
 

…………………………, dnia ……………………. 
(miejscowość i data)  

 

 

 

Wójt Gminy Galewice  

ul. Wieluńska 5 

98-405 Galewice  

 

 

 

WNIOSEK 

o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest 

 

 

1. Dane wnioskodawcy: 

a) imię, nazwisko:…………………………………………………………………………. 

b) PESEL…………………………………………………………………………………..  

c) seria, nr dowodu osobistego……………………………………………………………. 

d) adres zamieszkania:…………………………………………………………………….. 

e) telefon kontaktowy:…………………………………………………………………….. 

f) liczba osób zamieszkujących posesję:………………………………………………….. 

2. Lokalizacja wyrobów zawierających azbest: 

a) adres nieruchomości:……………………………………………………………………. 

b) nr ewidencyjny działki:…………………………………………………………………. 

3. Tytuł prawny do nieruchomości (właściwe zaznaczyć): 

a) właściciel, 

b) współwłaściciel,  

c) użytkownik wieczysty,  

d) inny (podać jaki?)……………………………..……………….……………..…………. 

4. Rodzaj usuwanych wyrobów zawierających azbest (właściwe zaznaczyć):  

a) płyty azbestowo – cementowe płaskie stosowane w budownictwie, 

b) płyty azbestowo – cementowe faliste stosowane w budownictwie,  

c) inne (podać jakie):………………………………………………………………………. 

5. Źródło pochodzenia i szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest do usunięcia:  

a) powierzchnia (w m
2
):…………………………………………………………………… 

b) rodzaj obiektu (budynek mieszkalny, gospodarczy, garażowy, inny, płyty luzem na 

posesji):………………………………………………………………..………...……… 

c) rodzaj powierzchni (pokrycie dachowe, elewacja, inne):………………………………. 

6. Zakres planowanych prac (właściwe zaznaczyć): 

a) demontaż wyrobów zawierających azbest,  

b) zabezpieczenie wyrobów zawierających azbest (przygotowanie do transportu),  

c) załadunek i transport wyrobów zawierających azbest,  

d) rozładunek i przekazanie do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest 

zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

7. Planowany termin realizacji prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających 

azbest:…………………………………………………………………………………………... 

 

 



8. Oświadczenie wnioskodawcy:  

a) oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem 

faktycznym i prawnym, 

b) zapoznałem/am się z „Regulaminem dofinansowania zadań z zakresu usuwania 

azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Galewice”,  

c) wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin nieruchomości, z której planuje się 

usunięcie wyrobów zawierających azbest, w celu przeprowadzenia czynności 

kontrolnych, 

d) wyrażam zgodę na wykonanie prac objętych dofinansowaniem przez wskazanego 

wykonawcę przez Gminę Galewice,  

e) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w przedstawianych 

przeze mnie dokumentach dla potrzeb wykonania zadania usunięcia wyrobów 

zawierających azbest z terenu gminy Galewice, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 

 
Świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym wniosku  nieprawdy, zgodnie z art. 

233 kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość zamieszczonych 

informacji.  

 

 

     ………………………………… 

(podpis wnioskodawcy)  

 

 

 
Załączniki:  

1. Kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, z której 

mają być usuwane wyroby zawierające azbest oraz zgoda wszystkich współwłaścicieli na 

realizacje zadania (w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem) - oryginał 

do wglądu. 

2. Kserokopia dokumentu potwierdzającego zgłoszenie prac polegających na usuwaniu wyrobów 

zawierających azbest zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.  

3. Mapa terenu z zaznaczeniem obiektu, z którego mają być usuwane wyroby zawierające azbest 

(może być z mapy.geoportal.gov.pl).  

http://www.maps.geoportal.gov.pl/

