
 
Brak opłaty skarbowej - zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.) 

Wójt Gminy Pawłowice 
ul. Zjednoczenia 60 
43-250 Pawłowice 

 

Wniosek 
przystąpienia do projektu „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu 

Gminy Pawłowice, poprzez demontaż, utylizację oraz wymianę pokryć dachowych 

w budynkach prywatnych na terenie gminy"   

 
1. Dane wnioskodawcy/ów: 

(wniosek składają wszystkie osoby będące współwłaścicielami nieruchomości, na której dokonana zostanie inwestycja) 
 

 Nazwisko: ……..………………………………………………………..……….. Imię: ………………..…………….………………………...….. 

Osoba prawna (nazwa/rodzaj)* ……………………………………………………………………………………………………………….. 

NIP *………………………………………………............. 

Adres zamieszkania – Miejscowość: …………………………………………………………. Kod pocztowy: ………..…………….... 

Ulica: …………………………..………………………………………………..…… Nr domu/lokalu: …………………………..…………….….. 

Nr PESEL:  seria i nr dowodu osobistego ……………………………
 

Nr telefonu kontaktowego: …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Nazwisko: ……..………………………………………………………..……….. Imię: ………………..…………….………………………..…... 

Adres zamieszkania – Miejscowość: …………………………………………………………. Kod pocztowy: ………..…………..….. 

Ulica: …………………………..………………………………………………..…… Nr domu/lokalu: …………………………………..……..... 

Nr PESEL:  seria i nr dowodu osobistego ……………………………
 

Numer telefonu kontaktowego : …………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2. Nr rachunku bankowego, na który zostanie przekazana dotacja: 

       
 

Właściciel rachunku bankowego: ………………………………………………………………………………………………………………………. 
(Nazwisko i imię, adres zamieszkania) 

3. Adres budynku, w którym zostanie dokonana inwestycja: 

Miejscowość: …………………………………………… Ulica nr: ……………….………………..…………………………. 

Numer działki i obrębu geodezyjnego ………………………………………………………………………….………… 

4. Informacja o wykorzystywanych wyrobach azbestowych: 
- nazwa, rodzaj, ilość : 

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

- umiejscowienie wyrobów (rodzaj budynku, przeznaczenie): 
 

.............................................................................................................................. 
 
- zakres robót, szacunkowy koszt: 

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



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

 
 

5. Przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia prac (miesiąc-rok):  

Rozpoczęcie: -r.   zakończenie: -r.   

 
 
 
 
 

6. Oświadczam, że znana jest mi treść Regulaminu naboru i rozpatrywania wniosków składanych o dotację 
w projekcie pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pawłowice, poprzez 
demontaż, utylizację oraz wymianę pokryć dachowych w budynkach prywatnych na terenie gminy", 
stanowiącego załącznik do uchwały nr IV/28/2019 RADY GMINY PAWŁOWICE z dnia 29 stycznia 2019 r. 
 
 
 
Pawłowice, dnia …………………………………                    Podpis/y   wnioskodawcy/ów: 

 ……………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………. 

 
* - pola oznaczone gwiazdką wypełnia tylko osoba prawna   
 
Do wniosku należy dołączyć: 

1. oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu tytule prawnym do nieruchomości zabudowanej, z której 
usuwane są materiały zawierające azbest, 

2. oświadczenie o prowadzeniu lub nieprowadzeniu działalności gospodarczej na nieruchomości, której 
dotyczy wniosek, 

3. oświadczenie o pomocy de minimis, 
4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, 
5. udokumentowania formy prawnej Wnioskodawcy (nie dotyczy osób fizycznych), 
6. zdjęcia budynku, którego dotyczy wniosek na których widoczne jest pokrycie materiałami zawierającymi 

azbest. 
 

W przypadku załączenia kserokopii, należy je opatrzyć klauzulą „za zgodność z oryginałem” i własnoręcznie 
podpisać.  

 
U W A G A:  
Przed zdjęciem pokrycia dachowego wymagane jest zgłoszenie prac budowlanych do Starostwa Powiatowego  
w Pszczynie.  
Podstawa prawna: § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 
r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest określa: 
„Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości obowiązany jest zgłosić prace polegające na 
zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest do właściwego organu administracji architektoniczno-
budowlanej”. 
 


