
 

 

Przeworsk, dnia………………. 

 

        Burmistrz Miasta Przeworska  

        ul. Jagiellońska 10 

        37-200 Przeworsk  

 

Wniosek o przyznanie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest 

pochodzących z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej 

Przeworsk 

 

1. Wnioskodawca: 
    (zaznaczyć właściwe) 

 

 osoba fizyczna 

 wspólnota mieszkaniowa 

 osoba prawna 

 przedsiębiorca 

 rolnik 

 jednostka sektora finansów publicznych będąca gminną lub powiatową osobą prawną 

 inny 

....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, NIP) 

 

2. Adres zamieszkania lub siedziba wnioskodawcy: 

....................................................................................................................................................... 

 

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

 

3. Telefon kontaktowy: 

....................................................................................................................................................... 

. 

4. Lokalizacja wyrobów zawierających azbest: 

....................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………... 
(adres, nr działki, nr arkusza mapy) 

 

a) rodzaj budynku, z którego usunięto lub planuje się usunąć azbest: 
(zaznaczyć właściwe) 

 

 mieszkalny, 

 gospodarczy – podać jaki:......................................................................................................... 

 



b) przeznaczenie budynku, z którego usunięto lub planuje się usunąć azbest: 
(zaznaczyć właściwe) 

 na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej lub rolnej 

 na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 

 na cele związane z prowadzeniem działalności rolniczej 

 

5. Tytuł prawny wnioskodawcy do nieruchomości: 
(zaznaczyć właściwe) 

 

 właściciel / użytkownik wieczysty 

 współwłaściciel / współużytkownik wieczysty 

 dzierżawca 

 inny – podać jaki.......................................................................................................... 

 

6. Rodzaj i ilość wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do usunięcia: 
(zaznaczyć właściwe) 

 

 demontaż z budynku, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest: 
 

    powierzchnia.................................. m2 
x 15 kg =......................kg 

    

   Rodzaj wyrobów: płyty płaskie, faliste, okładziny ścian, elewacje, elementy zabudowy 

    i  inne:    

………………………………………………………………………………………………… 

 

 odbiór i unieszkodliwienie już zdemontowanych wyrobów zawierających azbest,  

    składowanych tymczasowo na terenie nieruchomości 

 

    powierzchnia.................................. m2 
x 15 kg = .....................kg 

 

    Rodzaj wyrobów: płyty płaskie, faliste, okładziny ścian, elewacje, elementy zabudowy 

    i inne: 

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

 

7. Uwagi i informacje dodatkowe, załączniki: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
Oświadczenia 

1. Oświadczam, że dane podane we wniosku są zgodne z prawdą i jestem świadoma (-y)  
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego 

(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1137). 

2. Oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością, na której znajdują się wyroby 

zawierające azbest (akt własności lub inny tytuł prawny).  

1) w przypadku posiadania tytułu prawnego przez więcej niż jedna osobę należy przedłożyć zgodę 

wszystkich współwłaścicieli, 

2) w przypadku nieruchomości, obiektu do którego wnioskodawca nie posiada tytułu prawnego 

– pełnomocnictwo. 

 

 

…………………………..                               ………………………………………………….. 
     (miejscowość, data)                                                            (podpis właściciela władającego nieruchomością  


