
 
Załącznik nr 1 do Regulaminu finansowania 
zadań z zakresu usuwania wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Grabica 

 
 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE USŁUGI USUNIĘCIA ODPADÓW 

ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH  

NA TERENIE GMINY GRABICA 

1. Dane Wnioskodawcy/ Wnioskodawców: 

Imię i nazwisko/pełna nazwa: ……………….……………………..…………….… 

Adres zamieszkania/adres siedziby: ………………….………..….……………… 

Adres korespondencyjny: ………………….……...................…………….……… 

Telefon kontaktowy: ……………………………….….……………….….………… 

2. Miejsce demontażu lub składowania odpadów zawierających azbest: 

……………..………………………………...…………………………………………… 
(miejscowość, numer posesji, numer ewidencyjny działki, obręb) 

3. Tytuł prawny do nieruchomości lub oświadczenie  

………...…………………………………..……………………………………………… 
(akt własności, współwłasności, umowa użyczenia, umowa dzierżawy,  

użytkowanie wieczyste, umowa najmu) 

4. Rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach dofinansowania**: 

□ Demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwienie: 

□ budynek mieszkalny:  

           ilość azbestu ………….. m2 

           rodzaj azbestu: płyty faliste/ płyty płaskie* 

           planowany termin demontażu: ……………………………… 

□ budynek gospodarczy/inny*:  

           ilość azbestu ………….. m2 

                 rodzaj azbestu: płyty faliste/ płyty płaskie* 

                 planowany termin demontażu: ……………………………… 

□ Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów wcześniej zdjętych z budynku  

i magazynowanych na nieruchomości: 

□ budynek mieszkalny:  

ilość azbestu ………….. m2  

        rodzaj azbestu: płyty faliste/ płyty płaskie* 

□ budynek gospodarczy/inny*:  

           ilość azbestu ………….. m2 

                 rodzaj azbestu: płyty faliste/ płyty płaskie* 
 

 



 
5. Oświadczenia: 

Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym  

i prawnym. 

Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu 

karnego za składanie fałszywych zeznań. 

Zobowiązuję się do umożliwienia upoważnionym pracownikom Urzędu Gminy 

w Grabicy oraz firmie działającej na zlecenie Gminy wstępu na przedmiotową 

nieruchomość w celu podjęcia działań związanych z realizacją wnioskowanych prac. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we 

wniosku w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

przez Gminę Grabica w związku z realizację wnioskowanego przeze mnie 

przedsięwzięcia, w szczególności do udostępnienia moich danych Wykonawcy w celu 

ich realizacji. 

 
 
*niepotrzebne skreślić 
** właściwe zaznaczyć znakiem X 
 
 
 

……………….………………………………………. 
                                      (data i podpis wnioskodawcy/ wnioskodawców) 

 
 
 
 

 
Załączniki do wniosku: 

1. Kserokopia tytułu prawnego lub oświadczenie. 
2. Kserokopia zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie 

Tryb. w przypadku złożenia wniosku dotyczącego demontażu wyrobów budowlanych 
zawierających azbest. 

3. Formularze i oświadczenia dotyczące pomocy de minimis zgodne z obowiązującymi 
przepisami. 


