
Lubiewo, dnia. ..........................2021 r. 

 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE 

ZADANIA ZWIĄZANEGO Z UNIESZKODLIWIANIEM 

ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY LUBIEWO 

 

WÓJT GMINY LUBIEWO 

 

I. Dane wnioskodawcy: 

a. Imię i Nazwisko …………………………………………………………………………................................…. 

b. Adres zamieszkania …………………………………………………………................................……………... 

c. Nr telefonu kontaktowego ………………................................……................................................................... 

II. Dane dotyczące nieruchomości z której będą usuwane wyroby zawierające azbest: 

 
a. Adres nieruchomości: …………………………………………………………………… 

b. Numer działki ewidencyjnej: …………………………, obręb: ……………………… 

c. Tytuł prawny wnioskodawcy do nieruchomości*:   własność   współwłasność   użytkowanie 

wieczyste  inne (wymienić) ……………………………………… 

d. Imię i Nazwisko współwłaściciela:  ………………………………………………………………………….     

adres zamieszkania współwłaściciela:……………………………………………………………………….. 

e. Rodzaj obiektu/miejsca*:   

 budynek mieszkalny     

 budynek gospodarczy   

 budynek związany z prowadzeniem działalności gospodarczej     

 wyroby zalegające luzem (dot. zdemontowanego już azbestu) 
 

III.  Szczegółowy opis przedsięwzięcia:  
 

a. Zakres wnioskowanych prac, opis demontowanego pokrycia oraz ilość wyrobów zawierających 

azbest*: 

 demontaż i odbiór - pokrycie dachowe/ elewacja *- ilość płyt: ………… szt., …………. m2 

 odbiór -  pokrycie dachowe/ elewacja * - ilość płyt: ……….. szt., ………….. m2  

 

b. Rodzaj pokrycia dachowego: ☐płyty azbestowo – cementowe płaskie  

☐płyty azbestowo – cementowe faliste 

c. Przewidywany termin prowadzenia prac demontażowych:   

rozpoczęcia …………………………….      zakończenia ……………………………… 

*- niepotrzebne skreślić ; ☐- właściwe zaznaczać „x” 

 

➢ Oświadczam, że świadomy odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 § 1 i 2 ustawy z dnia 

06.06.1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444) powyższe dane są prawdziwe. 

➢ Oświadczam, że jestem świadomy, że wysokość dotacji może wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych. 

W przypadku przyznania mniejszej dotacji pozostałe koszty ponosi  właściciel nieruchomości. 

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

                  (podpis wnioskodawcy) 

Załączniki: 

1. kopia dokumentu potwierdzającego zgłoszenie prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest lub 

pozwolenia na budowę wymaganego w przypadku, gdy podczas rozbiórki elementów budowlanych zawierających 

azbest nastąpi zmiana elementów konstrukcyjnych obiektu w Starostwie Powiatowym w Tucholi.  

2. oświadczenie wg wzoru WFOŚiGW 

 
Wójt Gminy Lubiewo informuje że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia 

o Ochronie Danych – RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r., Nr 119, str. 1 ze zm.) i art. 2a § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania 

administracyjnego  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku  z prowadzonym postępowaniem administracyjnym zgodnie ze złożonym 

wnioskiem. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym 

związanych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy  w Lubiewie, pod adresem lubiewo.bip.net.pl. 

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

                  (podpis wnioskodawcy) 

 




