
WNIOSEK 

o udzielenie dofinansowania na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest 

z posesji położonych na terenie Gminy Przystajń na lata 2022 - 2023

CZĘŚĆ I – WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA
1. Dane wnioskodawcy: 

a) imię i nazwisko lub nazwa: ....................................................................................................................... 

b) dane do korespondencji (adres zamieszkania lub siedziby): 

ulica .............................................................................…….. nr domu .................. nr mieszkania ..................

miejscowość ..................................................……………….. kod pocztowy .............................................… 

tel. kontaktowy .......................................................

2. Adres realizacji przedsięwzięcia (lokalizacja azbestu): 

miejscowość..............................................................................................

ulica .............................................................................………………...  nr domu ............................................. 

numer ewidencyjny działki ...................  nazwa obrębu ......................................................................

3. Opis przedsięwzięcia:

Wnioskuję o dofinansowanie kosztów kwalifikowanych związanych z usunięciem wyrobów zawierających 
azbest znajdujących się na:

 budynku mieszkalnym, ilość budynków ………

 budynku gospodarczym, ilość budynków ……… 

 azbest składowany na działce gruntowej 

Rodzaj azbestu i jego ilość: 

 płyty azbestowo - cementowe faliste na budynkach mieszkalnych / gospodarczych*                

……………… m2, ……………………………kg** 

……………… m2, ……………………………kg** 

……………… m2, ……………………………kg** 

 płyty azbestowo – cementowe płaskie na budynkach mieszkalnych / gospodarczych*  

……………… m2, …………………………  kg**    

 płyty azbestowo – cementowe faliste na działce gruntowej ……………… m2, ………………kg**

płyty azbestowo – cementowe płaskie na działce gruntowej ……………… m2, ………………kg**
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URZĄD GMINY PRZYSTAJŃ
UL. CZĘSTOCHOWSKA 5

42-141 PRZYSTAJŃ

Data rejestracji ...................................................…

Wpisano do rejestru wniosków pod nr ................



Ja  niżej  podpisany/a  …………………………………………………..legitymujący/a  się
dowodem  osobistym  (seria  i  numer)  …………………….………………wydanym
przez………………………………………………………………………...oświadczam, że: 
1) posiadam prawo do dysponowania nieruchomością, której dotyczy niniejszy wniosek,
2) w budynkach objętych wnioskiem bądź jego pomieszczeniach nie jest prowadzona działalność
gospodarcza,
2)  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  zawartych  we  wniosku  dla  potrzeb
realizacji przedmiotowego zadania, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE)  nr  2016/679  z  dnia  27.04.2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  (RODO)

.................................................................................................... 
(data i podpis Wnioskodawcy) 

Wykaz załączników niezbędnych do rozpatrzenia wniosku: 

 ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
 informacja o wyrobach zawierających azbest.
 wydrukowane kolorowe zdjęcia obiektów, z których planowany jest demontaż azbestu lub miejsc

składowania  azbestu (zdjęcia  muszą  pozwalać  na  wizualną  identyfikację  obiektu  lub  miejsca
składowania)

wyjaśnienia:
* niewłaściwe skreślić
** przy podaniu ilości wyrobu w kg należy zastosować następujący przelicznik: 1m2 = 16 kg

POUCZENIE
Wnioski złożone do 4 marca 2022 r. będą realizowane w terminie do 20.09.2022 r. 
Wnioski złożone od 5 marca 2022 r. do 3 marca 2023 r. będą realizowane w 2023 r.
Wnioski złożone do 4 marca 2022 r., dla których nie usunięto azbestu w 2022 r., mogą być 
realizowane w 2023 r.
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