
URZĄD MIASTA KRAKOWA Załącznik nr 7
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Kraków Osiedle Zgody 2

Dodatkowe informacje na odwrocie

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krakowa
 os. Zgody 2, 31-949 Kraków  tel. 616-88-44 do 46 i 616-88-48 do 51, fax 616-88-47

WNIOSEK DLA OSÓB FIZYCZNYCH

o przyznanie środków finansowych do wykonania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest 
z obiektów budowlanych z Gminnego/Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Krakowie.
(wniosek prosimy wypełnić drukiem)

1. Imię i Nazwisko wnioskodawcy (właściciela budynku/działki)

Imię _____________________________________________

Nazwisko _____________________________________________

2. Stały adres zameldowania wnioskodawcy 

ulica _______________________________________________ nr domu ________ nr mieszkania ________

kod pocztowy ____________miejscowość___________________________ tel. kontaktowy _____________

3. Lokalizacja planowanych prac __________________________________________

4. Obręb i nr działki ____________________________________________________

5. Charakterystyka prac (zaznaczyć właściwe): płyty dachowe / płyty elewacyjne/ inne (jakie)________________

6. Planowana ilość wytworzonych wyrobów zawierających azbest [m2 lub kg] ____________________________

7. Planowany termin realizacji prac ______________________________________________________________

___________________________
data i podpis

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta Krakowa, Kancelarii Magistratu pl. Wszystkich Świętych 3/4 lub 
w Punkcie Obsługi Mieszkańców os. Zgody 2; ewentualnie przesłać pocztą.
Wykaz niezbędnych dokumentów do przedłożenia przy podpisywaniu umowy cywilno-prawnej w Urzędzie:

 dowód tożsamości (do wglądu),
 oryginał faktury VAT lub rachunku wystawiony przez przedsiębiorcę za usunięcie odpadów zawierających azbest (dokument po 

skasowaniu, tzn. opieczętowaniu do wysokości przyznanego dofinansowania będzie zwracany),
 kserokopia dokumentu potwierdzającego zgłoszenie realizacji zadania do Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, 

w przypadku gdy jest to wymagane (oryginał do wglądu),
 kserokopia oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu 

terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych (na podstawie rozporządzenia ministra 
właściwego do spraw gospodarki w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających 
azbest obowiązującego w chwili składania wniosku, zawierającego dodatkowo informacje o łącznej powierzchni płyt azbestowo-
cementowych usuniętych z obiektów budowlanych i przetransportowanych na uprawnione składowisko (oryginał do wglądu),

 kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego własność budynku / działki lub zgoda właściciela na realizację zadania (oryginał do 
wglądu).



Wyciąg z „Zasad korzystania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Krakowie oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie”

Środki finansowe mogą być przyznawane na zwrot kosztów zadań realizowanych w roku złożenia wniosku 
oraz w kolejnych dwóch latach poprzedzających rok złożenia wniosku.

§ 16.
1. W przypadku zadań związanych z pracami polegającymi na usuwaniu wyrobów zawierających azbest 

z obiektów budowlanych, realizowanych przez osoby fizyczne, jak również reprezentujące je 
wspólnoty, warunkiem otrzymania środków finansowych jest: 
1) demontaż płyt azbestowo – cementowych płaskich i falistych stosowanych 

w budownictwie przez przedsiębiorcę legitymującego się decyzją zezwalającą na wytwarzanie 
odpadów niebezpiecznych zawierających azbest wydaną przez Prezydenta Miasta Krakowa, 

2) przedłożenie „informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania” lub 
„informacji o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone” 
(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.10.2003 r 
w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz 
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest azbest – Dz. U. z 
2003 r. Nr 192, poz. 1876)

3) spełnienie wymogów formalnych, tj. przedłożenie przy podpisywaniu umowy:
a) kserokopii aktualnego dokumentu potwierdzającego własność budynku/działki lub zgody 

właściciela na realizację zadania (oryginał do wglądu),
b) kserokopii dokumentu potwierdzającego zgłoszenie realizacji zadania do Wydziału 

Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, w przypadku gdy jest to wymagane 
(oryginał do wglądu),

c) oryginału faktury VAT lub rachunku wystawionego przez przedsiębiorcę za usunięcie 
odpadów zawierających azbest (dokument po skasowaniu, tzn. opieczętowaniu do wysokości 
przyznanego dofinansowania będzie zwracany),

d) kserokopii oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest   o 
prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z 
zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych (na podstawie rozporządzenia 
ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego 
użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest – obowiązującego w chwili składania 
wniosku), zawierającego dodatkowo informacje o łącznej powierzchni płyt azbestowo-
cementowych usuniętych z obiektów budowlanych i przetransportowanych na uprawnione 
składowisko (oryginał do wglądu),

2. Wysokość przyznawanych środków finansowych ustala się na podstawie łącznej powierzchni płyt 
azbestowo-cementowych usuniętych z obiektów budowlanych i przetransportowanych na uprawnione 
składowisko.

3. Ustala się, z zastrzeżeniem ust 4, że wysokość przyznawanych środków finansowych wynosi 13,00 zł. 
za 1 m2 usuniętych wyrobów zawierających azbest.

4. Wysokość przyznanych środków finansowych nie może przekroczyć 100% kosztów (określonych na 
podstawie przedłożonych faktur VAT bądź rachunków) poniesionych przez inwestora. 

5. Dopuszcza się możliwość przyznania środków finansowych na pokrycie części kosztów związanych z 
transportem i składowaniem na uprawnionym składowisku odpadów zawierających azbest 
wytworzonych przed dniem wejścia w życie niniejszych Zasad w wyniku demontażu płyt azbestowo 
– cementowych płaskich lub falistych stosowanych w budownictwie z obiektów budowlanych,

6. Ustala się, z zastrzeżeniem ust. 4, że wysokość przyznawanych środków finansowych wynosi 0,35 zł 
za 1 kg odpadów zawierających azbest zeskładowanych na uprawnionym składowisku. Warunkiem 
przyznania środków finansowych jest przetransportowanie odpadów zawierających azbest na 
uprawnione składowisko przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności 
w zakresie transportu odpadów zawierających azbest oraz spełnienie wymogów formalnych 
określonych w ust. 1 pkt 3 lit. a, c wraz z przedłożeniem kserokopii oświadczenia przedsiębiorcy 
usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu 
z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.


