
          …..……………………………………. 

      miejscowość , data 

 

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

Wnioskodawca 

   

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

Adres wnioskodawcy 

 

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

NIP 

 

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

PESEL 

 

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

Telefon 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy 

ul. Plac Moniuszki 14 

42 – 350 Koziegłowy 

 

 

W N I O S E K 

 

o przyznawanie dotacji z budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy na unieszkodliwianie 

odpadów zawierających azbest, powstałych przy likwidacji pokryć dachowych                 

z budynków mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy. 

 

 

1. Miejsce gdzie był użytkowany wyrób zawierający azbest (adres, numer ewidencyjny 

działki oraz obręb geodezyjny): 

 

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

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

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

 

2. Rodzaj usuniętego z dachu budynku mieszkalnego wyrobu zawierającego azbest                        

(płyty azbestowo-cementowe faliste, płyty azbestowo-cementowe płaskie, inne): 

 

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

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

 

3. Planowana ilość usuniętego wyrobu zawierającego azbest (m2  lub kg) / lub ilość 

usuniętego wyrobu *. 

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



 

4. Planowana data zakończenia prac związanych z demontażem, transportem                                 

i unieszkodliwianiem wyrobu zawierającego azbest / lub data zakończenia prac *. 

 

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

 

5. Tytuł prawny do budynku mieszalnego: 

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

 

6. Nazwa podmiotu/wykonawcy robót związanych z demontażem, transportem                          

i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest: 

 

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

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

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

7. Numer konta bankowego Wnioskodawcy wraz z nazwą banku, na który zostanie 

wypłacona kwota dotacji **. 

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

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

 

1). Załączniki: 

a) Kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo własności do budynku 

mieszkalnego (aktualny wypis z księgi wieczystej). W przypadku posiadania innego tytułu 

prawnego oprócz kserokopii dokumentu potwierdzającego tytuł prawny winna być również 

dołączona zgoda właściciela budynku mieszkalnego wraz z kserokopią dokumentu, o którym 

mowa w zd. 1. W przypadku budynku mieszkalnego będącego własnością kilku osób winna 

być dołączona zgoda wszystkich współwłaścicieli.    

 

b) 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, zawierającego dodatkowo 

informację o łącznej powierzchni i masie usuniętych oraz przekazanych do unieszkodliwienia 

wyrobów zawierających azbest. 

 

c) Kserokopia „Karty przekazania odpadu” świadcząca o przekazaniu odpadu z budynku 

mieszkalnego na składowisko odpadów. 

 

d) Oświadczenie dwóch świadków dotyczące usunięcia pokrycia dachowego z budynku 

mieszkalnego zawierającego azbest.  

 

e) Oryginały dokumentów, o których mowa w lit. a-c do wglądu. 

 

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.  



 

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu. 

 

 

2). Warunkiem przyznania dotacji jest: 

a) Zawarcie umowy o udzielenie dotacji pomiędzy Gminą i Miastem Koziegłowy                     

a Wnioskodawcą.  

 

b) Przedłożenie przez Wnioskodawcę kserokopii faktury VAT (lub rachunku) wystawionej 

przez uprawnionego przedsiębiorcę za demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów 

zawierających azbest.  

 

c) Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało 

zakończone. 

 

Oświadczam, że przedłożone we wniosku informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*dotyczy przypadku demontażu pokrycia dachowego przed złożeniem wniosku, nie wcześniej 

niż 18 maja 2009 r. 

 

** w razie niewskazania nr konta bankowego wypłata nastąpi w kasie Urzędu Gminy i Miasta 

Koziegłowy 
 


