
Załącznik Nr 1 

do „Regulaminu rozdziału środków z budżetu Gminy Bolesław na dofinansowanie kosztów  

transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesław.” 

 

W N I O S E K  

o dofinansowanie z budżetu Gminy Bolesław kosztów  

transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest 

 

CZĘŚĆ I – WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA 

1. Informacja o Wnioskodawcy: 

a) Osoba fizyczna / Wspólnota mieszkaniowa / Ochotnicza straż pożarna / Podmioty wymienione 

w art. 3 ust. 1 – 3, za wyjątkiem podmiotów wymienionych w ust. 4, ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie * 

- Imię i nazwisko / nazwa ...................................................................................................................... 

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

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

- Adres: 

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

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

tel. ..................................................................  

 

2. Informacja o nieruchomości zabudowanej i ilości szacunkowej azbestu do unieszkodliwiania 

- położenie nieruchomości ..................................................................................................................... 

- numer działki ewid. ............................................., Nr księgi wieczystej KW (lub wymienić inny 

tytuł prawny do nieruchomości) .......................................................................................................... 

- ilość azbestu ........................................................................................................................................ 

 

3. Rodzaj odpadów: 

- zeskładowane na nieruchomości 

- pochodzące z demontażu dachu * 

 

4. Termin zakończenia wymiany pokrycia dachowego elewacji / proponowany termin wywozu 

azbestu * ............................................................. 



5. Oświadczenie wnioskodawcy 

1) Prace związane z unieszkodliwianiem odpadów wykonywane będą zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobu 

i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, 

poz. 649), 

2) Wskazane produkty zawierające azbest (odpady) stanowią moją własność i pochodzą z mojej 

nieruchomości. 

 

* - niepotrzebne skreślić 

 

 

............................................... dnia ...............................  ............................................................. 

         (podpis wnioskodawcy) 

 

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Bolesław, ul. Główna 58, 32-329 Bolesław, pok. nr 1 

(Biuro podawcze) lub pok. nr 15 (Sekretariat), ewentualnie przesłać pocztą. 

 

Załączniki: 

1) tytuł prawny do nieruchomości (np. odpis z księgi wieczystej, odpis ze zbioru dokumentów, akt 

własności ziemi, akt notarialny, umowa dzierżawy, najmu lub użyczenia), 

2) dokument zezwalający na wymianę pokrycia dachowego lub elewacji właściwego organu 

architektoniczno-budowlanego, wydany zgodnie z ustawą Prawo budowlane. 

Uwaga: 

W przypadku składania wniosku przez wspólnoty mieszkaniowe: 

1) wniosek składa: 

- zarząd wspólnoty, jeżeli został wybrany, albo 

- zarządca nieruchomości wspólnej, jeżeli został ustanowiony, albo 

- wszyscy właściciele lokali stanowiących wspólnotę mieszkaniową, 

2) do wniosku należy dołączyć dodatkowo: 

- uchwałę o wybraniu zarządu wspólnoty, albo 

- umowę o ustanowieniu odrębnej własności lokali lub umowę zawartą w formie aktu notarialnego 

określającą sposób zarządu nieruchomością wspólną, albo 

- aktualne odpisy z księgi wieczystej każdego członka wspólnoty mieszkaniowej. 

 

W przypadku składania wniosku przez ochotniczą straż pożarną wniosek składa Zarząd Ochotniczej 

Straży Pożarnej lub inne osoby uprawnione na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego. 

Do wniosku należy dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. 



W przypadku składania wniosku przez podmioty wymienione w art. 3 ust. 1 – 3, za wyjątkiem 

podmiotów wymienionych w ust. 4, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

do wniosku należy dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z CEIDG 

albo inny dokument prawny.  

 

 

 

CZĘŚĆ II – WYPEŁNIA KOMISJA 

 

6. Opinia Komisji ....................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

 

 

 

........................................ dnia ...................................   ................................................. 

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

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

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

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

          (podpis Komisji) 

 

 

7. Zatwierdzam / Odmawiam zatwierdzenia*: 

 

 

…………………………………………………. 

Wójt Gminy 

 

* - niepotrzebne skreślić 

 

 


