
  

 

W N I O S E K 
 
O dofinansowanie wykonania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest 
z obiektów budowlanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej/Narodowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
 
 
1. Imię i Nazwisko Wnioskodawcy (właściciela budynku/działki) 
Imię………………………………... 

Nazwisko………………………………… 

 
2. Adres zameldowania Wnioskodawcy 
ulica………………………………...nr domu…………nr mieszkania………… 

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

tel. kontaktowy……………………………….. 

 
3. Lokalizacja planowanych prac……………………………………………………… 
 
4. Obręb i nr działki……………………………….. 
 
5. Charakterystyka prac (zaznaczyć właściwe): płyty dachowe/ płyty elewacyjne/ inne (jakie) 
 
 
 
6. Planowana ilość wytworzonych wyrobów zawierających azbest [m2 lub kg]……………………. 

(Wyliczenie ilości wyrobów proszę podawać w oparciu o wymiar i ilość występujących sztuk) 
 

7. Demontaż, transport i utylizacja azbestu 

 

Transport i utylizacja azbestu 

 
 
 
                                                                                                       ……………………………………. 
                                                                                                            data i podpis Wnioskodawcy 
 

 

 

 

 

 

 



OOŚŚWWIIAADDCCZZEENNIIEE  
oo  ppoossiiaaddaannyymm  pprraawwiiee  ddoo  ddyyssppoonnoowwaanniiaa  nniieerruucchhoommoośścciiąą  nnaa  cceellee  bbuuddoowwllaannee  

  

Ja, niżej podpisany (a)1) 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko osoby ubiegającej się o dofinansowanie do prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest) 

legitymujący (a) się 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość i nazwa organu  wydającego) 

 

urodzony (a)  ……………………..…….….…….……………… w ……………….……..……………………………….. 
                                                                     (data)                                                                                                            (miejsce) 
 

zamieszkały (a) …………………………................................................................................................................................ 
 

………………………………………………………..………………………………………………………………………..…. 
(adres) 

po zapoznaniu się z art. 32. ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2020r. poz. 1333 z późn. zm.),  
 

oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów  
i budynków jako działka (i) Nr ……………………………………….…………………………….……..……..……… w 
obrębie ewidencyjnym ………………………………..……………….…….…………………………….……….……. w 
jednostce ewidencyjnej ……………………………………..….…… na cele budowlane, wynikające z tytułu : 
1) własności, 
2)   współwłasności ……………………………………………………………...…………………………………..…….. 
                                                                                  (wskazanie współwłaścicieli – imię, nazwisko lub nazwa oraz adres) 

oraz zgodę wszystkich współwłaścicieli na wykonywanie robót budowlanych objętych wnioskiem   o 
pozwolenie na budowę z dnia  ……………………………………………..….. 

3) użytkowania wieczystego ……………………………….………………………………….……………………….. 
4) trwałego zarządu 2) …..……………………………………………………………………………..…………………. 
5) ograniczonego prawa rzeczowego 2) ……………..………………….……………………………………………… 
6) stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót i obiektów budowla-

nych 2) ……………………………………..………………………………………………………………….… 
wynikające z następujących dokumentów potwierdzających powyższe prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane 3) ……………………………………………………………………………….……  
7) ………………………………..…………………………………………………………………………………………. 
                                                                                                              (inne) 
 

Oświadczam, że posiadam pełnomocnictwo z dnia …………………………. do reprezentowania osoby 
prawnej …………………………………………………………. upoważniające mnie do złożenia oświadczenia o  
                                               (nazwa i adres osoby prawnej) 

posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w imieniu osoby prawnej. 
Pełnomocnictwa przedstawiam w załączeniu. 4) 

 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 – 
Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych, zamieszczonych powyżej. 

 
 
 
 

…………………………………………..                                                                                      ………………………………. 
                        (miejscowość, data)                                                                                                                                                           ( podpis(y) ) 

 
1 Jeżeli oświadczenie składa więcej niż jedna osoba, należy wpisać wszystkie osoby składające oświadczenie oraz ich dane, 
2 Należy wskazać właściciela nieruchomości, 
3 Należy wskazać dokument, z którego wynika tytuł do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 
4 Dotyczy wyłącznie osób posiadających pełnomocnictwo do reprezentowania osób prawnych,  

 
Opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, 
zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością  na cele budowlane, oraz 
decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz.U. z 2016r.  poz.1493). 



Zgoda na przetwarzanie danych 

 
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich i mojego dziecka/dzieci 

danych osobowych przez administratora danych; 
Urząd Gminy z siedziba w Radzanowie ul. Plac Piłsudskiego 26,06-540 Radzanów                   
w celu przyznania świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym                        
tzw. stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego. 

2. Podaje dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 
3. Zapoznałam/zapoznałem się z treścią  klauzuli informacyjnej, w tym z informacją                      

o sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o prawach osoby, której dane dotyczą 
dostępu do danych osobowych w tym uzyskania kopii tych danych; sprostowania 
(poprawienia) danych osobowych, żądania usunięcia danych osobowych, żądania 
ograniczenia przetwarzania danych osobowych; przenoszenia danych. 

4. Wiem, że moja zgoda może być przeze mnie odwołana w każdym czasie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


