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……………………, dnia………………….. 
……………………………….. 
(Imię i nazwisko Wnioskodawcy) 
 
……………………………….. 
(adres zamieszkania)  
……………………………….. 
……………………………….. 
………………………………. 
(numer telefonu kontaktowego) 

Wójt Gminy Kamionka 
 
 

 

WNIOSEK 

o dofinansowanie usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych 

położonych na terenie Gminy Kamionka 

 
1. Lokalizacja przedsięwzięcia (adres): 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

2. Obręb i numer działki: ……………………………………………………………………… 

3. Wnioskuję o dofinansowanie wykonania prac obejmujące * : 

a) demontaż i odbiór wyrobów zawierających azbest, transport na składowisko odpadów 

niebezpiecznych i unieszkodliwienie 

- prace związane z usuwaniem azbestu obejmują budynek (rodzaj: mieszkalny, gospodarczy, 

inny – jaki ?)……………………………………………………………………………………… 

- usuwanie azbestu odbędzie się w ramach prac związanych z  (wymiana pokrycia dachowego, 

inne – jakie?)……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

- przewidywana ilość odpadów zawierających azbest (m2, kg, tony lub sztuki)…………………. 

- rodzaj odpadów (płyty faliste/ płaskie, inne – podać jakie)……………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………….. 

- planowany termin realizacji prac:……………………………………………………………….. 

- prace zgłoszono w Starostwie Powiatowym w Lubartowie (potwierdzenie przyjęcia 

zgłoszenia) dnia:………………………………………………………. 

 

b) odbiór składowanych wyrobów zawierających azbest, transport na składowisko 

odpadów niebezpiecznych i unieszkodliwienie: 
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- wyroby zawierające azbest pochodzą z budynku (mieszkalnego, gospodarczego, innego-

jakiego?)…………………………………………………………………………………………... 

- wyroby zawierające azbest usunięto w ramach prac (wymiana pokrycia dachowego, inne – 

jakie?)…………………………………………………………………………………………….. 

- przewidywana ilość odpadów zawierających azbest (m2, kg, tony lub sztuki)…………………. 

- rodzaj odpadów (płyty faliste/ płaskie, inne – podać jakie)……………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………….. 

- planowany termin realizacji prac:……………………………………………………………….. 

- prace zgłoszono w Starostwie Powiatowym w Lubartowie (potwierdzenie przyjęcia 

zgłoszenia) dnia:………………………………………………………. 

 

 
Oświadczam, iż jestem osobą fizyczną, a w obiekcie objętym w/w pracami nie jest 

prowadzona działalność gospodarcza. 

Oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością wymienioną w pkt. 1 i 2 

wynikającego z tytułu (wpisać tytuł prawny)…………………………………………………….. 

 
Świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy – zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu 
karnego (kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym 
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę 
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3), potwierdzam własnoręcznym podpisem 
prawdziwość danych zamieszczonych powyżej. 
 
 
 
 
 

………………………………… 
Czytelny podpis Wnioskodawcy 

 
 
 
 
*  zaznaczyć właściwe (a lub b) 
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Załączniki: 
1. Akt własności nieruchomości np. akt notarialny, wyciąg z Ksiąg Wieczystych lub aktualny 

wypis z rejestru gruntów (kopia). 
2. w przypadku obiektów budowlanych będących przedmiotem współwłasności – zgoda 

współwłaścicieli na przeprowadzenie prac związanych z demontażem pokrycia dachowego. 
3. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia robót przez Starostwo Powiatowe w Lubartowie. 


