zabudowy 3): ....................................................................................................... 

4. Numer działki ewidencyjnej 4): ............................................................................... 

5. Numer obrębu ewidencyjnego 4): .......................................................................... 

6. Nazwa, rodzaj wyrobu 5): ........................................................................................................................................................... 
 
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 

7. Ilość posiadanych wyrobów 6): ............................................................................... 

8. Stopień pilności 7): ............................................................................................................ 

9. Termin usunięcia wyrobów: ...................................................................................... 

10. Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia 6): 
 
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 

 
 
 
 

………………………………………………… 
Data złożenia wniosku (dd/mm/rrrr) 

 
 
 
 

………………………………………………… 
Podpis Grantobiorcy  

 

 
Objaśnienia: 
1) Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób zawierający wagowo 0,1% lub więcej azbestu. 
2) Adres faktycznego miejsca występowania azbestu należy uzupełnić w następującym formacie: województwo, powiat, gmina, miejscowość, 

ulica, numer nieruchomości. 
3) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, budynek mieszkalno-gospodarczy, inny. 
4) Należy podać numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania azbestu. 
5) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację: 

(np.: 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, drogi 
zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie 
stosowania wyrobów zawierających azbest, po trwałym zabezpieczeniu przed emisją włókien azbestu), drogi utwardzone odpadami 
zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ale 
niezabezpieczone trwale przed emisją włókien azbestu, inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; 
podać jakie). 

6) Ilość wyrobów zawierających azbest należy podać w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (kg, m2, m3, m.b., km). 
7) Według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” określonej w załączniku do 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 (Dz.U. z 2004 4. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010r. Nr 162, poz. 1089) 
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Załącznik nr 5b do Regulaminu naboru wniosków... 

Oświadczenie dotyczące trwałości projektu. 
(do wniosku o wypłatę Grantu) 

Ja niżej podpisany(a) zobowiązuje się do zapewnienia trwałości projektu poprzez utrzymanie 
Inwestycji objętej Grantem w niezmienionym stanie technicznym. Oznacza to brak możliwości 
modyfikacji technicznej Inwestycji i jej przeznaczenia przez okres 5 lat od daty ostatniej 
płatności ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na rzecz Gminy 
Pietrowice Wielkie, za wyjątkiem niezbędnych prac naprawczych i/lub konserwacyjnych. 

 
 
 

………………………………………………… 
Data (dd/mm/rrrr) 

 
 
 

………………………………………………… 
Podpis Grantobiorcy 

 

 

Załącznik nr 5c do Regulaminu naboru wniosków... 

 Oświadczenie o poniesieniu wydatków w sposób oszczędny. 
(do wniosku o wypłatę Grantu) 

Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że wydatki na realizację przedsięwzięcia 
ponosiłem/poniosłam w sposób celowy, racjonalny i oszczędny, tzn. nie zawyżony  
w stosunku do średnich cen i stawek rynkowych. Przed wyborem wykonawcy 
dokonałem/dokonałam także rozeznania rynku wybierając najkorzystniejszą ofertę spełniającą 
wymogi uzyskiwania najlepszych efektów do poniesionych nakładów. 

 
 
 

………………………………………………… 
Data (dd/mm/rrrr) 

 
 
 

………………………………………………… 
Podpis Grantobiorcy 

 

 

Załącznik nr 5d do Regulaminu naboru wniosków... 

Oświadczenie o braku podwójnego dofinansowania. 
(do wniosku o wypłatę Grantu) 

Ja niżej podpisany(a) oświadczam że na realizację przedsięwzięcia, o którym mowa  
w umowie powierzenia Grantu, nie uzyskałem/uzyskałam innego dofinansowania  
z jakichkolwiek środków krajowych jak i zagranicznych oraz o dodatkowe dofinansowanie nie 
będę się starał/starała w przyszłości.  

 
 
 

………………………………………………… 
Data (dd/mm/rrrr) 

 
 
 

………………………………………………… 
Podpis Grantobiorcy 
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Załącznik nr 5e do Regulaminu naboru wniosków... 

Oświadczenie o braku wykluczenia z otrzymania dofinansowania. 
(do wniosku o wypłatę Grantu) 

Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że biorąc pod uwagę zapisy Regulaminu projektu: 
„Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Pietrowice Wielkie" oraz 
przepisy prawa nie jestem wykluczony(a) z możliwości otrzymania dofinansowania. 

 
 
 

………………………………………………… 
Data (dd/mm/rrrr) 

 
 
 

………………………………………………… 
Podpis Grantobiorcy 

 

 

Załącznik nr 5f do Regulaminu naboru wniosków... 

Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością. 
(do wniosku o wypłatę Grantu) 

Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że moje prawo do dysponowania nieruchomością jest 
aktualne. 

 
 
 

………………………………………………… 
Data (dd/mm/rrrr) 

 
 
 

………………………………………………… 
Podpis Grantobiorcy 

 

 

Załącznik nr 5g do Regulaminu naboru wniosków... 

Oświadczenie o działalności gospodarczej/rolniczej. 
(do wniosku o wypłatę Grantu) 

Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że w budynku objętym Projektem pn. "Kompleksowe 

unieszkodliwianie materiałów azbestowych z terenu Gminy Pietrowice Wielkie": 

- jest zarejestrowana / nie ma zarejestrowanej* jest działalności gospodarczej 
- jest zarejestrowana / nie ma zarejestrowanej* jest działalności rolniczej 

Jednocześnie oświadczam, iż w przypadku zarejestrowanej działalności gospodarczej lub 
rolniczej, nie jest ona prowadzona w budynku objętym Projektem. 

 
 
 

………………………………………………… 
Data (dd/mm/rrrr) 

 
 
 

………………………………………………… 
Podpis Grantobiorcy 

 

* - niepotrzebne skreślić 



 Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Pietrowice Wielkie - załączniki. Wydanie: 1 

Data wydania 23.07.2020 r. Strona 7 z 7 

Załącznik nr 5h do Regulaminu naboru wniosków... 

Oświadczenie o stanie technicznym nieruchomości oraz utrzymaniu  
Inwestycji przez okres 5 lat. 

(do wniosku o wypłatę Grantu) 

Ja niżej podpisany(a) biorąc pod uwagę zapisy Regulaminu projektu: „Unieszkodliwianie 

odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Pietrowice Wielkie" oraz przepisy prawa 
budowlanego oświadczam, że budynek objęty projektem nie jest przeznaczony do rozbiórki  
a jego stan techniczny pozwala na realizację zaplanowanej Inwestycji.  

Zobowiązuje się również do utrzymania efektów realizacji Projektu przez okres 5 lat. Nie 
wykonam żadnej modyfikacji technicznej Inwestycji oraz nie zmienię jej przeznaczenia przez 
okres 5 lat od daty ostatniej płatności ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Śląskiego na rzecz Gminy Pietrowice Wielkie, za wyjątkiem niezbędnych prac naprawczych 
i/lub konserwacyjnych. 

 
 
 

………………………………………………… 
Data (dd/mm/rrrr) 

 
 
 

………………………………………………… 
Podpis Grantobiorcy 

 


